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RESUMO 

 

O presente trabalho examina os programas poéticos das narrativas policiais produzidas no 
contexto da indústria hollywoodiana e detecta, em um ciclo recente de produtos do gênero, 
um importante desvio em relação ao padrão dominante. Ao longo de sua História na 
cinematografia estadunidense, o gênero policial constantemente operou para oferecer ao 
espectador o conforto de uma resposta inequívoca, decorrente do triunfo da razão, do 
raciocínio lógico, da eficiência de um método de investigação. Hoje, um conjunto 
considerável de filmes hollywoodianos aclamados pelo público, crítica ou outras instâncias de 
consagração contam histórias que terminam com um enigma, em uma atmosfera de 
indeterminação. Com base em uma revisão de bibliografia que teve como objetivo entender o 
lugar das narrativas policiais no reino dos gêneros cinematográficos, observando as 
permanências e transformações do gênero no âmbito dos ciclos da produção hollywoodiana, a 
pesquisa analisou, sob uma perspectiva poética, três obras nas quais o conforto da solução 
indubitável é negado ao espectador: Sobre Meninos e Lobos (2003), de Clint Eastwood, Ilha 
do Medo (2010), de Martin Scorsese, e Garota Exemplar (2014), de David Fincher. As 
análises tiveram como meta entender as estratégias narrativas que determinam o sabor 
específico dessas obras, tendo como unidades de análise o processo investigativo, o 
personagem investigador e os ambientes nos quais as ações acontecem. O percurso analítico 
conduziu esta pesquisa a perceber que as três variáveis observadas recorrem a elementos 
típicos do imaginário do gênero para criar em sua audiência a expectativa de uma resolução 
tradicional, mas subvertendo, ao fim, o tipo de desfecho que se espera encontrar nessas 
narrativas. O exame dos filmes revelou como apresentam, nestas três unidades selecionadas, 
pistas ambíguas ou deficitárias de informação, abrindo lacunas que requerem a subjetividade 
de seu público para serem preenchidas. Por meio do trabalho de análise foi possível 
identificar, portanto, como essas obras são capazes de se abrirem a diferentes possibilidades 
de interpretação, convidando seus espectadores a múltiplas fruições nas quais sempre haverá 
algum elemento oculto e indecifrável que não permite ao apreciador formular certezas plenas. 
 

Palavras-chave: Narrativa policial. Análise fílmica. Gêneros cinematográficos. Poética. 

Indeterminação. Enigma. 
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ABSTRACT 

 
The present work examines the poetic programs of detective films produced in the context of 
the Hollywood film industry and detects, in a recent cycle of products of the genre, an 
important deviation from the dominant pattern. Throughout its history in American 
cinematography, the detective fiction constantly worked to offer the spectator the comfort of 
an unequivocal answer, resulting in the triumph of reason, logical reasoning, and the 
efficiency of the investigative method. Today, a sizable number of Hollywood films 
acclaimed by critics, audiences or other instances of consecration, tell stories that end in an 
enigma, an atmosphere of indetermination. Based on a bibliographical review that aimed to 
understand the place of the detective fiction in the realm of cinematographic genres and to 
observe permanencies and transformations of the genre within the Hollywood production 
cycles, the research analyzed, from a poetic perspective, three films in which the comfort of 
the undoubtable solution is denied to the viewer: Mystic River (2003), by Clint Eastwood, 
Shutter Island (2010), by Martin Scorsese, and Gone Girl (2014), by David Fincher. The 
analyses aimed to understand the narrative strategies that determine the specific pleasure of 
these movies, having as units of analysis the investigative process, the investigative character 
and the environments in which the actions take place. The analytical path led this research to 
realize that the three variables observed resort to typical elements of the genre's imaginary to 
create in its audience the expectation of a traditional resolution, but subvert, at the end, the 
kind of outcome that one hopes to find in these narratives. The examination of the films 
revealed how they present, in these three selected units, ambiguous clues or incomplete 
information, opening gaps that require the subjectivity of their audience to be fulfilled. 
Through analytical work it was possible to identify, therefore, how these films are capable of 
opening themselves to different possibilities of interpretation, inviting their spectators to 
multiple fruition attempts in which there will always be some occult and indecipherable 
element that does not allow the audience to formulate full certainties. 
 
Keywords: Detective fiction. Film genres. Film analysis. Poetics. Indetermination. Enigma. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
A presente tese surgiu como um desdobramento de minha pesquisa de mestrado. A 

dissertação trabalhava com o cinema do realizador britânico Christopher Nolan, 

argumentando que os filmes desse diretor conseguiam exibir uma programação poética coesa 

e com identidade própria, a despeito de trabalhar dentro do regime de grandes estúdios da 

indústria hollywoodiana e gêneros relativamente conhecidos, como narrativas policiais, filmes 

de super-heróis ou filmes de roubo. 

Um dos filmes desse diretor analisado na dissertação foi o longa-metragem policial 

Amnésia (2001), cujo protagonista tinha problemas de memória e investigava o assassinato da 

esposa. A narrativa era contada em duas temporalidades distintas, que se alternavam: o tempo 

invertido e ordem cronológica. Quando o filme chega ao seu desfecho, haviam mais perguntas 

do que respostas, e minha reação ao final era a de ter sido deixado sem chão. Ao invés de 

exclamar "Ah, então foi isso que aconteceu!", eu me perguntava "O que foi isso que acabei de 

assistir?" ou "E agora, o que acontece?". 

Essa sensação causava-me um relativo estranhamento, considerando que a expectativa 

usual para uma narrativa policial, um gênero presente em Hollywood desde o período do 

cinema mudo, era a de que a obra me desse respostas e eu saísse satisfeito por ter 

compreendido tudo, mesmo que o culpado escapasse da prisão ou do julgamento. Autores 

como Paulo de Medeiros e Albuquerque (1979), Ricardo Piglia (1994) e Sandra Lúcia 

Reimão (1983), inclusive, consideram a narrativa policial como um gênero calcado na 

exaltação da inteligência e da racionalidade de seus personagens investigadores, e em como 

essa racionalidade é capaz de colocar o mundo de volta à ordem que foi quebrada pelo crime.  

Apesar de Amnésia não corresponder completamente, em especial no seu desfecho, às 

expectativas que eu tinha em relação ao filme enquanto narrativa policial, não deixou de 

provocar satisfação, e eu não fui o único a sentir isso. O filme foi bem-sucedido 

comercialmente1 e chegou a ser indicado a dois Oscars, maior premiação da indústria 

hollywoodiana. Isso demonstrava que uma narrativa policial que não trouxesse a impressão de 

um retorno à ordem, ao deixar seu espectador com muitas dúvidas e perguntas, poderia ser 

                                                 
1 Arrecadou mais de 39 milhões de dólares com orçamento de produção de 9 milhões, de acordo com o Box 
Office Mojo. Disponível em: <http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=memento.htm> Acesso em: 10 dez. 
2017. 
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bem aceita pelo público, pela crítica e pelas instâncias de premiação. Era de se imaginar que, 

diante desse sucesso, produções similares fossem produzidas. Assim, comecei a buscar filmes 

que pareciam ter características semelhantes, e essa busca deu resultado. 

Tal como Amnésia (2001), foram encontrados outros filmes recentes que chegam ao 

final sem oferecer uma resposta clara sobre os eventos ou parte deles, como é o caso de A 

Promessa (2001), de Sean Penn, Ilha do Medo (2010), de Martin Scorsese, e Os Suspeitos 

(2013), de Denis Villenueve. São filmes centrados na investigação de um crime ou de um 

provável crime, mas, ao invés de um desenlace da investigação, no qual tudo é explicado sem 

chances para dúvidas, deixam algumas questões abertas à interpretação do público e espaço 

para que mais de uma leitura sobre o que aconteceu seja possível, sem que uma mostre-se 

"mais correta" ou "mais definitiva".  

Encontrar a recorrência desses elementos na produção contemporânea instigou algumas 

perguntas: será que esse tipo de narrativa policial cinematográfica hollywoodiana realmente 

só começou a ser produzida nos últimos anos, ou existem outras realizadas antes? Se existem 

obras anteriores a estas dos anos 2000, qual a razão de não se ouvir falar delas? Que outras 

alterações a narrativa policial sofreu ao longo de sua trajetória? O que essa alteração em 

particular simboliza para o gênero? Significa a formação de um novo gênero ou de uma forma 

diferente de narrativa policial? Como esses filmes conseguem, na imanência de sua 

apreciação, provocar esses efeitos em seu público? Que estratégias de roteiro ou estética estão 

sendo empregadas para concretizar esses efeitos? 

A ideia de realizar esta pesquisa foi impulsionada por esse conjunto de perguntas, mas 

essa não foi a única motivação. No levantamento inicial de bibliografia, foi possível perceber 

que havia muito pouco material teórico sobre as narrativas policiais hollywoodianas 

contemporâneas. Foram encontrados muitos estudos sobre narrativa policial no campo da 

literatura e nos estudos de televisão, inclusive com trabalhos que se debruçavam sobre 

produtos recentes nesses campos, mas o mesmo não pôde ser dito dos estudos em cinema. 

A maioria dos estudos desse gênero, na filmografia estadunidense, concentrava-se 

naquilo que David Bordwell e Kristin Thompson (2001) chamavam de período clássico 

hollywoodiano, que vai até os anos de 1960. Dentro dos estudos concentrados nesse período 

clássico, boa parte de pesquisas detém-se sobre filmes feitos nos anos de 1940 e 1950, no que 

se convencionou chamar de film noir, termo que, como afirmam teóricos como Fernando 

Mascarello (2006), ainda está em disputa no campo, com autores tratando o noir como 

gênero, outros como uma escola estética, e até como meramente um ciclo de filmes. Steve 
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Neale (2000) chega a afirmar que os estudos a respeito do noir dominam a escrita acadêmica 

sobre a narrativa policial.  

Diante desse cenário de pouca produção acadêmica, pesquisar as narrativas policiais na 

Hollywood contemporânea mostrava-se ainda mais relevante. Teóricos dos gêneros 

cinematográficos e da indústria hollywoodiana, como Rick Altman (1996) e Steve Neale 

(2000), costumam afirmar em seus estudos que os gêneros narrativos são centrais para a 

escala de produção industrial de Hollywood. Para esses autores, os gêneros operam em 

constante atrito entre a necessidade de aderir aos elementos familiares de comprovado sucesso 

e a busca por elementos novos para que possam continuar atraindo o interesse do público. 

Neste último caso, diferenciam-se de outros produtos do mesmo gênero, com os quais 

competem diretamente por atenção dos críticos e arrecadação de bilheteria. Deste modo, 

estudar um possível deslocamento de elementos tradicionais da narrativa policial ajudaria a 

compreender como se dá esse diálogo entre o familiar e o diferente na imanência do próprio 

produto. 

Quando, nesta pesquisa, é usada a expressão “familiaridade do público”, não se está 

fazendo menção a um espectador com alto grau de cinefilia, que já assistiu boa parte dos 

cânones da narrativa policial hollywoodiana, como O Cão dos Baskerville (1939), de Sidney 

Lanfield, O Falcão Maltês (1941), de John Houston, ou No Calor da Noite (1967), de 

Norman Jewinson. Considera-se que os elementos típicos do gênero estão tão difundidos que, 

mesmo alguém que não assistiu a filmes como esses, conhece, em algum grau mínimo, os 

códigos operativos desses produtos. 

O público que consome este cinema já é exposto às narrativas do gênero desde a 

infância, em séries como as muitas versões de Scooby Doo e Os Mistérios de Frajola e Piu 

Piu (1995), Pistas de Blue (1996-2007), ou The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries (1977-

1979). Até mesmo produtos infantis que não consistem em narrativas policiais 

ocasionalmente remetem a obras conhecidas desse gênero. A animação As Aventuras do Gato 

Felix (1995-1997), por exemplo, tem um episódio intitulado O Milkshake Maltado2, que 

reproduz a trama de O Falcão Maltês, colocando o Gato Felix como um detetive particular 

incumbido de encontrar um cobiçado objeto, apenas substituindo a estátua de falcão do filme 

de 1941 por um milkshake. De maneira semelhante, a animação Tico e Teco: Defensores da 

                                                 
2 The Maltese Milkshake, no original em inglês, um trocadilho com o título original de O Falcão Maltês, The 
Maltese Falcon. 
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Lei3 (1988-1990) possuía um episódio chamado The Pound of Baskervilles, cuja trama 

colocava os protagonistas para investigarem uma criatura fantasmagórica que assombrava 

uma mansão, apresentando muitas similaridades com O Cão dos Baskervilles, inclusive 

reproduzindo frases conhecidas de Sherlock Holmes. A série animada Tiny Toons (1990-

1995), por sua vez, reproduzia os embates entre Holmes e o professor Moriarty no episódio 

And All That Rot.  

Para além de obras voltadas ao público infanto-juvenil, as muitas adaptações de 

histórias de Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, que são produzidas para o cinema e televisão 

ainda nos dias atuais, continuam a apresentar aos espectadores os códigos típicos das 

narrativas policiais do início do século XX. Filmes como Los Angeles: Cidade Proibida 

(1997), de Curtis Hanson, Beijos e Tiros (2005), de Shane Black, A Ponta de um Crime 

(2005), de Rian Johnson, A Dália Negra (2006), de Brian de Palma ou Hollywoodland: 

Bastidores da Fama (2006), de Allen Coulter, continuam a reproduzir os elementos 

encontrados nas narrativas policiais feitas nas décadas de 1940 ou 1950, permeadas por 

detetives durões e cínicos. Séries como True Detective (2014), especialmente sua segunda 

temporada, ou Altered Carbon (2018), fazem o mesmo na televisão. 

Videogames também trabalham estruturas típicas do gênero. Isso é feito tanto em jogos 

que trazem personagens famosos da literatura, cinema e televisão, como Holmes, Poirot, 

Nancy Drew ou Miss Marple, como também em produtos que não são baseados em obras 

existentes, como é o caso de L.A Noire, que coloca o usuário como um detetive na Los 

Angeles dos anos de 1940, ou Ace Attorney4, no qual o jogador controla um advogado que 

precisa realizar investigações por conta própria para provar a inocência dos clientes e apontar 

o verdadeiro culpado, apresentando uma estrutura narrativa que remete às histórias do 

personagem Perry Mason. Jogos de tabuleiro, a exemplo de Detetive, também difundem os 

elementos tradicionais da narrativa policial. As telenovelas brasileiras, como nos casos de A 

Próxima Vítima (1995), Torre de Babel (1998) e O Astro (2011), ocasionalmente recorrem a 

elementos da narrativa policial para construírem seus arcos dramáticos. 

Mesmo que o espectador dos filmes presentes no corpus de análise desta tese não seja 

um cinéfilo versado em termos como noir ou "mistério do quarto fechado", é altamente 

                                                 
3 Até mesmo o figurino dos dois protagonistas referencia personagens conhecidos de narrativas policiais e filmes 
de aventura. O Tico se veste de modo similar ao aventureiro Indiana Jones, enquanto Teco usa uma camisa 
havaiana muito similar ao detetive particular interpretado por Tom Selleck na série Magnum P.I. 
4 A franquia Ace Attorney já teve oito jogos diferentes lançados, entre continuações e spin-offs, no período de 
2001 a 2013. 
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provável que tenha tido contato com esses elementos em algum momento, dada a penetração 

da narrativa policial na cultura popular. Assim como acontece com o melodrama, guardadas 

as devidas proporções, a narrativa policial é um gênero bastante presente no imaginário 

popular. 

 

1.1 CONSTRUINDO UM CORPUS FÍLMICO 

 
Em um mapeamento inicial foram encontrados dez filmes policiais realizados pelo 

cinema estadunidense após os anos 2000, e que traziam essa característica de encerrar 

deixando elementos abertos à interpretação do público, sem fornecer uma resposta definitiva: 

Amnésia (2001), de Christopher Nolan, Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch, A 

Promessa (2001), de Sean Penn,  Sobre Meninos e Lobos (2003), de Clint Eastwood, Zodíaco 

(2007), de David Fincher, O Assassino do Alfabeto (2008), de Rob Schmidt, Ilha do Medo 

(2010), de Martin Scorsese, Os Suspeitos (2013), de Denis Villenueve, Garota Exemplar 

(2014), de David Fincher e Vício Inerente (2014), de Paul Thomas Anderson. 

O primeiro impulso foi realizar análises dos dez filmes para entender melhor a vocação 

peculiar dessas obras e quais eram as estratégias utilizadas por elas. Parecia o melhor 

caminho, mas da aceitação desse direcionamento emergiram duas questões importantes. A 

primeira é que filmes são obras extensas, com muito a se observar para produzir uma análise 

que possa responder às perguntas levantadas pela presente pesquisa. Deste modo, 

considerando as demandas de um exercício analítico consistente e convincente, construir um 

corpus analítico igualmente extenso poderia demandar uma quantidade de tempo maior do 

que o disponível para a realização e finalização desta pesquisa. A segunda questão se 

relaciona com a noção de que poderiam existir muitos elementos recorrentes entre os dez 

filmes. Realizar análises de todos no corpo da tese poderia resultar em um trabalho cheio de 

informações redundantes. Essas preocupações foram também reverberadas pela banca de 

qualificação desta pesquisa, que levantou questionamentos similares sobre a construção de um 

corpus analítico com tantos filmes.  

Com essas inquietações, foi necessário pensar em outras maneiras de compor o corpus 

de análise. Observar recorrências entre os filmes de maneira comparativa, analisando apenas 

alguns e relacionando-os com aqueles que não fossem analisados, permitiria levar em conta o 

diálogo entre esses dez filmes sem necessariamente precisar analisar todos ao longo da tese. A 

melhor alternativa encontrada, portanto, foi eleger um corpus analítico menor a partir desse 
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conjunto considerável de filmes mapeados. Isso, logicamente, induz a outra pergunta: como 

selecionar esse corpus? 

Se a presente pesquisa assume que esse conjunto de filmes pode significar a emergência 

de uma nova tendência ou ciclo de produção dentro da indústria hollywoodiana, então isso 

implica que ao menos alguns desses filmes foram bem-sucedidos em termos de bilheteria ou 

de recepção crítica. Os grandes estúdios dificilmente arriscam a reproduzir tendências que são 

sucessivos fracassos, e a narrativa policial não teria se mantido presente na produção da 

indústria por tanto tempo se não fosse capaz de gerar resultados positivos. Com essa ideia em 

mente, a pesquisa voltou a observar os filmes mapeados com um olhar atento aos que tiveram 

um bom desempenho nas bilheterias, na crítica especializada e que foram produzidos por 

grandes estúdios. Esses foram os três critérios utilizados para recortar o corpus. 

Para mapear a bilheteria dos filmes, foi utilizada a base de dados do Box Office Mojo, 

página de internet pertencente ao Internet Movie Database (IMDb) – a maior base de dados 

do mundo sobre cinema. O mapeamento da recepção crítica foi feito a partir dos dados 

coletados pelo agregador de críticas Rotten Tomatoes – pois em relação ao outro agregador de 

críticas com o mesmo alcance de mapeamento mundial, o Metacritic, o primeiro foi escolhido 

não apenas por ter um tamanho maior quanto a amostragem coletada, mas também por ser 

transparente quanto ao funcionamento de seu "termômetro" de opiniões5 e seleção de sua 

amostragem crítica6, enquanto que o segundo apenas divulga como funciona seu 

"termômetro"7. Outra razão para a escolha do Rotten Tomatoes é o fato dele estar no centro de 

um debate que vem ocorrendo dentro da indústria, sobre até que ponto os resultados desses 

agregadores influenciam nas bilheterias, com algumas publicações falando em um "efeito 

Rotten Tomatoes"8. O estúdio realizador dos filmes será observado a partir dos créditos das 

próprias obras e de informações contidas no IMDb. 

Metade dos dez filmes mapeados obtera sucesso tanto com a crítica quanto nas 

bilheterias, mas um deles, Amnésia (2001), não fora feito por um grande estúdio, e sim pela 

                                                 
5 Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/about/. Acesso em: 10 dez. 2017. 
6 Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/help_desk/critics/. Acesso em: 10 dez. 2017. 
7 Disponível em: http://www.metacritic.com/about-metascores. Acesso em: 10 dez. 2017.  
8 Em 2017, grandes veículos que cobrem a indústria do entretenimento como a Variety, o Hollywood Reporter e 
a Wired publicaram matérias discutindo até que ponto é possível dizer que agregadores de crítica como o Rotten 
Tomatoes, sempre citado nominalmente nas reportagens, impacta nas bilheterias. Disponível em: 
https://www.hollywoodreporter.com/news/studios-fight-back-withering-rotten-tomatoes-scores-1025575, 
http://variety.com/2017/film/news/rotten-tomatoes-scores-dont-impact-box-office-study-finds-1202554546/ e 
https://www.wired.com/story/is-rotten-tomatoes-ruining-movies/. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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pequena Newmarket Films9. Com isso, sobraram quatro filmes: Sobre Meninos e Lobos 

(2003), Ilha do Medo (2010), Os Suspeitos (2013) e Garota Exemplar (2014). Antes que esses 

cinco filmes fossem assumidos como o corpus desta tese, aplicou-se alguns exercícios 

analíticos com eles. Nesses primeiros exercícios foram percebidas muitas similaridades entre 

dois dos longas-metragens: Sobre Meninos e Lobos (2003) e Os Suspeitos (2013). As 

semelhanças encontradas entre os dois eram tantas que realizar análises extensivas de ambos 

produziria resultados redundantes entre si. Desta maneira, o corpus foi reduzido para três 

obras: Sobre Meninos e Lobos foi selecionado em detrimento de Os Suspeitos por ter sido 

lançado primeiro e por ter obtido mais menções e vitórias nas instâncias de premiação10. Isso, 

no entanto, não significa que esta tese irá descartar ou desconsiderar os demais filmes 

encontrados no mapeamento preliminar, pelo contrário, ao longo das análises serão 

comentadas as similaridades e recorrências que podem ser identificadas entre os três filmes do 

corpus e os demais.  

Com essa proposta estabelecida, foram escolhidos Sobre Meninos e Lobos (2003), Ilha 

do Medo (2010) e Garota Exemplar (2014) – três filmes realizados por grandes estúdios, 

Warner, Paramount e Fox, respectivamente, e que também obtiveram sucesso entre a crítica11 

e nas bilheterias12. Uma vez chegado a uma composição do corpus, o passo seguinte seria 

delimitar a estrutura do trabalho e os enquadramentos teórico-metodológicos a serem 

adotados. 

 

1.2 A ESTRUTURA DA TESE 

 
No primeiro capítulo, a tese procura dar contornos nítidos ao objeto de estudo, ou seja, 

deixar claro para o leitor o que será compreendido como “filme policial” no marco dos 

gêneros cinematográficos. Para isso, em primeiro lugar, a pesquisa recorrerá a trabalhos como 

os de Steve Neale (2000), Rick Altman (2000), Jason Mittel (2004) e Barry Keith Grant 

                                                 
9 A Newmarket já foi adquirida e vendida por diferentes corporações midiáticas e atualmente não existe mais. 
10 Sobre Meninos e Lobos obteve 142 indicações a prêmios e venceu 53. Os Suspeitos recebeu 35 indicações a 
prêmios e venceu 10. Dados disponíveis em: http://www.imdb.com/title/tt0327056/ e 
http://www.imdb.com/title/tt1392214/?ref_=fn_al_tt_1. Acesso em: 10 dez. 2017. 
11 Tiveram respectivamente 87%, 68% e 87% de críticas favoráveis no Rotten Tomatoes. Disponíveis em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/mystic_river, https://www.rottentomatoes.com/m/1198124_shutter_island?  
e https://www.rottentomatoes.com/m/gone_girl. Acesso em: 10 dez. 2017. 
12 De acordo com dados de bilheteria do Box Office Mojo. Disponíveis em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=mysticriver.htm, 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shutterisland.htm e 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=gonegirl.htm. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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(2007) para examinar como os gêneros não são apenas fórmulas rígidas imutáveis ou 

meramente uma categoria textual que existe à revelia do contexto no qual estão inseridos. Ao 

invés disso, esses autores oferecem a perspectiva de que os gêneros estão em constante 

diálogo com a cultura e sociedade na qual estão inseridos, influenciando e sendo 

influenciados por ela. 

As ideias trazidas por esses autores ajudam a compreender como os gêneros se tornam 

passíveis de mudança e porque continuam a despertar interesse do público mesmo com 

grandes intervalos de tempo. A perspectiva teórica adotada assume que os gêneros 

cinematográficos transmitem, endossam, dialogam ou questionam os valores, ideias e visões 

de mundo de um determinado contexto cultural, e assim serviriam ao que Altman (2000) 

chamaria de uma função ritualística, na qual os espectadores retornariam constantemente a 

esses produtos pelo fato deles reverberarem os paradigmas ideológicos de um determinado 

grupo social. 

Serão também examinados os trabalhos de autores como Thomas Schatz (1981), David 

Bordwell e Kristin Thompson (2001), para entender o lugar e a importância que os gêneros 

têm na estrutura de produção industrial de Hollywood. Tais autores analisam como os gêneros 

permitem que os grandes estúdios consigam oferecer produtos que podem ser 

simultaneamente parecidos e diferentes entre si, podendo, desta maneira, explorar 

preferências, gostos, tendências e nichos de audiência, dando ao público aquilo que ele já está 

acostumado a consumir, mas agregando elementos suficientemente diferentes para que não 

seja uma mera reciclagem de tropos já conhecidos. A partir disso, os autores consideram que a 

indústria constantemente tenta renovar os gêneros e que, ao longo de sua trajetória por esta 

cinematografia, passam por diferentes ciclos de produção. 

Uma vez explicado o que esta pesquisa entende por gêneros cinematográficos, um 

percurso similar será percorrido a fim de mostrar o que está sendo considerado aqui como 

narrativa policial. Trabalhos como os de Albuquerque (1979), Reimão (1983) e Piglia (1994), 

bem como os de Tzvetan Todorov (1980), Ronald R. Thomas (1999) e P. D. James (2012) 

serão consultados para demonstrar que, desde o seu reconhecido surgimento na literatura, a 

narrativa policial sempre foi vista como um gênero narrativo preocupado com a exaltação do 

pensamento racional. Também serão utilizados os textos do romancista Raphael Montes 

(2014), para examinar como seu conceito de enigma permite pensar nas maneiras em que a 

narrativa policial pode permitir a construção de tramas que não se encerram em um único 

sentido, mas que se abrem a múltiplas interpretações, a exemplo dos filmes analisados nesta 
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pesquisa. Textos de Martin Priestman (2003), Thomas Leitch (2004) e John Scaggs (2005) 

serão utilizados para tratar da relação entre narrativa policial e outros termos fronteiriços a 

ela. Essa definição será importante para o passo posterior, que consistirá em um levantamento 

histórico da produção de narrativas policiais pelo cinema hollywoodiano, de modo a ter um 

escopo claro dos filmes a serem observados para a construção de um índice historiográfico do 

gênero. 

No segundo capítulo, será examinada a trajetória da produção de filmes policiais em 

Hollywood. A partir de um mapeamento histórico, será possível observar as diferentes 

variações adotadas pela indústria em relação ao gênero, identificar as principais tendências e 

compreender porque determinados modos de narrativas policiais receberam mais atenção de 

crítica e público do que outros, assim como perceber se já existiam filmes com características 

similares aos dos produtos do corpus analítico. 

Nesta etapa da pesquisa, foram utilizados trabalhos como os de Nickianne Moody 

(2003) e Peter Messent (2013) para entender quais são os elementos-chave dos ciclos de 

produção e dos principais filmes mapeados. Para auxiliar no mapeamento dos filmes, a 

pesquisa recorrerá à William K. Everson (1972), James Robert Parish e Michael R. Pitts 

(1999), que fizeram um extenso trabalho de catalogação de filmes policiais – embora seus 

livros pouco teorizem a respeito deles, funcionando mais como grandes enciclopédias. Serão 

observados não apenas aspectos imanentes às obras, mas também seus contextos de produção 

e recepção para tentar entender como alguns filmes se tornaram sucesso ou fracasso, servindo 

de molde para outros que o seguiriam ou sendo descartados pela indústria. Outro aspecto a ser 

analisado neste segundo capítulo está relacionado às constantes interações entre cinema, 

literatura e televisão, que se influenciam mutuamente e se relacionam com os movimentos de 

cada ciclo de produção. 

O terceiro capítulo consistirá nas análises propriamente ditas dos filmes do corpus 

selecionado. Primeiro, será feito um panorama geral do conjunto de dez filmes e alguns que 

os antecederam, a fim de evidenciar como cada um deles deixa elementos em aberto e não dá 

respostas definitivas. Em seguida, será detalhada a perspectiva metodológica a ser utilizada 

durante o esforço analítico dos três filmes.  

Como a pesquisa almeja compreender os efeitos produzidos por esses produtos em seu 

espectador, a metodologia de análise absorverá noções de poética tal qual como trabalhadas 

por Aristóteles (2011), Luigi Pareyson (2001) e Umberto Eco (2002, 2003, 2016), mas focará 

principalmente no enquadramento teórico-metológico da Poética do Filme, concebido por 
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Wilson Gomes (1996, 2004). Sob o entendimento desses autores, a poética é vista como um 

programa de efeitos contido nas obras expressivas, que se realiza no espectador durante o ato 

da apreciação. Adotar um olhar norteado pela noção de poética trazida por esses autores 

significa que o esforço analítico dos três filmes tentará observar de que maneira e quais as 

estratégias utilizadas pelos longas-metragens para produzir efeitos em seu espectador.  

A metodologia de análise também se apoiará nas noções de Bordwell e Thompson 

(2001) a respeito do funcionamento da chamada "narrativa clássica hollywoodiana", visto que 

todos os filmes do corpus operam de acordo com este paradigma. No tópico da metodologia 

serão descritos os elementos específicos dos filmes sobre os quais as análises irão se deter, 

selecionando três unidades analíticas: a construção dos personagens investigadores, o 

processo investigativo e os espaços nos quais essas tramas se desenvolvem. Para orientar o 

olhar sobre essas três unidades analíticas, a presente tese irá recorrer à autores como Jacques 

Aumont e Michel Marie (2003) e Gerard Genette (1995) para tratar de construção de 

personagem; Todorov (1980) e Francesco Casetti (1989) para observar questões de estrutura 

narrativa; e Mikhail Bakhtin (2014) para constituir parte do arsenal teórico, pois a partir do 

seu conceito de cronotopo a pesquisa analisará como os espaços se relacionam com os 

personagens e percurso narrativo.   

As análises serão divididas em três blocos, cada um focado em uma das unidades de 

análise em cada filme do corpus, estabelecendo relações e comparações entre eles, bem como 

o restante dos filmes que se encaixam nessa mesma tendência. Com isso, a pesquisa espera 

entender até que ponto as estratégias de programação poética desses filmes se assemelham, se 

distanciam e como esses filmes se relacionam com as tradições do gênero. A partir dos 

resultados obtidos com as análises, a tese concluirá ponderando sobre a coesão entre as 

poéticas desses filmes e suas implicações para o gênero. 
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2 GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS E NARRATIVA POLICIAL 
 

 
A noção de gênero narrativo não é uma exclusividade do cinema, sendo oriunda de 

outros campos da arte. Acerca disso, Rick Altman (2000) aponta o quanto a discussão a 

respeito dos gêneros é longeva na teoria literária, com a sua teorização podendo ser traçada 

até Aristóteles e seu tratado sobre a poética – em seus escritos, o filósofo ponderava as 

características da tragédia e da comédia no teatro grego, embora o volume relativo à comédia 

tenha supostamente se perdido em algum ponto da história. 

Aristóteles (2011) estudava os elementos básicos da tragédia e os aspectos em comum 

que tinham as diferentes obras classificadas como tal, buscando enumerar seus componentes 

fundamentais. Ao falar dos efeitos catárticos que a tragédia exercia sobre seu público, o autor 

também propunha a noção de que o gênero tinha um modo próprio de se endereçar à sua 

audiência, e o público extraía um prazer específico dele.  

Assim, o filósofo já lidava com questões que os estudos de gêneros narrativos 

continuariam a tratar nos séculos seguintes: a estrutura repetitiva e formulaica de seus 

produtos, bem como o modo particular com que cada gênero se relacionava com seu público. 

É possível criticar as suas considerações sob diversos argumentos, mas não se pode negar que 

Aristóteles cunhou em sua escrita sobre a poética uma das pedras fundamentais dos estudos 

de gêneros narrativos.  

Esses estudos são vastos e se prolongam por diferentes campos do conhecimento. Não 

será feita aqui uma historiografia desses estudos, nem serão buscadas as teorias construídas 

nos diferentes campos. Ao invés disso, a presente tese manterá o foco nos construtos teóricos 

sobre gêneros no cinema. Serão utilizados autores que compreendem os gêneros não apenas 

como categorias textuais, mas também como categorias que estão em constante diálogo com o 

contexto cultural e social ao seu redor. 

 

2.1 ENTENDENDO OS GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

 
Os gêneros cinematográficos são uma constante na produção da indústria 

hollywoodiana. A esse respeito, Altman (2000) compreende que o desenvolvimento do 

cinema estadunidense se dá por ciclos de filmes, e que a indústria está constantemente a 



22 
 

 

procura de agregar novos materiais, formatos ou ideias às estruturas e perspectivas já 

existentes – e é no centro destes ciclos de produção que estão os gêneros cinematográficos.  

De acordo com David Bordwell e Kristin Thompson (2001, p. 325), trata-se de um 

grupo de filmes que "gozam de intensa popularidade e influência sobre um determinado 

período de tempo. Ciclos podem ocorrer quando um filme de sucesso produz uma onda de 

imitações"13 e marcam significativamente a história dos gêneros no cinema hollywoodiano. 

Essa ideia da relevância dos gêneros no desenvolvimento da indústria estadunidense encontra 

concordância no trabalho de Steve Neale (2000), pois afirma que os gêneros cinematográficos 

são um importante e produtivo meio de se pensar Hollywood, sua história, sua audiência e 

seus filmes.  

Sobre essa centralidade dos gêneros, Altman (2000) entende que a produção 

estadunidense se valeu de um modelo industrial para se estabelecer: busca-se um protótipo e, 

a partir dele, são testados e criados produtos cujos atributos possam ser replicados, dando 

origem a novos gêneros ou reconfigurando os já existentes. Os gêneros seriam um fenômeno 

que envolve sistemas de expectativas, categorias, rótulos e nomes, discursos, textos e grupos 

ou corpora de textos, e as convenções que governam todos eles. O cinema estadunidense de 

ficção recorre a modelos e estruturas que sejam facilmente identificáveis e reconhecíveis, 

conforme discorrem Neale (2000), Bordwell (1996) e Jacques Aumont (2013).  

Para Aumont (2013), a noção de gênero está ligada à de verossimilhança, pois "o efeito 

de gênero permite, em seguida, estabelecer um verossímil próprio de um gênero particular. 

Cada gênero tem o seu verossímil: o do western não é o da comédia musical ou do filme 

policial" (p. 147). Ou seja, cada gênero estabelece, ao longo de um conjunto de produtos, as 

normas sob as quais eles devem ser apreciados. O tipo de verossimilhança almejada por cada 

um deles nem sempre é a mesma coisa que uma verossimilhança à vida real ou ao que Neale 

(2000) se refere como regimes socioculturais de verossimilhança. O autor aponta que alguns 

gêneros, como filmes de gângsteres ou policiais, buscam uma representação mais próxima do 

mundo real, enquanto outros, como as aventuras de fantasia ou filmes de horror, não têm esse 

apelo da autenticidade.  

Apesar de cada gênero estabelecer seu próprio conjunto de regras de funcionamento, 

essas normas emergem de lugares diferentes em cada produto. Bordwell e Thompson (2001, 

p.319) entendem que não existe uma única variável que possa ser usada para definir os 
                                                 
13 Tradução nossa para o original em inglês: A cycle is a batch of genre films that enjoy intense popularity and 
influence over a distinct period. Cycles can occur when a successful film produces a burst of imitations. 



23 
 

 

gêneros, afirmando que "alguns gêneros são definidos pelos seus objetos ou temas"14. Outros, 

afirmam os autores, se definem pela maneira como se apresentam, um exemplo disso são os 

musicais, majoritariamente definidos pelo uso de números de canto, dança ou ambos para 

desenvolver suas narrativas. Já a narrativa policial, segundo os autores, seria parcialmente 

definida pela estrutura narrativa de uma investigação que resolve um mistério. Autores como 

Neale (2000) e Thomas Schatz (1981) afirmam que os filmes de gênero, como qualquer outra 

narrativa, podem ser examinados em termos de componentes narrativos fundamentais: trama, 

ambientação e personagem. Neale (2000, p.13) separa as diferentes variáveis de gênero em 

"forma externa (métrica específica ou estrutura) e também por sua forma interna (atitude, tom, 

propósito - mais diretamente tema ou público)”15. Os componentes narrativos de um filme de 

gênero, portanto, assumiriam uma significância temática preordenada, na qual cada corpus 

genérico incorpora um conjunto próprio de referências.   

É perfeitamente possível questionar a escolha de variáveis feita pelos autores, pois cada 

pesquisador decerto aponta conjuntos distintos de aspectos que podem ser usados para definir 

os gêneros. Este trabalho, porém, não está mirando em validar um conjunto sobre o outro, 

tampouco busca definir de modo definitivo as variáveis envolvidas nas construções 

taxonômicas. O que se pretende, a partir deste breve levantamento sobre gêneros 

cinematográficos, é compreender sua dinâmica e funcionamento dentro da indústria 

hollywoodiana, de modo a trazer o contexto necessário para analisar como a narrativa policial 

se desenvolveu e se modificou ao longo do tempo nesta indústria. As falas enumeradas no 

parágrafo anterior servem para demonstrar que aquilo que une um corpus de filmes a um 

determinado gênero são, como tratam Bordwell e Thompson (2001, p. 310): "as convenções 

de gênero compartilhadas, que reaparecem filme após filme"16.  

As noções de Bordwell e Thompson (2001) sobre os gêneros cinematográficos, 

portanto, se assemelham com as de Aumont (2013) e Schatz (1981), ao entenderem que os 

gêneros estabelecem pactos específicos de apreciação, nos quais a familiaridade do público 

com esses filmes é um processo cumulativo em que suas expectativas se moldam a partir do 

contato com obras similares entre si. A experiência com os gêneros, como qualquer outra 

experiência humana, é organizada a partir certos processos fundamentais de percepção, e 

conforme o espectador passa pelo "mesmo tipo de experiência, nós desenvolvemos 
                                                 
14 Tradução nossa para o original em inglês: "Some genres stand out by their subjects or themes". 
15 Tradução nossa para o original em inglês: "outer form (specific metric ou structure) and also upon inner form 
(attitude, tone, purpose - more crudely, subject or audience)". 
16 Tradução nossa para o original em ingês: "Shared genre conventions that reappear in film after film. Certain 
plot elements may be conventional." 
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expectativas que, conforme são continuamente reforçadas, tendem a endurecer em "regras"17" 

(SCHATZ, 1981, p. 18). Como afirmam Bordwell e Thompson (2001) e Neale (2000), ao 

conhecer as convenções, o público tem um caminho para o filme, e tais marcadores permitem 

que o filme de gênero comunique informação rápida e economicamente. É precisamente 

porque eles existem como uma instituição que os gêneros funcionam como horizontes de 

expectativa para os leitores e como modelos de escrita para os autores.  

Os gêneros cinematográficos também não são apenas um conjunto de fórmulas 

empurradas aos espectadores pelos estúdios, ao contrário do que diziam noções mais antigas a 

respeito deste tipo de produto. Os mesmos autores comentam o estigma que os gêneros 

receberam durante muito tempo, ao considerarem que alguns analistas tendem a desprezar 

filmes de gênero como sendo muito superficiais, classificando-os como meramente 

formulaicos, sendo que muitos pesquisadores são hostis a Hollywood e seus filmes (NEALE, 

2000). A esse respeito, Barry Keith Grant (2007) lembra que, desde as teorias literárias, os 

gêneros narrativos são costumeiramente associados à um produto cultural inferior, sofrendo 

acusações por não possuírem sofisticação e também por não terem autenticidade ou 

originalidade. O autor afirma que a grande maioria dessas críticas deriva da Escola de 

Frankfurt, que tratava "arte popular como produtos industriais"18 (GRANT, 2007, p. 5) e dizia 

que esta indústria cultural usava as fórmulas dos gêneros para controlar as massas 

consumidoras ao organizá-los e rotulá-los como os próprios filmes. 

É, de certo modo, compreensível a existência deste tipo de crítica. Afinal, muitos filmes 

de gênero são feitos de maneira pouco elaborada e com uma excessiva adesão aos lugares 

comuns ou estruturas familiares, sem outra intenção que não repetir fórmulas prontas. Por 

outro lado, este tipo de concepção parece querer dissociar o cinema de vocação industrial do 

cinema "de arte", como se fosse plenamente possível separar as duas coisas. Na verdade, o 

fato de lidar com elementos que são familiares ao público não é uma variável que torna uma 

obra inerentemente ruim. Obras icônicas da cinematografia estadunidense, e exaltadas tanto 

por público quanto crítica, podem ser facilmente classificadas como filmes de gênero. É 

possível citar O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, que indubitavelmente 

dialoga com a tradição do filme de gângster do cinema hollywoodiano. Do mesmo modo, 

quando se assiste um número musical concebido por alguém como Busby Berkley, é difícil 
                                                 
17 Tradução nossa para o original em ingês: "As we repeatedly undergo the same type of experience we develop 
expectations which, as they are continually reinforced, tend to harden into "rules."" As aspas são do próprio 
autor. 
18 Tradução nossa para o original em inglês: "Frankfurt School's Institute for Social Research dismissed popular 
art as industrial products" 
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negar que há um cuidadoso e complexo labor artístico na concepção daquelas coreografias de 

canto e dança, por mais presa a fórmulas que seja a obra. 

Neale (2000), inclusive, ataca as acusações de que os gêneros seriam completamente 

previsíveis e apoiados em clichês de trama e personagens. O autor afirma que o grau em que 

os padrões narrativos de um filme de gênero são previsíveis depende em parte do que se quer 

dizer com padrões narrativos, e em parte o que se quer dizer por previsível. Se a noção de 

padrões narrativos se refere a como a história se molda em um sentido mais amplo, "fica claro 

que os clímax violentos dos western ou filmes de guerra e as resoluções felizes das comédias 

românticas são um requisito do gênero e, portanto, previsíveis"19 (NEALE, 2000, p. 209). Os 

caminhos para esses clímax e resoluções, porém, variam consideravelmente. O que acontece, 

sinaliza Neale, é que o grau de aderência às fórmulas preestabelecidas de qualquer filme é 

bem menos previsível no nível de cada cena. 

Ainda segundo o autor, é possível ver algum grau de variação nos produtos genéricos, 

se for levado em conta que muitos filmes de guerra ou westerns permitem tanto a derrota ou a 

morte dos protagonistas, quanto a vitória ou a sobrevivência. Do mesmo modo, a comédia 

romântica pode acabar tanto com um final feliz, com os protagonistas juntos, ou com eles 

separados devido algum infortúnio. Mesmo pensando nos níveis narrativos mais amplos de 

um gênero, a previsibilidade raramente é total. Sobre isso, Neale (2000, p. 209-210) 

acrescenta que: 

 
embora alguns ciclos específicos possuam suas características previsíveis, os 
padrões narrativos de gêneros como o filme de problema social e ficção científica 
tem sido historicamente menos fixos do que outros como western, o filme de guerra, 
a comédia romântica ou mesmo o drama romântico.20 

 

Tudo isso contribui para pensar que os gêneros não são previsíveis de um modo 

absoluto, mas que quando se fala em previsibilidade em gêneros cinematográficos é preciso 

considerar que essa é variada e multidimensional, assim como os próprios gêneros (NEALE, 

2000). O autor chama a atenção para a necessidade de evitar "armadilhas culturais"21 (p. 26) 

durante o exame desse tipo de produto, ao afirmar que gêneros e fórmulas estão tão presentes 

nas formas consideradas como "alta cultura" quanto na "baixa" – lembrando que sonetos 
                                                 
19 Tradução nossa para o original em inglês: "it is clear that the violent climaxes of war films and westerns and 
the happy resolutions of romantic comedies are generically requisite and therefore predictable". 
20 Tradução nossa para o original em inglês: "although specific cycles have their predictable charactheristics, the 
story patters of genres like the social problem film and science fiction have been historically less fixed than those 
of the western, the war film, romantic comedy ou even romantic drama." 
21 Tradução nossa para o original em inglês: "cultural traps". 
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também são formulaicos, assim como as tragédias elisabetanas do teatro. Nenhum deles, no 

entanto, recebe o mesmo estigma negativo que os gêneros cinematográficos. 

Por causa disso, os teóricos que trabalham com os gêneros tendem a perceber o 

fenômeno como portador de uma dinâmica mais complexa. Altman (1987) afirma que os 

gêneros possuem uma função ritualística e, com isso, se conectam diretamente à reverberação 

de paradigmas ideológicos e culturais, à tendências e valores, transitando entre diferentes 

arenas das práticas culturais e exibindo relativa importância em nossa cultura, como 

consideram Jason Mittel (2004), Grant (2007), Neale (2000) e Schatz (1981). Desse modo, as 

noções de gênero não são classificações de críticos feitas com propósitos especiais, mas sim 

um conjunto de convenções culturais, portanto, gênero é aquilo que coletivamente 

acreditamos que seja (NEALE, 2000). Nesse processo, as convenções dos gêneros 

gradualmente se imprimem na cultura, até se tornarem um sistema familiar e dotado de 

significado, que pode ser nomeado enquanto tal (SCHATZ, 1981).  

Essas noções são reforçadas por Neale (2000) e Schatz (1981), ao afirmarem que 

gêneros são formulados a partir das interações entre cultura, audiência, filmes e cineastas. A 

partir da interação entre as diferentes esferas envolvidas na produção cinematográfica com os 

próprios produtos, é que se passaria a saber o que significa chamar um filme de western ou 

outro de musical. Nesse sentido, é por meio da exposição repetida à filmes de gênero que o 

público aprende a identificar e reconhecer certos tipos de personagem, locais, eventos e 

estruturas narrativas, passando a entender como esses elementos funcionam em conjunto para 

formar um sistema.  

A partir de noções de Bordwell e Thompson (2001), Grant (2007), Neale (2000) e 

Schatz (1981), é possível, portanto, compreender os gêneros como fruto de um tácito acordo 

entre realizadores, críticos e público, tornando os gêneros dependentes da audiência tanto para 

sua existência quanto para seu significado. Sob esta perspectiva, os gêneros seriam uma forma 

de expressão cultural coletiva, na qual há uma cooperação entre artistas e a audiência em 

celebrar seus valores e ideais coletivos.  

Os gêneros pegam tensões e debates sociais e os colocam em narrativas estruturadas ao 

redor de fórmulas conhecidas, condensando-os em conflitos dramáticos sobre personagens 

individuais e a sociedade ou heróis e vilões (GRANT, 2007), tratando de alguma forma de 

ameaça – violenta ou não – à ordem social (SCHATZ, 1981). Isso não significa que todos os 

gêneros operam sob um conjunto uniforme de ideias, pois cada um lida com seu próprio 

conjunto de questões socioculturais, ambiguidades e conflitos (NEALE, 2000). Se os gêneros 
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estão submetidos às percepções, valores e manifestações culturais da sociedade, então seria 

possível inferir que podem sofrer alterações conforme se modificam também os paradigmas 

de ordem sociocultural. Caso contrário, como trata Altman (1987), o gênero perderia a sua 

função ritualística.  

A ideia de os gêneros funcionarem como um tipo de ritual é melhor explicada por 

Bordwell e Thompson (2001, p. 326), que tratam esse tipo de filme como "cerimônias que nos 

satisfazem porque eles reafirmam valores culturais com pequena variação"22. Para manter essa 

função ritualística, portanto, os gêneros precisam dialogar com o contexto no qual estão 

inseridos para se permanecerem relevantes. Bordwell e Thompson (2001) e Grant (2007) 

afirmam que por causa dessa promessa de algo novo dentro de algo familiar, os gêneros 

tendem a responder a tendências sociais. Isso ocorre, pois, os gêneros são um esforço 

colaborativo que requer o trabalho de muitos indivíduos, e assim os filmes de gênero têm sido 

costumeiramente entendidos como expressões inevitáveis do zeitgeist. Essa noção não seria 

vista apenas em cada filme individualmente, mas também na mudança de padrões e 

popularidade de diferentes gêneros e a mudança nas relações entre eles. Bordwell e 

Thompson (2001) chegam a citar como exemplo o filme Aliens: O Resgate (1986), de James 

Cameron, cuja protagonista, Ellen Ripley, é de certo modo uma novidade na ficção científica, 

e a veem como:  

 
um produto de atitudes derivadas dos movimentos de mulheres nos anos de 1970.  
Grupos feministas argumentaram que mulheres podiam ser vistas como ativas e 
competentes sem perder qualidades positivas associadas com o comportamento 
feminino, como gentileza e simpatia. Conforme essas ideias se espalham pela mídia 
mainstream e opinião social, filmes como Aliens: O Resgate podem tornar papéis 
tradicionalmente masculinos em papéis femininos23 (BORDWELL; THOMPSON, 
2011, p.327).  

 

É evidente que os autores simplificam uma interação entre uma série de variáveis 

complexas em sua breve argumentação, mas a fala contribui para produzir um pensamento 

acerca da natureza reflexiva dos gêneros cinematográficos. Ou seja, são produtos capazes de 

refletir as ações e pensamentos da sociedade. Adotar essa ideia, porém, se produz alguns 

riscos para uma pesquisa: o primeiro seria exatamente cair na mesma simplificação 
                                                 
22Tradução nossa para o original em inglês: "cerernonies that are satisfying because they reaffirm cultural values 
with little variation." 
23 Tradução nossa para o original em inglês: "a product of attitudes derived frorn the Wornen's Movernent of the 
1970s. Ferninist groups argued that wornen could be seen as active and cornpetent without losing positive 
qualities arssociated with feminine behavior, such as gentleness and sympathy. As these ideas spread through 
mainstrearn media and social opinion, films such as Aliens could turn traditionally masculine roles over to 
female characters." 
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identificada na citação anterior, e o segundo diz respeito a extrema dificuldade, senão 

impossibilidade, de provar com dados uma relação causal entre o filme e a conduta da 

sociedade, em especial na identificação do vetor em que essa relação causal se dá.  

Mesmo com todas as restrições que decorrem deste tipo de perspectiva, parece difícil 

aceitar que essas duas variáveis – as mudanças dentro de um gênero e as mudanças de atitude 

da sociedade – existam de modo completamente isolado uma da outra, sem que elas interajam 

ao menos em um nível correlacional. Afinal, não é somente por coincidência ou por um mero 

capricho das instâncias produtoras que os filmes de gênero alteram seus formatos ou pontos 

de vista. Já foi tratado aqui que eles não funcionam dessa forma e não existem dissociados do 

contexto social, político e cultural no qual estão inseridos. 

O mais importante de assumir esse ponto de vista, portanto, é que ajuda a pensar os 

gêneros como um fenômeno passível de mudança. Diferente, por exemplo, da concepção de 

Schatz (1981), que os pensa como sistemas fechados e contínuos que, com o tempo, passam 

por estágios de maior ou menor transparência ou opacidade em relação aos seus formatos, 

descrevendo suas trajetórias como padrões de aumento de autoconsciência e adotando uma 

perspectiva um tanto quanto evolucionista a respeito de sua dinâmica.  

É compreensível que, com o tempo, seja inevitável que um filme de gênero dialogue 

com a longa tradição daquele tipo de produto, se tornando mais autoconsciente de seu 

formato, mas esta perspectiva evolucionista proposta por Schatz (1981) se mostra um tanto 

quanto problemática. A adoção deste ponto de vista abriria espaço para uma visão 

demasiadamente linear dos gêneros, um entendimento em que um novo estágio seria melhor 

ou superior ao anterior, ou que elementos de um momento anterior são deixados de lado em 

vez de suas contrapartes "mais evoluídas", mas é sabido que isso não acontece. O fato de 

existir um musical com grande nível de autoconsciência, como Moulin Rouge: Amor em 

Vermelho (2001), de Baz Luhrmann, não impede a existência de filmes musicais mais 

tradicionais e sem essa autoconsciência, como Os Miseráveis (2014), de Tom Hooper. 

Em vez disso, parece mais prudente tratar dos gêneros como categorias mais abertas, 

como fazem Neale (2000) ou Grant (2007), cujas teorias consideram um erro pensar que as 

questões socioculturais exploradas pelos gêneros permaneçam as mesmas. Na verdade, cada 

novo filme e ciclo adiciona algo à tradição e a modifica, contradizendo ou mudando 

elementos constituintes e, assim, alterando as normas que norteiam seus elementos, estruturas 

e horizontes de expectativas. Estudar os gêneros ajuda a compreender a ideologia de seus 

artefatos, o que se torna importante enquanto produtos da cultura popular, pois "oferecem 
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empoderamento a vários grupos culturais e são lugares de disputas ideológicas ao invés de 

meros mantenedores do status quo"24 (GRANT, 2007, p. 6). 

A partir destas considerações, torna-se relativamente claro que é difícil definir um 

gênero como um todo a partir de noções muito específicas. Isso seria possível apenas por 

meio do uso de noções mais abrangentes, como afirma Neale (2000, p. 219) ao dizer que "um 

filme de guerra é sobre o ato de guerrear, um filme policial é sobre as atividades 

investigativas de um detetive, um musical é um filme com inúmeras passagens de canto e 

dança"25. A ideia que o autor deseja passar é que definições mais elaboradas tenderiam a 

deixar de fora todas as possíveis movimentações dentro do formato genérico.  

O estudo dos gêneros cinematográficos, portanto, precisa evitar tratar padrões genéricos 

de um determinado período histórico como normas gerais do mesmo (GRANT, 2007). Em 

igual medida, o autor alerta que, independentemente de como se definam, as "categorias 

genéricas devem ser úteis"26 (2007, p. 23), isto é, ao tentar agrupar um conjunto de filmes sob 

alguma denominação de gênero, é preciso que essa contribua, de algum modo, para a 

compreensão dessas obras e como funcionam. Por isso, quando esta pesquisa entrar 

diretamente no corpus da narrativa policial, será feita a tentativa de localizar seus principais 

ciclos ou tendências, ao invés de buscar construir uma noção completamente generalista – 

embora também existam elementos capazes de uni-los, como as atividades investigativas 

citadas por Neale (2000). Como a presente pesquisa se debruça especificamente sobre os 

filmes de um gênero, feitos dentro do sistema produtivo de Hollywood, a seguir será tratado 

mais especificamente o funcionamento dos gêneros nesta estrutura produtiva. 

 

2.2 HOLLYWOOD E OS GÊNEROS  

 
Os gêneros cinematográficos e a indústria hollywoodiana possuem uma relação muito 

próxima e de uma natureza relativamente interdependente. A esse respeito, Grant (2007) 

afirma que os estúdios precisavam lidar com a constante demanda por novos filmes e, por 

isso, adotaram uma estrutura que tornasse possível produzir o ano inteiro, chegando ao 

desenvolvimento de um modo de produção Fordista, baseado na estrutura produtiva fábricas.  

                                                 
24 Tradução nossa para o original em inglês: "offer empowerment to various cultural groups and are sites of 
ideological struggle rather than mere purveyors of the status quo." 
25 Tradução nossa para o original em inglês: "a war film is a film about the waging of war, a detective film is a 
film about the investigative activities of a detective; a musical is a film with numerous passages of singing and 
dancing" 
26 Tradução nossa para o original em inglês: "But however defined, generic categories must be useful." 
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2.2.1 A linha de montagem e o studio system 
 

Ao analisar esse modelo produtivo, Neale (2000) compreende que a natureza industrial 

de Hollywood é comumente vista como responsável não apenas pelo caráter formulaico dos 

seus gêneros, mas também pela existência dos gêneros como tal. Considerando que 

Hollywood é uma indústria, então parece correto presumir que os filmes são as suas 

commodities, produzidas em um regime constante visando o consumo massivo.  

Há, no entanto, uma diferença ou limitação no uso dessa analogia, que diz respeito à 

própria natureza do cinema e seu estatuto enquanto arte. Hollywood não faz apenas 

commodities, mas produtos artísticos, portanto, a estrutura hollywoodiana difere de outros 

modelos industriais. Se uma indústria como a automobilística sobrevive a partir da produção 

do mesmo carro milhares de vezes, de modo idêntico, a indústria do cinema não pode oferecer 

um filme totalmente idêntico ao outro para o público. Dificilmente a audiência pagaria para 

ver um longa-metragem que fosse em todos os aspectos semelhante a alguma coisa que já 

viram anteriormente, afinal, como explica Neale (2000), "produtos artísticos, diferente de 

carros ou mesas, são "itens únicos""27 (p. 231). Isso implica considerar que apesar de produzir 

muito, cada filme precisa ser, em algum nível, diferente dos demais, ainda que também 

necessite se assemelhar a outros de sua linha, isto é, em maior ou menor grau, são distintos 

um do outro (NEALE, 2000). Com isso, os produtores buscam "máxima aceitação nas 

bilheterias"28 (GRANT, 2007, p. 7) a partir da variação e repetição de fórmulas 

comercialmente bem-sucedidas. 

Os gêneros executam importantes funções econômicas e mercadológicas na indústria 

hollywoodiana. Primeiramente, tornam possível que seja cumprida a exigência de variedade e 

diferença inerente ao produto, em um ambiente de produção constante e incansável. Além 

disso, permitem produzir de um modo eficiente em relação aos seus custos ao regular a 

demanda de sua produção, buscando minimizar os riscos inerentes às diferenças. As normas 

genéricas, portanto, oferecem um modelo “bem-vindo”, facilitando a rápida entrega de 

produtos fílmicos e permitindo que roteiristas e realizadores concentrem seus esforços nas 

fórmulas narrativas e tipos de personagem associados a um gênero determinado. Os 

profissionais responsáveis por diferentes setores da produção, como diretores de fotografia, 
                                                 
27 Tradução nossa para o original em inglês: "Artistic products, unlike cars or tables, are "one of a kind items"". 
As aspas são do próprio autor. 
28 Tradução nossa para o original em inglês: "maximum acceptance at the box office". 
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sound designers ou compositores, economizam tempo ao trabalharem em cima de soluções 

que já funcionaram em filmes similares. Assim, os filmes de gênero se beneficiam das 

economias significativas associadas à produção em linha de montagem (ALTMAN, 1996). 

Já na esfera do consumo, os gêneros, segundo Altman (1996), descrevem padrões 

delineados de envolvimento do espectador e facilitam a comunicação entre os exibidores e a 

audiência ou entre os membros da audiência. As normas do gênero facilitam a tomada de 

decisão do público em relação àquilo que desejam assistir, ao passo que estabelecem 

expectativas bastantes claras acerca do que irão ver. Altman (1996) ressalta que embora o 

público de filmes de gênero seja costumeiramente considerado simplório, devido sua regular 

repetição de rituais familiares, seria apenas por meio dessa camada de expectativas que 

padrões de apreciação mais complexos podem ser estabelecidos, bem como a adicional 

complicação de frustrar as expectativas de gênero. Segundo o autor, seria por isso que muitos 

movimentos cinematográficos basearam sua produção no conhecimento implícito de normas 

genéricas, a fim de subvertê-las, tais como a Nouvelle Vague francesa.  

Para que os filmes de gênero chegassem continuamente ao público durante o apogeu do 

studio system – naquele que é chamado por Bordwell e Thompson (2001) como o período 

clássico do cinema hollywoodiano, que vai até os anos de 1960 –, Neale (2000) sinaliza que 

na linha de montagem hollywoodiana os produtos eram divididos entre filmes classe A e 

classe B. Os primeiros eram os que recebiam maior orçamento e usavam as principais estrelas 

dos estúdios: o esquema de distribuição era chamado de road show, pois os filmes estreavam 

primeiro em grandes cidades e depois iam migrando para cidades menores e para as zonas 

rurais; já os segundos eram filmes com custos menores, atores menos conhecidos, 

ocasionalmente assumiam mais riscos e possuíam uma duração menor do que aqueles da linha 

A, na maioria das vezes exibidos em sessões duplas com outros filmes da linha B.  

Os estúdios também tentavam direcionar sua produção em gêneros específicos, fazendo 

cada estúdio focar em alguns deles, sendo reconhecidos como especialistas, como a Universal 

e sua predileção por filmes de monstro. Apesar do valor que essas especializações em 

determinados gêneros tinham para os estúdios, Tino Balio (1993) afirma que essas podiam ser 

remanejadas em resposta ao mercado, como aconteceu durante o boom do cinema musical. O 

autor também lembra que a MGM começou a década de 1930 concentrada em comédias 

sentimentais e filmes baseados em sofisticadas peças dramáticas da Broadway, mas terminou 

o período concentrada em filmes para a família e musicais.  
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Ao tratar da produção hollywoodiana neste período, Neale analisou algumas 

publicações dos anos de 1930, em especial a Variety29, que lista os filmes lançados no 

período. Chama a atenção de Neale (2010, p. 234) "a variedade de filmes lançados e a 

variedade de termos usados para descrevê-los"30, assim como a escassez do uso de 

denominações que considera mais canônicas, como western ou musical, em detrimento de 

termos mais amplos, como drama ou filme de época, e outros até muito específicos, como 

comédia de boxe e fantasia com fantoches.  

O autor percebeu que um fenômeno costumeiramente tido como recente nos filmes de 

gênero já podia ser encontrado em meados dos anos de 1930, referindo-se especificamente à 

hibridização dos gêneros, que afirma ser uma maneira dos estúdios "aumentarem suas 

apostas" ao fazerem um produto que simultaneamente podia apelar a diferentes segmentos do 

público. O exame desses filmes revela como esses ciclos iniciais do cinema estadunidense 

geravam produtos híbridos (NEALE, 2000). Na verdade, como lembra Grant (2007), os 

filmes de Hollywood nunca foram puros – quer dizer, facilmente organizados em categorias. 

Tudo que houve de puro foram tentativas sinceras de encontrar ordem entre a variedade. 

Mesmo constatando que Hollywood operava em uma estrutura de linha de montagem, 

ainda assim surgiram diretores capazes de deixar suas marcas em gêneros já conhecidos, 

imprimindo neles suas visões pessoais. Grant (2007, p. 56) afirma que enquanto alguns 

diretores debatiam-se com as pressões do studio system, muitos de fato floresceram, "usando 

as regras dos gêneros como uma conveniência ao invés de limitação, como guias das quais 

podiam se desviar ou aprofundar ao invés de um diagrama a ser seguido"31. Assim, alguns 

diretores foram capazes de oferecer olhares bastante particulares sobre alguns gêneros, como 

aconteceu com Vincente Minelli e o musical, John Ford e o western, ou Douglas Sirk e o 

melodrama. Nos filmes desses realizadores, pode-se ver a estrutura dos gêneros em ação, mas 

também é possível ver o estilo dos diretores sobreposto contra o pano de fundo dos gêneros, 

conseguindo mantê-los em constante renovação, como tratam Bordwell e Thompson (2001) e 

Altman (1987).  

Tais observações complementam as ideias trabalhadas no tópico anterior de que a 

estrutura formulaica dos gêneros não depõe contra a sua qualidade. Tal fato não é restrito a 
                                                 
29 A publicação existe ainda hoje, tendo se transformando em um grande portal de internet. Disponível em 
http://variety.com/. Acesso em: 19 jan. 2016. 
30 Tradução nossa para o original em inglês: "the variety of films released and the variety of term used to 
describe them", 
31 Tradução nossa para o original em inglês: “using the rules of genre as convenience rather than constraint, as 
guidelines from which to deviate or deepen rather than blueprints to follow”. 
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diretores do studio system ou do período clássico hollywoodiano, pois no período pós-clássico 

também é possível identificar diretores que colocaram seus estilos particulares sobre gêneros 

estabelecidos, assim como Martin Scorsese fez ao longo de sua carreira com os filmes de 

gângster em trabalhos como Caminhos Perigosos (1973) e Os Bons Companheiros (1990). 

Steven Spielberg se tornou famoso por seus trabalhos na ficção científica, como Contatos 

Imediatos do Terceiro Grau (1977) e E.T. – O Extra Terrestre (1982). Mesmo depois do fim 

do studio system, os gêneros continuaram a ter um papel importante na indústria 

hollywoodiana.  

 

2.2.2 A Hollywood pós-clássica 

 
Por volta dos anos de 1960, a estrutura do studio system tinha chegado ao fim (NEALE, 

2000; BORDWELL e THOMPSON, 2001; e SCHATZ, 1981). Parte disso deve-se à quebra 

da integração vertical dos estúdios, que controlavam a produção, distribuição e exibição dos 

filmes, e que foi declarada ilegal pelo governo dos Estados Unidos em 1948. Isso obrigou os 

estúdios a abrirem mão de suas redes de cinema, ficando apenas com a função de produção e 

distribuição. Outro problema teria sido a queda de ocupação nos cinemas nas décadas de 1950 

e 1960 devido à rápida expansão da televisão. 

Nesse contexto, os estúdios buscaram diminuir seus crescentes riscos de produção 

fazendo menos filmes, mas mais caros, abandonando a linha B, os newsreels e curtas-

metragens, introduzindo novas tecnologias como o widescreen e se apoiando mais na 

arrecadação em mercados internacionais e na venda de direitos de exibição para televisão 

(NEALE, 2000). Os estúdios também acabaram por abandonar o chamado Production Code – 

um conjunto de normas e limitações aos filmes feitos dentro desse regime –, que funcionava 

como uma espécie de guia de moralidade para os estúdios e esteve em vigor de 1930 até 1968. 

Entre outros aspectos, o código proibia o uso de palavrões nos filmes, a exibição de nudez 

parcial ou total, a exibição de personagens usando drogas ou mesmo relações românticas ou 

afetivas entre indivíduos de etnias diferentes. O abandono do código permitiu que os 

realizadores tivessem maior liberdade para conceber seus produtos. 

Passaram também a atuar como fontes de financiamento para projetos independentes 

(NEALE, 2000). O apoio aos independentes permitiu a realização de muitos filmes de baixo 

orçamento baseados nos movimentos de contracultura, como Easy Rider: Sem Destino (1969), 

de Dennis Hopper, ou M.A.S.H (1970), de Robert Altman. Permitiu, também, o surgimento de 
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muitos cineastas que cresceram com grande familiaridade nos tradicionais gêneros 

cinematográficos hollywoodianos e com as vanguardas europeias, como Francis Ford 

Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, Robert Altman ou Woody Allen. Com isso, os 

tradicionais gêneros hollywoodianos, incluindo a narrativa policial, foram revigorados tanto 

por esses diretores emergentes como pela influência das vanguardas europeias.  

Nesse período, houve o surgimento dos chamados filmes blockbuster, que vieram na 

esteira do sucesso de obras como Tubarão (1975), de Steven Spielberg, e Star Wars (1977), 

de George Lucas. Neale (2000) e Fernando Mascarello (2006) concebem os blockbusters 

como filmes de altíssimo orçamento que recebem um pesado investimento em publicidade, 

lançados simultaneamente em território nacional em vez do modelo road show do studio 

system, e voltados majoritariamente para um público que estava na adolescência ou por volta 

dos vinte anos. Este modelo de produção, no entanto, já não é mais exclusividade de 

Hollywood, e praticamente todos os países com uma grande produção cinematográfica 

adotaram, em algum nível, o modelo em grande escala que visa um amplo público 

internacional (MASCARELLO, 2006). As narrativas trazidas por estes blockbusters não eram 

exatamente inovadoras, e muitos deles se serviam de filmes de tradição feitos nos anos de 

1930 ou 1940, como é o caso de Star Wars, que pegou grande inspiração em antigos filmes de 

ficção científica. O mesmo acontece com muitos dos blockbusters recentes e a tendência de 

filmes de super-heróis, que se baseiam em personagens e histórias que existem há mais de 

cinquenta anos.  

Em Hollywood, esse modelo começou a se fortalecer e se consolidar por volta da 

metade da década de 1980 (NEALE, 2000). As estratégias mudariam um pouco, mais uma 

vez, por volta dos anos de 1990, embora ainda baseadas na exploração dos blockbusters. 

Nesse período, os estúdios consolidaram sua posição de grandes conglomerados midiáticos 

com compras, vendas e fusões entre diferentes companhias. As estratégias de sinergia 

corporativa entre os produtos das diferentes empresas que formavam esses conglomerados 

tenderam a se acelerar em escala nacional e internacional (NEALE, 2000). 

Apesar dos altos investimentos em gêneros e formatos que são tendência de mercado, a 

ampliação de sua presença em mercados internacionais e da busca por vários níveis de 

sinergia corporativa não são garantia de retorno financeiro. Acerca disto, Neale (2000) lembra 

que mesmo com todo o alcance e poder de Hollywood não existem fórmulas prontas para o 

sucesso. Ou seja, mesmo trabalhando com um gênero que esteja em alta e seguindo as 

estruturas típicas que vêm fazendo sucesso com o público, ainda existe a possibilidade de um 
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filme fracassar., o que levanta uma questão: o que acontece quando a fórmula ou formato de 

um gênero deixa de funcionar e de levar o público às salas de cinema?  

Altman (1987) chega a traçar um breve panorama com as possíveis hipóteses do que 

pode ocorrer, uma vez que as estruturas genéricas deixam de interessar ou dialogar com a 

sociedade, identificando quatro desdobramentos possíveis. A primeira hipótese seria 

abandonar a realização de produções do gênero desgastado, mesmo que apenas por um tempo. 

O autor considera que esta é uma solução radical, raramente adotada por Hollywood. A 

segunda seria transferir o gênero para um novo público, menos acostumado com ele e mais 

ingênuo quanto ao seu funcionamento. A terceira hipótese consistiria em tentar agregar novos 

valores artísticos de modo a valorizar o gênero e trazer seu prestígio de volta, como Bordwell 

e Thompson (2001) afirmam que ocorreu com os filmes de gângsteres ao serem retomados 

por cineastas como Francis Ford Coppola e Martin Scorsese nos anos de 1970. A última 

medida envolve realizar filmes que sejam autoconscientes de sua natureza datada, 

reducionista e previsível, para então “colocar para dormir as faculdades críticas do 

espectador”32 (ALTMAN, 1987, p. 251), chamando-o a participar de um tipo de brincadeira 

com essas estruturas já conhecidas. Essa quarta solução se trata de uma visão que parece 

consonante com a concepção que alguns autores têm de paródia, como Linda Hutcheon 

(1985), que afirma que a paródia consiste da repetição de formatos com um distanciamento 

crítico irônico.  

A perspectiva de Altman (1987), portanto, deixa claro como por meio do contato entre 

realizadores e público os gêneros constantemente encontram maneiras de se renovarem, se 

manterem relevantes e estabelecerem um diálogo contínuo com seu público. O olhar trazido 

pelo autor contribui para refutar noções de que gêneros são apenas fórmulas fixas, pois, assim, 

seriam desprovidas de qualquer caráter expressivo, como normalmente dizem os críticos de 

gêneros como o musical ou a narrativa policial. Dorothy Sayers (1974, p. 109) traz esse ponto 

de vista ao concluir que a narrativa policial é um gênero inerentemente preso às suas 

fórmulas, ao afirmar: "não se enganem, a história de detetive faz parte da literatura de 

escapismo, não de expressão"33. Sob esta perspectiva, o gênero buscaria apenas oferecer um 

entretenimento descartável, sem qualquer preocupação em expressar alguma visão sobre o 

contexto no qual estão inseridas ou preocupações acerca de questões sociais, políticas ou 

ideológicas de sua época. A crítica da autora não é a única feita à narrativa policial. Ronald R. 
                                                 
32 Tradução nossa do original em inglês: "lulling the spectator's critical faculties to sleep" 
33 Tradução nossa do original em inglês: "make no mistake about it, the detective story is part of the literature of 
escape, and not of expression".  
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Thomas (1999, p.15) reconhece o lugar ambíguo deste gênero ao dizer que suas narrativas 

“ocupam um território incerto entre o popular e a alta cultura. Cada uma delas foi ao mesmo 

tempo desqualificada por ceder aos escabrosos gostos populares e reconhecida por conquistas 

no reino da ‘literatura séria’.”34 

A perspectiva de Altman (1987), que compreende diferentes possibilidades de mudança 

a um gênero, também vai de encontro à visão de P.D. James (2012) sobre a narrativa policial, 

em especial à ideia de James de que essas narrativas estarão sempre ligadas a um determinado 

elemento: a celebração da racionalidade. James (2012) não nega a capacidade do referido 

gênero em expressar as preocupações de seu tempo, ao dizer que a narrativa policial está se 

tornando "mais enraizada na realidade e nas incertezas do século XXI" (p. 169). A autora, no 

entanto, rejeita a possibilidade de o gênero revisar certos elementos, ao completar sua fala: 

"mas ainda fornecendo a certeza central de que mesmo os problemas mais intratáveis serão no 

final submetidos à razão" (p. 169). Recusar a noção de que a narrativa policial não pode fazer 

nada além de exaltar o poder da racionalidade é tratar o gênero como uma estrutura pronta e 

acabada, em vez de um construto cuja verossimilhança e paradigmas são constituídos, entre 

outros aspectos, por valores e ideias socialmente compartilhadas, como esta pesquisa tenta 

estabelecer.  

Antes de entrar em uma discussão mais direta em relação aos possíveis enquadramentos 

da narrativa policial enquanto gênero, suas características e principais movimentos, é 

importante lembrar das distinções levantadas por Schatz (1981) ao tratar da análise de um 

corpus genérico. O autor afirma que produzir uma reflexão sobre um gênero não implica 

necessariamente em discutir todos os filmes feitos dentro desta tipologia, mas organizar um 

sistema de convenções que permite identificar as obras fílmicas como parte de um 

determinado gênero. 

Ao buscar compreender no que consiste a narrativa policial, esta pesquisa irá 

efetivamente tentar identificar os elementos constitutivos da obra (como personagens, trama, 

ambientação, temas, estilo, entre outros) mais básicos que permitem localizar os filmes como 

parte deste gênero, bem como quais as interseções estabelecidas com outros gêneros. No 

tópico seguinte, serão tratadas as possíveis definições da narrativa policial, de modo a deixar 

claro o que a presente tese quer dizer quando utiliza o termo. 

                                                 
34 Tradução nossa para o original em inglês: "they all occupy an uncertain territory between popular and high 
culture. Each has been both dismissed for pandering to lurid popular tastes and recognized for achievment in 
the realms of "serious literature"". As aspas são do próprio autor 
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2.3 OS POSSÍVEIS ENQUADRAMENTOS DA NARRATIVA POLICIAL ENQUANTO 

GÊNERO 

 
Anteriormente foi visto que gêneros não são estruturas rígidas e acabadas, mas 

construtos socialmente compartilhados que podem se alterar com o passar do tempo ou serem 

concebidos de maneira distinta por diferentes grupos. Também foi observado que mesmo 

passando por muitos ciclos de produção, é possível identificar alguma característica básica 

que torna plausível montar um corpus genérico minimamente coeso. Desta maneira, se este 

considera a narrativa policial enquanto gênero, deve levar em conta que ela tem elementos 

que permitem agrupar obras sob esta terminologia. 

Como qualquer outro gênero narrativo, a narrativa policial está logicamente atrelada a 

esses preceitos, tendo passado por diferentes fases com diferentes enfoques em relação às suas 

estruturas mais familiares. Antes de mapear esses movimentos distintos experimentados pela 

narrativa policial, é preciso apresentar o que significa em termos teóricos utilizar a 

denominação narrativa policial. 

 

2.3.1 Definindo a narrativa policial 
 

A narrativa policial cinematográfica se apoiou e ainda se apoia na sua contraparte 

literária, como fica exemplificado pelos filmes contidos no corpus desta tese35. Sob este 

aspecto, é inevitável não falar a respeito do gênero na literatura para compreender seu 

funcionamento, afinal, muitas das estruturas, temas e arquétipos de personagens trabalhados 

pelo cinema foram transpostos do meio literário. Há um consenso entre os autores e 

pesquisadores que lidam com este gênero que seu início se deu a partir da publicação do conto 

Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, em 1841. No conto, Poe "introduziu o que 

viria a se tornar um repertório de recursos de trama das primeiras histórias de detetive" 

(JAMES, 2012, p. 35). Os contos de Poe não foram as primeiras histórias literárias a trazerem 

crimes ou sua solução, mas foram as que estabeleceram o formato que o gênero 

posteriormente viria a seguir, uma vez que "Chevalier C. Auguste Dupin foi o primeiro 

investigador fictício a confiar primordialmente na dedução a partir de fatos observáveis" 

(JAMES, 2012, p. 35). Acerca disto, Reimão (1983, p.15) afirma que o contexto contribuiu 
                                                 
35 Sobre Meninos e Lobos (2003) e Ilha do Medo (2010) são adaptações de romances de Dennis Lehane e Garota 
Exemplar (2014) adapta um romance de Gillian Flynn. 
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para que o detetive Dupin fosse concebido ao falar da influência do pensamento Positivista, 

que: 

 
tinha como crença básica, como pressuposto fundamental, a afirmação de que os 
fenômenos são regidos por leis. Essas leis existiriam tanto ao nível do mundo natural 
quanto do orgânico e do universo humano. Uma das consequências dessas 
concepções positivistas é a crença de que o espírito humano está submetido a leis 
como qualquer outro fenômeno, e a teoria da associação de ideias, já existente 
anteriormente, conhecerá seu desenvolvimento maior, especialmente com John 
Stuart Mill. A crença em que a mecânica mental obedece a certos princípios gerais e 
em que quem dominar estes princípios saberá usá-los em cada cadeia de ideias, de 
cada homem particular, estava em plena voga. 

 

Thomas (1999) e Ricardo Piglia (1994) exibem pontos de vista semelhantes, ao 

considerarem que a narrativa policial acompanhava de perto o desenvolvimento das ciências e 

pseudociências que surgiam no rastro do pensamento positivista, assim como também 

corroboraram à centralidade da natureza racional do detetive Dupin para o gênero. Piglia 

(1994) compreende que o sentido das narrativas deste gênero seria reafirmar a capacidade de 

raciocínio do investigador e o poder deste em compreender aquilo que o cerca. Essas 

narrativas, portanto, valorizam antes de tudo a onipotência do pensamento e da lógica, a partir 

disso construindo a figura arquetípica do investigador como um grande racionalista que 

decifra crimes.  

Deste modo, Poe teria criado em seus contos aquilo que Reimão (1983, p.18) entende 

como um arquétipo literário, "o detetive amador, o homem que coleciona enigmas como os 

outros colecionam objetos". Apesar da vida curta do personagem36, muitas narrativas que 

seguiram o trabalho do escritor usavam o arquétipo surgido em Dupin, sendo um dos mais 

famosos o detetive Sherlock Holmes, criado por Arthur Conan Doyle, que, assim como o 

personagem de Poe, é um detetive consultor que ajuda a polícia por meio de deduções e 

inferências produzidas por longas cadeias de pensamento. O detetive Hercule Poirot, criado 

por Agatha Christie, é outra famosa reprodução deste arquétipo. Assim, a julgar pelos estudos 

da narrativa policial no campo da literatura, foram as histórias de Poe que serviram de matriz 

para as outras que seguiram e, portanto, iniciaram o primeiro ciclo de produção de narrativas 

policiais.  

Como tratado no tópico anterior, os gêneros são construtos sociais compartilhados entre 

diferentes esferas da sociedade. Sob esta perspectiva, parece difícil negar que foi a partir de 

                                                 
36 Dupin protagonizou apenas três contos: Os Crimes da Rua Morgue (1841), O Mistério de Marie Roget (1842) 
e A Carta Roubada (1844). 
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Poe que o gênero se disseminou, dada a concordância entre os muitos autores de que o 

modelo partiu de suas histórias sobre Dupin. As afirmações acerca da origem do gênero com 

Poe também destacam a centralidade do pensamento dedutivo nas investigações apresentadas 

nas narrativas, nas quais um detetive, dotado de habilidades de raciocínio acima da média, 

consegue resolver situações complexas, tidas por muitos como insolúveis.  

Paulo de Medeiros e Albuquerque (1979), inclusive, consideram que foi esse elemento 

da racionalidade e da lógica que marcou a separação entre a narrativa policial e as narrativas 

de aventura e as de espionagem. A narrativa policial viria daquilo que ele chama de romance 

de aventura, e o advento da imprensa inicialmente "ampliou seu campo de ação" 

(ALBUQUERQUE, 1979, p.3) tornando-o ainda mais difundido. Depois, um segundo 

movimento de transformação no romance de aventura deu origem ao romance de espionagem, 

e por fim, um terceiro movimento introduziu a dedução e o raciocínio lógico "suplantando a 

força e a ação" (p. 3). Deste modo, entre o romance de aventuras e o de espionagem "a 

semelhança é, às vezes, tão acentuada que se confundem, ao passo que como romance policial 

tal não ocorre, pois ele veio, com seu elemento lógico, criar uma nova modalidade narrativa" 

(p. 3). Para além das histórias de aventura e espionagem, o elemento do raciocínio é também o 

que distingue a narrativa policial de muitas narrativas de horror do século XIX, como aquelas 

escritas por Robert Chambers ou H.P. Lovecraft. Tais narrativas muitas vezes também 

começavam apresentando seus personagens diante de mortes misteriosas, mas o que se seguia 

era um mergulho em horrores sobrenaturais que ameaçavam, e costumeiramente destruíam, a 

vida e a sanidade de seus protagonistas, em vez da investigação racional da narrativa policial 

que encerravam com um retorno à ordem. 

O manejo do mistério e da intriga envolvendo a investigação também são centrais ao 

gênero. Robert Merrill (1997), no campo da literatura, ou Thomas Elsaesser (2009), no campo 

do cinema, afirmam que muitos produtos do gênero manipulam esses aspectos de modo a 

criar um tipo de jogo narrativo. Esse estrutura convida seu espectador a participar do processo 

investigativo ao lado dos personagens, no qual diferentes possibilidades de resolução vão se 

apresentando ao leitor, que tenta chegar à resolução antes da própria narrativa. No cinema, 

Elsaesser (2009) vai chamar este tipo de narrativa de "filme quebra-cabeça", justamente por 

seu jogo de intrigas e expectativas. Em seu trabalho ele não irá tratá-los enquanto gênero 

cinematográfico em si, mas como um tipo de filme que solicita do seu espectador um contrato 

de leitura específico. Para o autor, nos filmes quebra-cabeça o prazer da fruição reside 

exatamente em desorientar ou induzir os espectadores a realizar assunções erradas acerca do 
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desenvolvimento da trama, por meio de informações cuidadosamente escondidas ou retidas. A 

narrativa policial constantemente utiliza de mecanismos similares, como os que Merrill 

(1997) identifica em Agatha Christie, ao apresentar vários suspeitos com motivações e 

oportunidades palpáveis para o crime, desafiando o espectador a apontar a resolução.  

Walter Benjamin (1989), por sua vez, compreende que neste tipo de narrativa o 

"interesse reside numa construção lógica" (p. 40). Já James (2012) e Tzvetan Todorov (1980) 

corroboram a natureza racional do gênero, concebendo essas narrativas como "celebrações da 

razão e da ordem, em nosso mundo cada vez mais complexo e desordenado" (JAMES, 2012, 

p. 171). Uma perspectiva semelhante é trazida por John G. Cawelti (1997), ao dizer que a 

narrativa policial traz uma dupla história, a primeira diz respeito à observação do processo 

investigativo e a segunda seria a do crime em si, a ser desvendada pelo detetive.  

Para Todorov (1980), o conhecimento seria a força motriz da narrativa policial, pois 

gera as transformações da narrativa a partir das informações oferecidas, que produzem uma 

reinterpretação dos fatos já ocorridos levando, assim, a história para frente. Isto é, as 

narrativas policiais não apenas usam esse pensamento racional e dedutivo como um 

mecanismo narrativo para desenvolver suas tramas, como também encerram produzindo a 

impressão de que esse método racional é capaz de compreender e analisar a realidade, dando 

ao seu público a segurança de que existem respostas e resoluções para qualquer mistério que 

se apresente. Segundo afirmaram autores como Neale (2000), Altman (1987) e Grant (2007), 

se os gêneros desempenham uma função ritualística na nossa sociedade, servindo e 

construindo uma espécie de mitologia para o homem contemporâneo, então seria possível 

inferir que o ideal construído por este tipo de história é que a razão e a racionalidade têm o 

condão para resolver todos os problemas. 

Nem todos os detetives que protagonizam esse tipo de narrativa usam os mesmos 

métodos ou os encadeamentos de deduções de Sherlock Holmes ou Dupin, visto que a própria 

natureza dos gêneros requer variação nas fórmulas e arquétipos. O ponto sustentado aqui é 

que em uma narrativa cujo eixo central da trama é a investigação de algum acontecimento, o 

detetive possui um modo específico para analisar as evidências encontradas e explicar as 

relações causais que existem entre elas sob um ponto de vista lógico. Isso se aplica tanto às 

longas cadeias de dedução de Sherlock Holmes ou Philo Vance, que já foram levados ao 

cinema desde o início do studio system, em filmes como A Volta de Sherlock Holmes (1929), 

de Basil Dean, como à sabedoria das ruas e do submundo possuída por detetives particulares 

como Sam Spade, de obras como O Falcão Maltês: Relíquia Macabra (1941), de John 
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Houston. Do mesmo modo, também se aplica aos manuais institucionais e científicos 

seguidos por policiais e agentes do FBI como Clarice Starling, de O Silêncio dos Inocentes 

(1991), de Jonathan Demme.  

Nesse sentido, é possível considerar que este é um elemento constante na maioria dos 

filmes hollywoodianos que se valem deste gênero, e que se mantém ao longo de diferentes 

períodos desta cinematografia. Alguns autores, como Albuquerque (1979) e James (2012), 

apoiam essa impressão ao considerarem que o componente lógico experimentou algumas 

alterações em relação à sua abordagem e aos métodos utilizados pelos investigadores, mas 

sempre esteve presente.  

Albuquerque (1979) ainda afere três grandes divisões na técnica da história do crime-

detetive. A primeira se daria a partir de 1841 com os contos de Edgar Allan Poe, no qual a 

narrativa policial dava ênfase na descoberta da identidade do criminoso, aquilo que se 

convencionou a chamar de “quem foi?”. A segunda teria iniciado por volta de 1894 com o 

chamado “mistério médico”, visto nos trabalhos conjuntos de L. T. Meade e Dr. Clifford 

Halifax, levando à história de detetive científica, como os trabalhos de Richard Austin 

Freeman, e dando ênfase no modus operandi do crime, isto é, o chamado “como foi?”. As 

histórias às quais Albuquerque (1979) se refere traziam personagens que usavam os avanços 

teóricos e tecnológicos da medicina para resolver os eventos que ancoravam suas narrativas, 

demonstrando como esse gênero mantinha um olhar bastante próximo da ciência. A terceira 

começa com o acréscimo de elementos da psicologia em 1910, como nos trabalhos de Edwin 

Balmer, e que posteriormente agregou também elementos da psiquiatria em 1929, “passando 

do ‘quem’ e do ‘como’ para o ‘porque’, com ênfase na motivação criminosa, isto é, ‘Por que 

foi cometido o crime’” (ALBUQUERQUE, 1979, p.21). Essas histórias muitas vezes se 

detinham à tentativa de compreender e explicar os aspectos psicológicos ou psicopatológicos 

do crime ou dos criminosos. 

As observações de Albuquerque (1979) restringem-se a um período ainda bastante 

inicial da narrativa policial literária, mais especificamente ao primeiro grande ciclo do gênero. 

No entanto, a busca pelas respostas que envolvem os acontecimentos investigados é algo que 

se manteve ao longo da trajetória do gênero, tanto na literatura quanto na televisão e no 

cinema. Observando alguns filmes como Mistério da Capa Espanhola (1935), de Lewis D. 

Collins, Até a Vista, Querida (1944), de Edward Dymtryk, Chinatown (1974), de Roman 

Polanski, Mississipi em Chamas (1988), de Alan Parker, e Millenium: Os Homens Que Não 

Amavam as Mulheres (2011), de David Fincher, todos estes trazem investigadores que 
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buscam responder ao menos alguma das perguntas sugeridas por Albuquerque (1979). Essa 

constatação, no entanto, não significa que este trabalho assumirá perspectiva evolucionista em 

relação ao desenvolvimento deste gênero, afinal, conforme cada um dos questionamentos 

identificados por Albuquerque foi surgindo, estes não substituíram automaticamente os 

anteriores, e continuam a coexistir em maior ou menor medida.  

Quando esta pesquisa fala em produtos que podem ser considerados como narrativa 

policial, se refere diretamente àqueles cuja estrutura narrativa se desenha ao redor de uma 

investigação. Essa investigação será conduzida, em geral, por um personagem investigador, 

que pode ou não ser um detetive profissional e que terá uma forma específica de analisar as 

evidências encontradas no processo de detecção. As evidências serão utilizadas para 

estabelecer relações causais entre os diferentes elementos do evento investigado, respondendo 

às perguntas pendentes em relação ao que verdadeiramente aconteceu.  

A presença de uma explicação racional para os acontecimentos nem sempre implica na 

punição aos culpados. No entanto, trabalha para reafirmar as impressões de que a inteligência 

e a razão são capazes de explicar mesmo os mais incompreensíveis eventos misteriosos, 

deixando o leitor seguro de que há uma possibilidade de ordem em meio às incertezas de tudo 

que nos cerca (ALBUQUERQUE, 1979; JAMES, 2012). Isso mostra que a narrativa policial 

tem um tipo de estrutura narrativa bem delimitada, um modelo de personagem relativamente 

bem definido e uma construção de trama que opera para reafirmar um conjunto similar de 

ideias e valores que lhe faz, portanto, desempenhar a chamada função ritualística sobre a qual 

falam autores como Altman (1987), Bordwell e Thompson (2001) e Grant (2007).  

Ainda assim, é necessário esclarecer a relação da narrativa policial com outros modelos 

narrativos que envolvem alguns elementos semelhantes, especialmente a temática do crime. É 

importante deixar claro as muitas interseções com outros tipos de história de crime, evitando 

assim que este estudo perca o foco e tangencie por outros tipos de estruturas. A seguir, será 

analisado como a narrativa policial se aproxima de outros moldes que parecem se mesclar ou 

absorver o gênero, também será esclarecido como termos aparentemente não análogos são 

utilizados para transmitir conceitos semelhantes. 

 

2.3.2 Questões terminológicas 
 

Durante o levantamento bibliográfico inicial, acerca da narrativa policial para examinar 

a possibilidade de concebê-la enquanto um gênero narrativo e cinematográfico, esta pesquisa 
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esbarrou inicialmente no que parecia ser a falta de um termo análogo à narrativa policial nos 

teóricos estadunidenses, que lidavam com o cinema hollywoodiano e seus gêneros. Diferente 

do que acontece com gêneros que derivam diretamente de termos em inglês, como o western, 

ou de outros cujas definições são traduções diretas de suas expressões em português, como 

musical, terror ou comédia, não havia um termo em inglês diretamente semelhante à sua 

contraparte em português.  

Tal constatação levantou a indagação se nas teorias sobre o cinema hollywoodiano a 

narrativa policial não era um fenômeno digno de atenção ou não era considerada a 

possibilidade de ele ser um gênero em si mesmo. A investigação acabou por provar que as 

hipóteses iniciais estavam equivocadas quando a pesquisa conseguiu chegar ao termo 

equivalente em inglês para narrativa policial: detective fiction. Assim como o público 

brasileiro se refere à narrativa policial como um gênero cujas tramas são centradas em um 

detetive que investiga determinados eventos para poder decifrá-los e nos reassegurar do poder 

da razão em compreensão, os estadunidenses concebem a detective fiction como sendo 

exatamente a mesma coisa, portanto, seus usos são análogos. 

O termo detective fiction é costumeiramente traduzido para o português como narrativa 

policial, tanto que o título do livro de James (2012) é originalmente Talking About Detective 

Fiction, demonstrando que o significado atribuído a ambos é idêntico. O mesmo acontece 

com Albuquerque (1979), um dos principais pesquisadores da narrativa policial literária no 

Brasil, e que trata em português como romance policial ou narrativa policial os termos em 

inglês detective novel ou detective story, estabelecendo uma equivalência não apenas em nível 

linguístico como também no âmbito da teoria. 

A razão de possuirmos uma denominação relativamente distante de sua contraparte 

estadunidense, mesmo quando boa parte dos demais termos genéricos é bastante similar ou se 

vale de expressões da própria língua inglesa, provavelmente está relacionada com a chegada 

das primeiras teorizações acerca da narrativa policial literária no Brasil. Alguns dos primeiros 

estudos produzidos por este gênero vinham de formalistas russos como Todorov, e estes 

trabalhos chegavam aqui por meio das traduções francesas dos livros. O Brasil recebia 

também trabalhos de franceses como Boileau-Narcejac (1991), visto que na França há uma 

proximidade mais direta entre os termos usados para caracterizar o fenômeno aqui estudado. 

Aquilo que aqui os teóricos denominavam como narrativa policial ou romance policial, é 

conhecido em terras francesas por récit policier ou roman policier. A diferença entre os 

termos usados no Brasil e nos Estados Unidos ocorre pois, diferente do que aconteceu com 
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outros gêneros internacionais populares, os autores brasileiros provavelmente se apropriaram 

de denominações francesas em vez dos termos anglófonos. 

Outra questão que precisa ser esclarecida é que apesar da presença da palavra "policial", 

os personagens envolvidos na investigação não precisam necessariamente fazer parte de 

alguma força policial. Na verdade, os primeiros expoentes do gênero, e aos quais o termo se 

dirigia inicialmente, como os trabalhos de Poe ou Conan Doyle, não eram protagonizados por 

policiais, mas por detetives diletantes que prestavam seus serviços tanto a policiais quanto aos 

cidadãos. A presença de protagonistas que sejam membros de forças policiais também não 

torna um produto automaticamente uma narrativa policial, já que nem sempre um filme sobre 

policiais ou sobre a polícia será estruturado ao redor do processo investigativo e do uso da 

razão para desvendar o crime. Em Dia de Treinamento (2001), de Antoine Fuqua, a trama 

acompanha o primeiro dia de um policial na divisão de narcóticos e sua iniciação em um 

submundo de drogas, violência e corrupção, mas não há algo a ser investigado ou desvendado. 

De maneira semelhante, em Marcados Para Morrer (2012), de David Ayer, o enredo segue o 

cotidiano de dois policiais que patrulham as ruas de um bairro pobre em Los Angeles, e, 

apesar de eles entrarem diariamente em contato com o crime, eles jamais realizam qualquer 

trabalho de investigação, e a narrativa trata mais sobre como o trabalho afeta suas vidas do 

que em procedimentos de investigativos.  

Para além do termo propriamente dito, o levantamento desta pesquisa percebe que 

também há algum nível de incerteza quando se trata da narrativa policial e outros gêneros ou 

formatos que lidam com temas ou situações similares, especialmente aqueles que usam o 

crime como elemento central de suas histórias. Ao se falar sobre estas histórias de crime, 

muitas vezes grupos de obras com características díspares são colocados juntos ou tratados 

como subdivisões de gêneros mais abrangentes. Para evitar algumas confusões que são feitas 

em relação a essas múltiplas interseções, a relação da narrativa policial e essas outras 

narrativas sobre crimes serão examinadas a seguir.  

 

2.3.3 A narrativa policial e as histórias de crime 
 

Muitos trabalhos acadêmicos acerca deste tipo de formato o colocam no meio de outras 

definições mais abrangentes, como filmes de crime, mistério ou thrillers. Bases de dados de 

cinema na internet, cujo principal expoente é o Internet Movie Database37 (IMDb), não 

                                                 
37 Disponível em: http://www.imdb.com/.  Acesso em: 05 fev. 2016. 
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possuem o termo narrativa policial ou seu equivalente estadunidense detective fiction em seu 

índice taxonômico. Desta forma, atribuem aos filmes que comumente seriam chamados de 

narrativa policial denominações combinadas de termos como mistério, crime ou thriller. 

Ocasionalmente os três aparecem juntos, mas na maioria das vezes é uma combinação entre 

dois desses três termos.  

Isso não significa que a noção de narrativa policial está ausente da base de dados ou que 

ela não tem significado para os realizadores ou usuários, já que no site existem listas e 

rankings de filmes policiais, ou detective films, feitas tanto pelo próprio IMDb38 como por 

usuários do site39. Eventualmente, o termo detective film aparece associado ao thriller, e 

alguns filmes contidos nessas listagens podem ser questionados quanto a essa denominação. 

A presença destas listas e do termo servem para evidenciar que também existe, entre as 

diferentes esferas da recepção e produção, uma noção minimamente clara do que se pretende 

dizer ao falar em narrativa policial, atendendo ao critério proposto por autores como Neale 

(2000) e Grant (2007) de que os gêneros só existem enquanto tal quando há a presença de 

noções e construtos socialmente compartilhados a seu respeito. 

Esta tese não irá aqui tentar dar uma resposta definitiva aos questionamentos que 

emergem ao lidar com este tipo de narrativa, pois, como afirma Altman (1987), as definições 

de gêneros dependem de quem se apropria delas e de como esses conceitos são utilizados 

pelos diferentes grupos que interagem com essas obras. O que se pretende neste momento do 

trabalho é tentar percorrer por estas perspectivas e construtos teóricos que melhor permitam 

tratar com clareza do fenômeno em questão, sem precisar escorregar por definições que sejam 

por demais polifônicas para servirem como um lastro seguro para a argumentação elaborada 

ao longo da tese. 

Há uma relativa divisão no campo teórico em como classificar a narrativa policial. De 

um lado, autores como Albuquerque (1979), James (2012), Jerome H. Delamater e Ruth 

Prigozy (1997) e James Robert Parish e Michael R. Pitts (1990) defendem a narrativa policial 

como algo autônomo, inclusive mostrando os elementos que os diferenciam de gêneros mais 

próximos como a narrativa de aventura ou a de espionagem. Por outro lado, encontram-se 

estudos como os de Thomas Leitch (2004), John Scaggs (2005), Martin Priestman (2003) e 

                                                 
38Disponível em: 
http://www.imdb.com/search/title?genres=thriller&keywords=detective&sort=moviemeter&title_type=feature. 
Acesso em: 05 fev. 2016. 
39 Disponível em: http://www.imdb.com/list/ls053734535/. Acesso em: 05 fev. 2016. 
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Nickianne Moody (2003), que pensam este gênero como um componente de uma categoria 

maior. 

Para Albuquerque (1979) e James (2012), o elemento da investigação que busca 

respostas por meio da dedução racional era algo ausente da ficção até o surgimento das 

primeiras narrativas que reconhecidamente trataram disso, e foram esses elementos que 

fundaram o gênero. Ainda assim, Albuquerque (1979, p.9) reconhece como o gênero se presta 

à hibridizações e interseções com outros ao falar que mesmo “Sherlock Holmes, um detetive 

cerebral, não conseguiu fugir de todo à ação, assim como ocorreria mais tarde com Poirot e 

outros”.  

O cinema hollywoodiano muitas vezes mescla a narrativa policial com a de ação. Um 

exemplo disso são as versões recentes de Holmes em Sherlock Holmes (2009) e Sherlock 

Holmes: O Jogo das Sombras (2011), ambos dirigidos pelo britânico Guy Richie, que inserem 

longas cenas de ação em meio às investigações cerebrais do famoso detetive. É possível 

pensar em contatos com a ficção científica, como Minority Report: A Nova Lei (2002), de 

Steven Spielberg, que apesar de seu cenário futurista e temas sobre a presença da tecnologia 

em nossas vidas, ainda tem uma estrutura narrativa envolvendo a investigação, conduzida 

pelo protagonista que tenta explicar tudo de um modo racional. É possível também tangenciar 

pelo terror ou horror e, ainda assim, manter suas características basilares, como em A Lenda 

do Cavaleiro Sem Cabeça (1999), de Tim Burton, no qual mesmo com a presença de uma 

entidade sobrenatural, a narrativa é centrada na investigação de um detetive que usa sua 

racionalidade e inteligência para desvendar esses crimes tenebrosos, mostrando que mesmo o 

metafísico pode ser compreendido usando a razão e a lógica. 

Por outro lado, há um movimento grande de teóricos que consideram a narrativa policial 

como parte de algo maior. Autores como Leitch (2004), Scaggs (2005), Priestman (2003) e 

Moody (2003) tratam a narrativa policial como pertencente à gêneros mais abertos, que 

denominam como narrativa de crime ou crime fiction como thriller ou algumas outras 

tipologias mais amplas. A seguir, será analisada como a narrativa policial se relaciona com 

esses termos mais abrangentes. Com isso, pretende-se mostrar como existem possibilidades 

de interligação entre os termos, que ao mesmo tempo abrangem tantos outros produtos que 

seu uso neste estudo resultaria em uma delimitação demasiadamente vaga do fenômeno a ser 

estudado. 
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2.3.3.1 A crime fiction 

 

As narrativas envolvendo a realização de um crime e suas consequências são muito 

presentes na ficção, seja em histórias envolvendo detetives e suas investigações, em tramas 

sobre criminosos e suas ações, ou sobre as vítimas e as marcas do crime sobre elas. A esse 

respeito, Scaggs (2005) chega a dizer que desde a mitologia grega e as narrativas bíblicas a 

humanidade aprecia histórias que envolvem crimes e seus efeitos na sociedade. Priestman 

(2003), por sua vez, compreende que a narrativa de crime é muitas vezes tratada como um 

sinônimo da narrativa policial, mas que na verdade compreende um universo muito maior que 

isso, citando o romance sensacionalista, a narrativa de espionagem ou o thriller.  

Ao falar sobre o crime no cinema, Leitch (2004) afirma que os filmes de crime 

constituem um dos gêneros mais populares de Hollywood, e o único que nunca ficou fora de 

moda desde o início da era sonora. O autor apresenta uma ampla tipologia de produtos dentro 

da sua denominação de filmes de crime, como os de gângster, os de tribunal e as narrativas 

policiais. Leitch (2004) ainda chega a reconhecer que cada um desses citados por ele é 

simultaneamente um gênero em seus próprios méritos e um subgênero do filme de crime. 

Assim, é possível tratar um dos formatos agregados a ele, como a narrativa policial, sem 

necessariamente precisar rejeitar a ideia de um gênero mais largo como o filme de crime.  

Leitch (2004), ao defender o filme de crime como um gênero cinematográfico, afirma 

que todos os filmes que ele coloca sob esta denominação apresentam o crime como um 

elemento recorrente da nossa sociedade, e observa como esse enfraquece a ordem social. Essa 

definição oferece apenas o elemento do crime como constituinte do gênero, não sendo capaz 

de determinar outras características como a estrutura narrativa, tipo de personagem ou 

possíveis efeitos sobre o espectador. Assim como os trabalhos de Scaggs (2005) e Priestman 

(2003), Leitch (2004) só consegue começar a oferecer essas respostas quando se debruça 

justamente sobre os chamados subgêneros dos filmes de crime. 

Neale (2000), que também trabalha com a noção de filmes de crime, só consegue 

expandir para ideias mais específicas que a presença do crime como elemento central quando 

tenta analisar aqueles que trata como subgêneros desta denominação maior. O autor tenta 

diferenciar a narrativa policial, a de gângster e o thriller ao dizer que “a primeira tem seu foco 

no agente da investigação e ênfase na detecção, a segunda foca nos perpetradores do crime e 

tem ênfase na atividade criminal e a terceira tem foco nas vítimas do crime e ênfase em como 
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respondem ao crime”40 (NEALE, 2000, p. 72). Apesar de ser uma definição bastante 

simplória de três narrativas com tradições longevas, esse pequeno resumo de Neale (2000) 

ajuda a compreender que apesar de possuírem algo em comum, cada um desses subgêneros 

tem uma estrutura, tipo de personagem e intenções diferentes com suas tramas.  

Assim, uma narrativa policial seria um filme como Seven: Os Sete Crimes Capitais 

(1995), de David Fincher, que acompanha o trabalho de uma dupla de detetives para 

desvendar uma série de crimes brutais. Seriam considerados, pela definição de Neale (2000), 

como filme de gângster uma obra como Scarface (1983), de Brian de Palma, que acompanha 

um criminoso e a construção de sua carreira no mundo do crime. Já o thriller poderia ser visto 

em uma película como Atração Fatal (1987), de Adrian Lyne, sobre um homem cuja família 

passa a ser perseguida por sua amante. 

Não significa que estão completamente isolados um do outro ou que jamais se toquem e 

se hibridizem, tampouco significa que esta pesquisa está tentando isolar todos em pequenos 

caixotes separados, já que isso não é apenas difícil de fazer com as narrativas que tratam de 

crimes, como também com qualquer tipo de narrativa. A narrativa policial e o thriller 

constantemente se misturam em filmes como O Fugitivo (1993), de Andrew Davis, no qual 

um médico presencia o assassinato de sua esposa e é tido como culpado pelo crime, 

precisando simultaneamente fugir das autoridades e investigar o crime por conta própria, já 

que todos estão certos de sua culpa. 

Inclusive tópicos anteriores trazem noções de Neale (2000), Altman (2000) e outros 

autores que demonstram como os gêneros cinematográficos dificilmente se apresentam em 

formatos completamente "puros" e desprovidos de características de outros gêneros 

narrativos. O que se pretende tratar ao trazer à baila com essa rápida diferenciação, feita por 

Neale (2000), é que não há muito o que una a chamada ficção de crime para além do tema do 

crime. Deste modo, analisar a narrativa policial a partir da noção de que o gênero faz parte da 

crime fiction teria pouco a contribuir para o presente estudo, embora não se esteja tentando 

aqui invalidar este conceito. A questão é que adotar esta perspectiva nesta tese colocaria a 

narrativa policial em um grupo altamente heterogêneo, ao qual é difícil determinar ciclos, 

tendências ou o começo e fim dos movimentos que existem dentro deste tipo de narrativa.  

                                                 
40  Tradução nossa para o original em inglês: "the first with is focus on an agent of investigation and its emphasis 
on detection, the second with is focus on the perpetrators of crime and its emphasis on criminal activity, and the 
third with its focus on the victims of crime and their response". 
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Trabalhar sob o amplo guarda-chuva da narrativa de crime enquanto gênero produziria 

mais incertezas do que esclarecimentos. Uma narrativa criminal pode compreender desde O 

Silêncio dos Inocentes (1991), de Jonathan Demme, a Édipo Rei, à narrativa bíblica de Caim e 

Abel, ao curta-metragem O Grande Roubo de Trem (1903), de Edwin S. Porter, ou qualquer 

outro dos "de perseguição" feitos neste mesmo momento inicial do cinema mudo. A ideia da 

crime fiction, embora não seja uma noção desprovida de méritos e aplicável sob outros 

recortes de pesquisa, é para este trabalho um termo pouco pragmático, sem muito oferecer a 

fins teóricos ou metodológicos para ajudar na compreensão de como a narrativa policial se 

transformou com o tempo.  

Ocasionalmente, também é possível encontrar a narrativa policial dentro de outros 

agrupamentos de gênero ou subgênero, como também acontece com o thriller, que, para 

alguns teóricos como Neale (2000), pode ser tratado como um subgênero destas chamadas 

narrativas de crime, ou também considerado como um gênero por si só. Na verdade, mesmo 

quando tratados como um subgênero, alguns construtos teóricos também podem conceber a 

narrativa policial como parte do thriller, como foi visto ao observar algumas designações do 

IMDb que lida com a noção de thriller policial. Assim, o tópico seguinte tratará do diálogo 

entre o thriller e a narrativa policial para tentar compreender as convergências e divergências 

entre ambos, e qual a maneira mais adequada para se referir a esses termos no recorte desta 

pesquisa. 

 

2.3.3.2 O thriller 

 
A vinculação da narrativa policial com o thriller é bastante comum. Não é difícil 

encontrar falas sobre o thriller policial ou mesmo, em inglês, sobre o detective thriller. A 

palavra thriller vem do verbo em inglês to thrill, que em português pode ser traduzido de 

diferentes maneiras, como arrebatar, impressionar ou entusiasmar. É aquele filme que visa 

deixar seu espectador na beira do assento, incerto quanto ao que pode acontecer a seguir, em 

suspense, tanto que no Brasil esse tipo de produto é muitas vezes referido como "filme de 

suspense". Enquanto a noção de filme de crime parece agrupar seus produtos meramente pelo 

objeto que essas obras teriam em comum, o thriller, independentemente de ser visto como um 

gênero autônomo ou subgênero da narrativa criminal, tem como elo principal entre seus 

filmes, de acordo com Scaggs (2005), o efeito que exerce sobre sua audiência.  
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De certo modo, é uma perspectiva bastante vaga, já que, como tratam Bordwell e 

Thompson (2001), praticamente todos os filmes produzidos dentro da indústria 

hollywoodiana trabalham para manejar as expectativas do público, deixando-os incertos se 

suas obras irão alcançar o final desejado. Quando se fala do thriller, no entanto, não se está 

referindo àquele mínimo de incerteza e tensão que faz o público embarcar em uma história 

qualquer e torcer por seus personagens, mas em um tipo de narrativa na qual a criação de uma 

atmosfera de incerteza e tensão, com reviravoltas e momentos chocantes acontecendo a todo 

momento, é o elemento central dos produtos. 

David Glover (2003, p. 137) chega a dizer que o thriller é marcado, em grande medida, 

pelo modo como "persistentemente busca aumentar os riscos da narrativa, ampliando ou 

exagerando a experiência dos eventos transformando-os em uma curva ascendente de perigo, 

violência ou choque"41. Sobre o modo como o thriller tenta prender seu público com violência 

e perigo, Scaggs (2005) e Priestman (1998) compreendem que o thriller constantemente traz 

representações "chocantemente francas"42 (SCAGGS, 2005, p. 107) de sexo e mortes 

violentas, e trabalha para construir um clima de perigo sempre constante e presente. O crime 

no thriller, para Priestman (1998), seria sempre um evento que acontece no presente e não no 

passado. Como já foi dito anteriormente, a existência de crimes no tempo presente não é 

necessariamente um impedimento para que seja construída uma narrativa centrada na 

investigação e no uso da inteligência para desvendar um crime. Tanto a concepção de 

Priestman quanto a de Scaggs (2005) não afasta completamente o thriller da narrativa 

policial, embora também não o limite a ela. 

Na verdade, o thriller "sempre foi abrangente o suficiente para incorporar dispositivos 

da tradição da narrativa policial"43 (GLOVER, 2003, p. 137). Apesar disso, Glover (2003) 

reconhece que o thriller não irá necessariamente recorrer à métodos dedutivos para resolver 

crimes, e seu foco será a construção de um clima de crescente tensão e incerteza, afirmando 

que nem todas as histórias contadas pelo thriller possam ser consideradas narrativas policiais. 

Tanto Glover (2003) quanto Scaggs (2005) vão conceber o thriller como sendo abarcante, 

englobando vários tipos de histórias, e além de Priestman (1998), os autores vão dizer que 

dentro do thriller existem muitos subgêneros, como o thriller de espionagem, jurídico, 

político, de roubo, de gângster, futurístico, noir ou anticonspiração. Cada autor que teoriza 
                                                 
41 Tradução nossa para o original em inglês: "persistently seeks to raise the stakes of the narrative, heightening 
or exaggerating the experience of events by transforming them into a rising curve of danger, violence or shock" 
42 Tradução nossa para o original em inglês: "shockingly frank". 
43 Tradução nossa para o original em inglês: "has always been capacious enough to incorporate devices from the 
detective story tradition." 
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sobre o thriller traz seu próprio conjunto de subgêneros, e as possibilidades são tão numerosas 

quanto o número de trabalhos existente a respeito deste tema.  

Além de variados, boa parte destes subgêneros parece se definir por elementos 

aparentemente superficiais, como uma locação ou período temporal. O thriller jurídico seria 

definido por acompanhar as tensões crescentes em um processo judicial, o thriller de roubo 

faria o mesmo ao mostrar o aumento das tensões decorrentes do acontecimento de um ou mais 

roubos, o futurístico se passaria no futuro. Alguns destes também referenciam a certos 

formatos cuja natureza é altamente discutível, como acontece com o noir, trazendo a 

discussão se deve ou não ser enquadrado enquanto gênero, o que renderia por si só uma tese. 

É compreensível que a narrativa policial seja constantemente associada ao thriller, não 

apenas pela constante presença do crime, mas pelo investimento na tensão e incerteza que 

emergem ao longo das investigações apresentadas por este tipo de história. No entanto, as 

várias construções teóricas do thriller como focado no constante aumento dos riscos e 

tensões, bem como a noção de que uma investigação ou a resolução da mesma por meio da 

racionalidade e inteligência não são elementos centrais dos thrillers, levam esta pesquisa a 

considerar que nem toda narrativa policial vai ser necessariamente um thriller, e que nem todo 

thriller será necessariamente uma narrativa policial. Assim como acontece com a noção de 

narrativa criminal, observar nesta pesquisa a narrativa policial a partir do viés do thriller 

parece pouco pragmático, já que colocaria esta modalidade narrativa sob uma denominação 

extremamente abrangente, cuja heterogeneidade de produtos tornaria mais difícil o 

mapeamento e a compreensão dos desenvolvimentos da narrativa policial cinematográfica. 

Não se está aqui negando, porém, que as múltiplas possibilidades de thriller se misturem ou 

se estruturem ao redor dos dispositivos da narrativa policial.  

Para trabalhar as tensões e intrigas crescentes dentro de um processo ou tribunal, um 

thriller jurídico não precisa necessariamente ser centrado em uma investigação, e muitas 

vezes já deixa claro e sem sombra de dúvida a identidade do criminoso, sua motivação e o 

modo como o crime foi cometido, perguntas que a narrativa policial tenta responder. O filme 

O Júri (2003), de Gary Fleder, por exemplo, já dá ao seu espectador todas as respostas do 

crime em seus primeiros minutos, e seu foco é no embate entre os advogados e uma dupla de 

vigaristas que clama ser capaz de influenciar o júri. É possível, no entanto, que este tipo de 

thriller jurídico se mescle com a narrativa policial e incorpore a investigação como elemento 

central, como acontece em As Duas Faces de um Crime (1996), de Gregory Hoblit. No filme, 

um advogado resolve defender um jovem acusado de assassinar um padre, e como todas as 
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evidências apontam para seu cliente, o advogado resolve investigar o crime por conta própria 

para desvendar o que realmente aconteceu, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as 

intrigas do tribunal e da promotoria.  

Assim como foi feito com o thriller jurídico, seria possível discorrer aqui sobre os mais 

variados tipos de thriller, indo do psicológico ao sobrenatural, passando também pelo thriller 

de espionagem. Esta tese poderia citar como suas estruturas não tornam necessária a presença 

de um investigador ou detetive, nem se constituem em volta do ato da detecção, do uso da 

racionalidade, para resolver o crime, tampouco constroem o significado que reforça o poder 

da razão em explicar e decifrar o que acontece no mundo. 

Como já foi dito, apesar do thriller ser capaz de abarcar a narrativa policial, é um 

construto de ampla abrangência, que põe sob seu guarda-chuva um conjunto bastante 

heterogêneo de produtos. Por causa do constante contato do thriller com outros gêneros ou 

subgêneros que não são dependentes das estruturas, temas e arquétipos da narrativa policial, 

uma análise deste gênero a partir da perspectiva do thriller ofereceria mais obstáculos para a 

delimitação do fenômeno do que soluções.  

Dentre as tipologias mais comumente associadas ao tipo de produto que essa pesquisa 

analisa, o construto teórico que permitiu fazer isso de maneira mais direta e gerando menos 

confusões com os outros foi justamente a noção de narrativa policial ou detective fiction. A 

perspectiva da crime fiction, ou narrativa criminal, abria demais a qualquer produto que 

trouxesse o crime como elemento central. Do mesmo modo, o thriller permitia que qualquer 

obra que primasse por provocar determinados efeitos sobre seu público, em especial o 

aumento constante da tensão e do suspense, pudesse ser inserido neste enquadramento.  

Tendo compreendido os diálogos e interseções que a narrativa policial estabelece com 

produtos, de modo a recortar melhor o fenômeno a ser estudado, esta tese partirá a seguir para 

tratar de algumas especificidades da narrativa policial – em especial como esses produtos 

constroem as resoluções das investigações. 

 

2.3.4 Certezas e incertezas na narrativa policial 
 

Anteriormente, foi mencionado que os gêneros narrativos cinematográficos muitas 

vezes desempenham uma certa "função ritualística", ajudando a transmitir e endossar certos 

valores, ideias e visões de mundo. Durante a tentativa de recortar a narrativa policial de outras 

histórias que tinham crimes como elemento central, foi possível identificar que os produtos da 
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narrativa policial costumeiramente apresentam tramas cuja investigação é a espinha dorsal da 

história. Ao longo desta narrativa, o protagonista irá dispor de algum método para desvendar 

o crime e, mesmo que nem sempre os culpados sejam punidos, obterá uma explicação (quem 

cometeu o crime, como cometeu e porque cometeu) para o que aconteceu. Os teóricos e 

autores utilizados nas seções anteriores parecem concordar que este tipo de narrativa visa, ao 

longo de sua trajetória no cinema ou na literatura, produzir este sentimento de certeza, de 

assegurar ao seu público que tudo está ao alcance da razão e construir uma sensação de 

fechamento, de resolução. Seria possível inferir que este conforto em uma resolução certeira 

pode ser a função ritualística desempenhada pela narrativa policial enquanto gênero. 

Ao longo de sua história, passando por diferentes tipos de personagens, crimes, métodos 

e ambientes, esse elemento permaneceu relativamente inalterado na produção da indústria 

hollywoodiana. Durante as últimas décadas, no entanto, tem ocorrido uma produção 

recorrente de narrativas policiais que vão no sentido contrário daquilo que tradicionalmente se 

espera. Essa mudança de construção narrativa nos produtos do gênero não é exclusividade do 

cinema e já vinha acontecendo a algum tempo na literatura. O romancista brasileiro Raphael 

Montes (2014), que escreve narrativas policiais, menciona essa perspectiva de mudança em 

um ensaio para seu site pessoal, citando noções do também escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza 

sobre a atual possibilidade do gênero abarcar as duas perspectivas citadas no parágrafo acima: 

 
Existe quem é cartesiano, cerebralista, que acha que o romance policial é um tratado 
de matemática com certa ação. Essa é a perspectiva que vê no crime um problema a 
ser resolvido. Uma vez resolvido, é afastada a causa do crime e evidentemente o 
criminoso, é o ‘whodunit’. O outro tipo de narrativa policial é quando o crime não é 
um problema a ser resolvido, mas um enigma a ser decifrado. A diferença é enorme: 
no primeiro caso, uma vez o problema enunciado, ele está resolvido. É só uma 
questão de proceder lógico-dedutivamente. No enigma, não. O enigma não tem essa 
transparência, essa clareza, ele não é feito de ideias claras e distintas como o 
problema. O enigma tem uma parte da verdade que te revela, te insinua, e uma parte 
que ele oculta. A parte oculta do enigma é o que faz com que o enigma seja 
reinventado, ou redito, ou reeditado, em suma: o enigma é como o sonho. Você 
interpreta uma vez, outra vez, outra vez…44 

 

O autor, a partir de ideias que ele traz de Garcia-Roza, divide o gênero em duas 

perspectivas: a da investigação como um processo quase que matemático de solução de 

problemas, inevitavelmente levando a uma resolução certeira; e a da investigação como a 

busca por um enigma, no qual esse enigma nunca se resolve completamente, se desdobrando 

                                                 
44 Disponível em: http://historico.blogdacompanhia.com.br/2014/10/eu-e-o-delegado-espinosa-uma-
investigacao-afetiva/. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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em novas perguntas, mantendo elementos ocultos e produzindo novas interpretações a cada 

vez que é revisitado. 

Umberto Eco (2015) traz ideias semelhantes às de Montes e Garcia-Roza no posfácio de 

seu romance O Nome da Rosa. O autor afirma que toda narrativa policial representa "uma 

história de conjectura em estado puro" (ECO, 2015, p. 549) e toma o labirinto como um 

modelo abstrato de conjecturabilidade, desenvolvendo a partir dessa metáfora como as 

narrativas policiais constroem diferentes tipos de labirintos. O autor diz que há narrativas 

policiais que constroem um labirinto tal qual o de Teseu da mitologia grega, que trazem um 

fio o qual seguir e não permite que o explorador se perca: ele entra, chega ao centro e, depois, 

à saída. O sabor desse tipo de história, segundo Eco, residiria no fato de não saber o que 

aguarda no centro do labirinto e o que fará o Minotauro que nele reside.  

O segundo tipo de labirinto seria o maneirista, que tem uma estrutura como galhos e 

raízes de uma árvore, com muitos caminhos nos quais se perder, mas apenas uma saída. O 

terceiro é chamado de rede, e Eco traz à tona a noção de rizoma proposta por Deleuze e 

Guattari45. Para ele, um labirinto que se constrói a partir de um rizoma é feito de modo "que 

cada estrada pode conectar-se com qualquer outra. Não tem centro, não tem periferia e pode 

ser potencialmente infinito. O espaço da conjectura é um espaço rizomático." (ECO, 2015, 

p.550). Ou seja, é algo que nunca é estruturado definitivamente e permite diferentes leituras, 

ou apostas inferenciais, a respeito do que ocorre ali cada vez que se passeia por ele.  

Essa perspectiva sobre a narrativa policial literária pode também ser usada para 

qualificar os produtos fílmicos tratados nesta pesquisa. Sobre Meninos e Lobos (2003), de 

Clint Eastwood, Ilha do Medo (2010), de Martin Scorsese, e Garota Exemplar (2014), de 

David Fincher, não oferecem resoluções plenas para os eventos investigados, deixam muitas 

perguntas sem respostas, situações irresolutas e abertas à diferentes interpretações. A troca de 

gestos entre os personagens Sean e Jimmy ao final de Sobre Meninos e Lobos é um claro 

exemplo disso. A cada vez que a obra é revisitada, é possível interpretar a reação de Jimmy ao 

desafio ou ameaça de Sean como um gesto de desdém, de escárnio, de provocação, de 

lamento ou várias outras possibilidades. Não há na materialidade fílmica nada que dê ao seu 

espectador elementos para chegar a uma conclusão definitiva sobre o que Jimmy quer 

                                                 
45 Para os autores, um rizoma é uma forma de pensamento que se abre em múltiplas conexões como se fossem 
uma planta multiplicando seus galhos e raízes, com múltiplos pontos de entrada e saída. "Qualquer ponto de um 
rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo.” (DELEUZE e GUATTARI, 2010, p. 15) 
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transmitir a Sean, assim como não há uma resposta plena dos motivos envolvendo o 

assassinato da filha dele. 

Assim como os três filmes do corpus analítico, outros produzidos a partir dos anos 2000 

também apresentam construções semelhantes da narrativa policial, constantemente encerrando 

com mais perguntas do que respostas. Filmes como Amnésia (2000), de Christopher Nolan, A 

Promessa (2001), de Sean Penn, Zodíaco (2007), de David Fincher, ou Vício Inerente (2014), 

de Paul Thomas Anderson, trazem narrativas igualmente carregadas de ambiguidade, 

múltiplas interpretações e investigações irresolutas. Desta maneira, há um ciclo de filmes 

dentro da indústria hollywoodiana que trabalha para levar ao seu espectador um conjunto de 

efeitos em oposto do que era tradicionalmente feito nesta cinematografia. Se antes eram 

predominantemente voltados para transmitir conforto com exatidão e certezas, agora percebe-

se um conjunto de filmes que prefere provocar o desconforto do não saber. 

Isto posto, a pesquisa parte ao próximo capítulo para entender de modo mais amplo 

como se organiza a produção da narrativa policial, mapeando seus principais ciclos de 

produtos e tratando como esses diferentes períodos operacionalizam as construções de 

certezas e como o gênero chegou a este ciclo atual. 
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3 OS CICLOS DA NARRATIVA POLICIAL HOLLYWOODIANA 
 
 

No capítulo anterior, esta pesquisa examinou o funcionamento dos gêneros 

cinematográficos e quais são os fundamentos da narrativa policial enquanto gênero. A partir 

das diferentes teorias acerca deste tipo de produto foi possível depreender a centralidade da 

lógica e da razão no desenlace dos crimes. Foi compreendido como o gênero trabalhava para 

transmitir o conforto e a segurança de que os mais intrincados esquemas criminosos podiam 

ser compreendidos e desvendados.  

Neste capítulo, a pesquisa tratará dos diferentes ciclos de produção da narrativa policial 

hollywoodiana e como esses lidam com os elementos considerados centrais. Inicialmente, é 

possível identificar três grandes ciclos. O primeiro seria aquilo que Messent (2013) trata como 

narrativa policial clássica, que começa justamente com Poe e se populariza com o Sherlock 

Holmes, de Conan Doyle, e o Poirot, de Agatha Christie, ambos autores britânicos que 

traziam detetives amadores como protagonistas, tendo início no final do século XIX e 

adentrando por boa parte do início do século XX. O segundo é a narrativa policial hard 

boiled, cujo início na literatura se dá próximo ao fim dos anos de 1920, tendo como principais 

expoentes os estadunidenses Raymond Chandler e Dashiell Hammet, com histórias 

protagonizadas por investigadores particulares como Philip Marlowe e Sam Spade. Já a 

terceira seria aquilo que Scaggs (2005) define como o police procedural e, segundo o autor, 

começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XX, com autores como James 

Ellroy e Thomas Harris se destacando em narrativas nas quais os protagonistas eram membros 

das forças policiais, como Clarice Starling e Alex Cross. Apesar de ser possível localizar 

esses movimentos temporalmente, o aparecimento de um não implica no desaparecimento do 

outro. Na verdade, cada um destes tipos de narrativa policial continuou e continua a existir e a 

ser produzido. Esta pesquisa, portanto, tratará mais especificamente de cada um deles e como 

tratam a construção da narrativa policial e sua resolução. Os filmes citados ao longo deste 

capítulo não representam a totalidade do corpus fílmico levantado pela pesquisa, sendo 

apresentados aqui os casos mais exemplares de cada ciclo, e a totalidade do mapeamento será 

mostrada nos apêndices deste trabalho. 
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3.1 A NARRATIVA POLICIAL CLÁSSICA 

 

Como já dito anteriormente, a narrativa policial clássica começa com os contos de 

Edgar Allan Poe e se populariza com o personagem Sherlock Holmes, que seguia o arquétipo 

do detetive amador criado por Poe. A partir da fama adquirida por Holmes, Cawelti (1997) 

identifica que muitos dos detetives ficcionais surgidos nas primeiras décadas do século XX 

buscavam inspiração no personagem de Conan Doyle ao citar os tipos excêntricos como 

Ellery Queen, Philo Vance, Lorde Peter Wimsey ou Hercule Poirot. Sobre a natureza das 

investigações apresentadas por essas narrativas, Messent (2013, p.29) observa que "a ideia do 

caso investigativo como um desafio mental, dependente de uma inteligência rápida, uma 

mente analítica e a realização de conexões, normalmente dentro de um limite espacial 

determinado, é crucial para a narrativa policial clássica"46. 

As noções do autor encontram eco naquelas trazidas por Stephen Knight (2003), que 

compreende que a "detecção é racional em vez de ativa ou intuitiva"47 (p. 78), e que esta 

"racional e, na maioria das vezes, semioficial detecção irá focar em evidências circunstanciais 

e irá eventualmente ratificá-las, propriamente interpretando-as"48 (p.78). O detetive destas 

narrativas exibiria um certo distanciamento do material que investiga, tratando seus elementos 

como peças de um quebra-cabeças ou de um tabuleiro de xadrez que precisam ser 

compreendidas, analisadas e ocasionalmente movidas, e por meio de uma interpretação 

racional e lógica de evidências seria capaz de decifrar o crime.  

Messent (2013) identifica algumas estruturas tradicionais a este tipo de narrativa, como 

o "mistério do quarto fechado", no qual um cadáver é descoberto sozinho em uma sala que 

não oferece nenhum meio aparente de saída. Isto já aparece em Os Crimes da Rua Morgue, de 

Poe, em algumas histórias de Sherlock Holmes, como o conto A Banda Malhada e o romance 

O Vale do Medo, também sendo usado por Agatha Christie em romances como O Misterioso 

Caso de Styles e Assassinato no Expresso do Oriente. No cinema, esse tipo de premissa 

aparece com certa constância desde filmes como O Caso de Hilda Lake (1933), de Michael 

Curtiz, baseado nas histórias do detetive literário Philo Vance; O Segredo da Alcova (1933), 

de Kurt Neumann; O Trem Correio de Bombaim (1934), de Edwin L. Marin; e Charlie Chan 

                                                 
46 Tradução nossa para o original em inglês: "the idea of the investigative case as a mental challenge dependent 
on quick wits, an analytical mind, and the making of connections, usually within some type of confined spatial 
limits, is nonetheless crucial to the classical detective form".  
47 Tradução nossa para o original em inglês: "Detection is rational rather than active or intuitional". 
48 Tradução nossa para o original em inglês: "The rational and at most semi-official detection will focus strongly 
on circumstantial evidence and will eventually ratify it, properly interpreted, as a means of identifying the 
criminal". 
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no Circo (1936), de Harry Lachman. Mesmo obras mais recentes, como Ilha do Medo (2010), 

de Martin Scorsese, um dos filmes que compõem o corpus de análise desta tese, ou 

Millenium: Os Homens que não Amavam as Mulheres (2011), de David Fincher, recorrem à 

essa típica estrutura. 

Ainda de acordo com Messent (2013), essa sensação de um território lúdico fechado 

associado ao romance policial clássico é comumente estendido ao contrato implícito 

estabelecido por este tipo de ficção entre o autor e o leitor. Ou seja, nessas narrativas, o leitor 

participa de um tipo de jogo com regras e procedimentos determinados, esperando que a 

narrativa tenha uma espécie de fair play, como afirma Scaggs (2005), que coloque o leitor em 

uma competição justa com o detetive para solucionar o crime e identificar o culpado entre os 

suspeitos delimitados pela narrativa. 

Essa ideia da narrativa policial enquanto jogo serviu como base para muitas críticas, 

como aquelas feitas por Sayers (1974), de que o gênero consistia apenas de joguetes sem a 

capacidade de expressar coisa alguma. Gerou também certas distorções ou concepções 

bastante rígidas, limitadas e excessivamente normativas a respeito do gênero. Nesse sentido, 

tanto Messent (2013) quanto Albuquerque (1979) criticam o decálogo de regras propostas por 

Ronald Knox49 em 1929 para definir como uma boa narrativa policial deveria ser feita.  

Muitas dessas regras propostas por Knox, no entanto, foram refutadas ao longo do 

desenvolvimento do gênero, como aquela que postula que o culpado deve ser alguém 

conhecido, mas cujos pensamentos não são acessíveis ao leitor, ou a que determina que o 

detetive não pode ser o culpado. Ambas foram negadas por Agatha Christie em O Assassinato 

de Roger Ackroyd, no qual o narrador, um aristocrata rural que auxilia Poirot em parte da 

investigação, é o culpado do crime. Tal aspecto continua em produtos contemporâneos, como 

o filme Ilha do Medo (2010), de Martin Scorsese, no qual o detetive Teddy Daniels termina 

por ser o assassino da história. Em 1988, o autor tcheco Josef Skvorecky publicou o livro The 

                                                 
49 As dez regras propostas por Knox, um sacerdote, editor e crítico literário britânico, são: 1) O criminoso deve 
ser alguém mencionado anteriormente pela trama, mas não pode ser alguém cujos pensamentos o leitor pôde 
acompanhar; 2) Todas as instâncias sobrenaturais devem ser descartadas ao curso da investigação; 3) Não é 
permitida mais do que uma passagem ou quarto secreto; 4) Não podem ser utilizados venenos até então 
desconhecidos, nem qualquer aparelho que necessite de uma longa explicação científica no final; 5) Nenhum 
chinês deve figurar na história; 6) Nenhum acidente deve ajudar o detetive, nem ele deve ter uma intuição 
inexplicável que se revele correta; 7) O detetive não deve ser o autor do crime; 8) O detetive não deve citar ou 
examinar quaisquer pistas que não sejam mostradas instantaneamente para a inspeção do leitor; 9) O amigo 
estúpido do detetive, o Watson, não deve ocultar os pensamentos que passam por sua mente. Sua inteligência 
deve ser ligeiramente, mas apenas ligeiramente, inferior à do leitor médio; 10) Os irmãos gêmeos e os duplos 
geralmente não devem aparecer a menos que a narrativa devidamente prepare o leitor para eles. 
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Sins of Father Knox, uma coletânea de dez contos que deliberadamente visavam quebrar as 

regras de Knox.   

Deste modo, verifica-se que por mais que o gênero possua um conjunto de estruturas 

predeterminadas, regras demasiado estritas terminam por limitar seu desenvolvimento mais do 

que ajudar. Messent (2013) reflete que a narrativa policial como um todo, não apenas esse 

movimento, é tão duradoura justamente por ser capaz de trazer variação e diferença a uma 

forma estável e previsível.  

Outro elemento habitual deste período é a exaltação da inteligência e da capacidade 

analítica do detetive amador protagonista em oposição ao pensamento obtuso das polícias 

metropolitanas locais, algo bastante presente nas histórias de Holmes e Poirot, no qual é 

exatamente o fato do detetive ser capaz de exibir um raciocínio fora dos padrões e não ser 

limitado por barreiras institucionais que permite que ele seja capaz de resolver o crime. 

Messent (2013, p.31) afirma que este "é um dos motivos mais comuns do romance policial 

clássico, que enfatiza a acuidade mental e a perspicácia do detetive herói enquanto sugere 

uma certa falta de confiança nos procedimentos normais da lei e suas rotinas 

administrativas50". Thomas (1999, p.35) traz uma concepção semelhante ao afirmar que "na 

narrativa policial anglo-americana, os agentes oficiais da lei repetidamente se mostram 

inadequados para lidar com o ardil que o detetive, equipado com seus dispositivos, 

invariavelmente expõe"51. 

As narrativas deste período, segundo Messent (2013), operariam de modo limitado em 

termos de espaços e relações sociais. Apesar de poderem se desdobrar em cenários rurais ou 

urbanos, o autor aponta que estas histórias pouco se esforçam em retratar um amplo panorama 

social. Os crimes, aponta o autor, normalmente eram cometidos por razões pessoais e 

privadas, "sem qualquer conexão com os problemas sociais que emergiam na época"52 

(MESSENT, 2013, p. 31).  

Nos cinemas, Nickianne Moody (2003) considera que a narrativa policial clássica já 

existia desde o cinema mudo, com filmes estrelados pelo personagem Sherlock Holmes. O 

primeiro longa-metragem, segundo a autora, feito em 1916 nos Estados Unidos, se chamava 

                                                 
50 Tradução nossa para o original em inglês: "this is one of the most common motifs in the classical detective 
novel, further emphasizing the flair and insight of the detective hero while suggesting a certain lack of 
confidence in the normal procedures of the law and its administrative routines" 
51 Tradução nossa para o original em inglês: "in the Anglo-American detective story, the official agents of the law 
repeatedly prove themselves inadequate to deal with the deceit that the detective figure, equipped with his 
devices, invariably exposes". 
52 Tradução nossa para o original em inglês: "lacking any connection to any pressing social problems of the day" 
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apenas Sherlock Holmes, e foi dirigido por Arthur Berthelet. Willam K. Everson (1972) 

afirma que antes disso foram realizados muitos curtas-metragens mudos, e a maioria deles 

trazia casos, deduções e resoluções extremamente simples. Isso ocorria, segundo o autor, em 

parte pela sua curta duração e em parte pela impossibilidade de exibir a partir de intertítulos 

os longos diálogos que ilustravam as cadeias de pensamento e dedução desses detetives na 

literatura, já que o excesso de cartelas de diálogo em um filme mudo prejudicaria o fluxo da 

obra. Por outro lado, o autor identifica que muitas produções B de narrativas policiais da 

época deliberadamente usavam intertítulos em excesso, contendo o raciocínio dos 

investigadores para encher a duração do filme e economizar dinheiro com as filmagens. 

Com a chegada do cinema sonoro, outros detetives da ficção também migraram para as 

telas dos cinemas, como o Philo Vance de S.S. Van Dine, cujo primeiro filme foi O Drama de 

Uma Noite (1929), de Malcolm St. Clair. Entre o fim dos anos de 1920 e o término da década 

de 1940, a base de dados do site Internet Movie Database (IMDb) sinaliza que foram 

realizados cerca de dezessete filmes estadunidenses estrelados pelo detetive53. Vance, Holmes 

e outros detetives que apareciam no cinema nesse período apresentavam muitos elementos em 

comum entre si, mas também diferentes variações e combinações de elementos. Serão 

examinados a seguir os tipos de detetives predominantes na época. 

 

3.1.1 Os detetives cavalheiros 

 
Os detetives que emergiram nos cinemas a partir do final dos anos de 1920, e que foram 

dominantes na produção hollywoodiana do gênero até os anos de 1940, tinham muitas 

semelhanças entre si. A maioria deles era composta por personagens diletantes, que ajudavam 

a polícia ou amigos na resolução de crimes mesmo sem serem formalmente detetives de 

polícia, como acontece com Philo Vance, Nick Charles, Sherlock Holmes ou Michael 

Lanyard. Os personagens também eram reconhecidos por sua ampla gama de conhecimentos 

em diferentes áreas. Alguns exibiam esses conhecimentos a despeito de não possuírem 

formação institucional ou diploma, como Holmes, enquanto outros eram educados em 

famosas universidades, como Ellery Queen ou Perry Mason. Somada às suas demonstrações 

de conhecimento, também se apresentavam de maneira bastante polida, comportando-se como 

cavalheiros da alta sociedade. Eles podiam apresentar-se de forma mais charmosa e 

galanteadora, como Nick Charles ou Michael Lanyard, ou com modos mais sérios e 

                                                 
53Disponível em: http://www.imdb.com/list/ls070114194/ Acesso em: 13 set. 2016. 
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taciturnos, como Sherlock Holmes e Philo Vance, mas transitavam com facilidade em 

ambientes sofisticados e abastados. Os detetives eram, portanto, marcados por sua 

inteligência, sofisticação e polidez. 

Os casos investigados por esses personagens muitas vezes seguiam os padrões de obras 

literárias. Além da já citada premissa do "mistério do quarto fechado", também reproduziam 

bastante o padrão dos chamados "country house murders" ou assassinatos em casas de campo. 

Era um tipo de história bem comum nos livros de Agatha Christie, como E Não Sobrou 

Nenhum, na qual um crime, normalmente assassinato, ocorria em uma grande casa ou mansão 

situada em uma propriedade rural, ou em algum outro lugar remoto, e o boa parte dos 

convidados, empregados e moradores do local eram suspeitos em potencial a serem 

investigados.  

Filmes como Corpo de Delito (1930), de Frank Tuttle, The Crooked Circle (1932), de 

H. Bruce Humberstone, Sinister Hands (1932), de Armand Schaefer, ou O Mistério das 

Pérolas (1934), de Eugene Forde e George Hadden, que levava às telas o detetive literário 

Charlie Chan, trabalhavam essa estrutura de narrativa policial. Chan, Sherlock Holmes e Philo 

Vance, por sinal, foram os detetives a aparecerem em mais filmes desde o início do cinema 

sonoro, até que esse ciclo começou a perder a força para um formato diferente de narrativa 

policial. Com o tempo, detetives como Chan ou Vance foram deixando de aparecer nas telas, 

mas Holmes, por outro lado, é um personagem que continuamente volta a ser usado nos 

produtos do gênero. 

 
3.1.1.1 Sherlock Holmes 

 
Dentro da produção cinematográfica estadunidense, o primeiro filme no qual a criação 

de Arthur Conan Doyle apareceu foi o curta-metragem cômico Sherlock Holmes Baffled54 

(1900). Com cerca de quarenta segundos de duração, o curta se passava em um único plano 

contínuo: um ladrão está pegando um saco de bens valiosos quando é surpreendido por 

Sherlock Holmes, que tenta capturá-lo, mas o ladrão desaparece. Holmes recupera o saco, mas 

o ladrão reaparece, pega o saco e desaparece de novo, deixando o detetive confuso, tal como 

indicado no título do curta. Semelhante à maioria dos curtas-metragens feitos nessa época, ele 

tem um enredo bem simples e, inclusive, é bem difícil classificá-lo como narrativa policial, já 

                                                 
54 O curta-metragem pode ser encontrado integralmente no Youtube através do link: 
https://www.youtube.com/watch?v=KmffCrlgY-c. Acesso em: 26 jan. 2017.  



62 
 

 

que não há qualquer foco em detecção ou investigação e o detetive protagonista sequer realiza 

qualquer labor inquisitivo. O crime, o criminoso e as circunstâncias do crime já são todos 

revelados de início, respondendo a todas as perguntas pertinentes ao acontecimento. Na 

verdade, quase não há narrativa, tanto que André Gaudreault (2009) chega a se referir a esses 

curtas-metragens do primeiro momento do cinema como protonarrativos. Independentemente 

de como usa ou deixa de usar as convenções da narrativa policial, o curta já é uma indicação 

do fascínio e interesse que o cinema dos Estados Unidos tinha pelo personagem. 

O detetive voltaria a aparecer na forma de curta-metragem em Adventures of Sherlock 

Holmes (1905), de J. Stuart Blackton. Everson (1972) conjectura que o filme, que tinha oito 

minutos de duração, teria um enredo mais elaborado em relação ao curta anterior, mas como 

não existem mais cópias e poucos registros a seu respeito não há como ter certeza. O website 

Silent Era, uma base de dados online de filmes mudos, afirma que o enredo do curta teria sido 

baseado no romance literário O Signo dos Quatro55, embora não forneça nenhuma fonte para 

corroborar essa afirmação, e que alguns pequenos fragmentos constam no arquivo da 

Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos.   

O primeiro longa-metragem com o personagem foi feito também na época do cinema 

mudo, intitulado apenas Sherlock Holmes (1916), dirigido por Arthur Bertelet. A trama era 

baseada na peça teatral homônima escrita por William Gilette, na qual Holmes era contratado 

por um nobre que queria sua ajuda em um caso de chantagem. Everson (1972) afirma que 

poucos registros sobreviveram ao tempo, e que o próprio filme teria se perdido; uma cópia, no 

entanto, teria sido aparentemente descoberta na França em 2014 e estaria em processo de 

restauração56. Sorte melhor teve o longa-metragem seguinte, também chamado Sherlock 

Holmes (1922), dirigido por Albert Parker, também baseado na peça teatral de Gilette. 

Everson (1972) sinaliza que durante um bom tempo se acreditou que todas as suas cópias 

poderiam estar perdidas, mas foi redescoberto em meados da década de 1970 e restaurado. 

Com os diálogos transmitidos por meio dos intertítulos, o filme não apresentava as longas 

cadeias de raciocínio e dedução que tornaram o personagem famoso, pois suas análises eram 

mais curtas e simples. As proezas mentais de Holmes eram mais demonstradas nos ardis e 

armadilhas que criava para atrair os criminosos, assim como no uso de disfarces para seguir e 

entrar em covis inimigos. 

                                                 
55 Disponível em: http://www.silentera.com/PSFL/data/A/AdventuresOfSherlockHo1905.html Acesso em: 26 
jan. 2017. 
56 Disponível em: https://web.archive.org/web/20150508232553/http://www.silentfilm.org/homepage/whats-
new/lost-and-found. Acesso em: 29 jan. 2017.  
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Sherlock Holmes só voltaria a aparecer em uma produção dos Estados Unidos em sua 

estreia no cinema sonoro: A Volta de Sherlock Holmes (1929), dirigido por Basil Dean e com 

participação do próprio Arthur Conan Doyle no roteiro. O filme tirava o detetive do período 

vitoriano, no qual suas aventuras literárias se passavam, e o colocava na época de sua 

produção. Agora com som, a narrativa se apoiava bastante nos longos diálogos entre Sherlock 

e Watson que ilustravam o raciocínio do detetive e seu processo de detecção. James Robert 

Parish e Michael R. Pitts (1990) apontam que o filme foi um grande sucesso de público na 

época de seu lançamento, provavelmente pelo apelo do som, mas não agradou muito aos 

críticos. O sucesso de público motivou mais dois filmes do detetive em ambientação 

contemporânea à sua realização: Sherlock Holmes (1932), de William K. Howard, e Um 

Estudo em Vermelho (1933), de Edwin L. Marin.  

O personagem ficou sem aparecer em produções estadunidenses por alguns anos, mas 

no fim da década recebeu aquele que seria seu intérprete mais célebre, Basil Rathbone, em O 

Cão dos Baskervilles (1939), de Sidney Lanfield. O filme, baseado no romance homônimo de 

Conan Doyle, finalmente devolvia o detetive ao seu período histórico de origem e o levava a 

investigar o caso aparentemente sobrenatural de um jovem nobre cuja propriedade recém 

herdada era assombrada por um cão fantasmagórico. Ao fim, Holmes provava que não havia 

nada de sobrenatural naqueles eventos e que tudo era uma armação de um rival interessado na 

propriedade. Basil Rathbone e Nigel Bruce retornaram respectivamente aos papeis de Holmes 

e Watson, ainda no mesmo ano, em Sherlock Holmes (1939), de Albert L. Werker. De acordo 

com Parish e Pitts (1990), o filme foi um grande sucesso de público e crítica. Do mesmo 

modo, Moody (2003) diz que Rathbone se tornou o intérprete prototípico e referencial de 

Holmes no cinema. 

Com o sucesso de público e crítica em dois filmes no mesmo ano, era de se imaginar 

que a Fox, o estúdio responsável por ambos, fosse investir em ainda mais histórias do 

personagem, mas não foi isso que aconteceu, e o estúdio cessou a produção de longas-

metragens sobre o detetive. Everson (1972) cita o contexto do período como um dos fatores 

responsáveis, afirmando que ao fim da década de 1930 a Segunda Guerra Mundial ganhava 

força e o cinema era atraído por histórias de espionagem em tempos de guerra. Ao mesmo 

tempo, o sucesso de O Falcão Maltês: Relíquia Macabra (1941), de John Huston, despertou o 

interesse em um novo tipo de detetive, mais durão e amargurado, como o que é interpretado 

por Humphrey Bogart nesse filme. 
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Em 1942, no entanto, Rathbone e Bruce voltariam a ser Holmes e Watson, desta vez 

pela Universal, que fez doze filmes com a dupla, mas agora como produtos da linha B, com 

valores de produção inferiores aos da Fox. Os três primeiros filmes no novo estúdio situavam 

Holmes e Watson na época de sua produção e colocavam a dupla em meio ao esforço de 

guerra, tendo que lidar com espiões e sabotadores nazistas. Em todas as ocasiões a 

inteligência do detetive sempre o levava a superar seus inimigos e frustrar os planos do 

Terceiro Reich. Os filmes seguintes retornavam o personagem ao seu período de origem, mas 

exibiam uma qualidade inconstante, com alguns como Garra Escarlate (1944) e Casa do 

Medo (1945), recebendo reconhecimento (EVERSON, 1972), enquanto outros, como 

Desforra em Argel (1945), eram considerados pela crítica da época os mais fracos na 

passagem de Rathbone como Holmes (PARISH e PITTS, 1990). A série de filmes foi se 

desgastando até deixar de despertar interesse do público, sendo encerrada em Melodia Fatal 

(1946), de Roy William Neill, quando Rathbone decidiu abandonar o personagem, acabando 

por retornar ao papel do detetive na televisão nos anos de 1950, seja por ter feito suas pazes 

com o personagem, seja por necessidade financeira. 

O encerramento desse período de vigorosa produção de filmes hollywoodianos do 

célebre detetive britânico não significa, porém, que ele foi esquecido por esta cinematografia. 

Na década de 1970, o detetive retornou às produções estadunidenses em algumas obras que 

tinham olhar um pouco mais voltado para a comédia, e por vezes satirizavam a figura de 

Holmes. A comédia A Vida Íntima de Sherlock Holmes (1970), de Billy Wilder, tentava 

mostrar que o Holmes "real" não era exatamente como o personagem que aparecia nas 

histórias literárias narradas por Watson. Também com um viés cômico, o filme Esse Louco 

Me Fascina (1971), de Anthony Harvey, se passava no período de sua realização e mostrava 

um juiz que, depois de perder a esposa, começava a delirar, acreditando ser Sherlock Holmes. 

Outra comédia inspirada pela figura de Holmes era O Irmão Mais Esperto de Sherlock 

Holmes (1975), de Gene Wilder. Wilder concebeu uma trama na qual Holmes e Watson são 

convocados pela rainha para uma importante missão e deixam seus casos nas mãos de 

Sigerson Holmes, irmão do famoso detetive que se ressentia de seu sucesso. Parish e Pitts 

(1990) afirmam que nenhum desses filmes agradou a crítica, e apenas O Irmão Mais Esperto 

de Sherlock Holmes se saiu bem nas bilheterias, demonstrando que tanto a crítica quanto o 

público não estavam predispostos a apreciar versões tão atípicas do famoso detetive.  

Esse Louco Me Fascina, por sinal, é o primeiro longa-metragem hollywoodiano 

encontrado durante este levantamento histórico a apresentar um desfecho no qual muitas 
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questões da trama não são respondidas, deixando o público com o incômodo da incerteza, tal 

qual acontece com as películas do corpus de análise desta tese. No capítulo seguinte, será 

observado que filmes contemporâneos como Ilha do Medo (2010) ou Garota Exemplar 

(2014) alcançaram sucesso de público e crítica com narrativas que deixam muito em aberto, 

mas, na década de 1960, Esse Louco Me Fascina não conseguiu essa mesma aceitação. 

Mais sério, mas não menos voltado à desconstrução da figura de Holmes, era Visões de 

Sherlock Holmes (1976), de Herbert Ross, que adaptava o romance The Seven Per Cent 

Solution, de Nicholas Meyer. A trama visava contar o que "realmente" tinha acontecido com 

Sherlock Holmes depois de seu aparente duelo até a morte com o professor Moriarty57, 

retratado no conto de Conan Doyle O Problema Final. Watson encontra Holmes em um hotel 

decadente, delirando por causa do alto consumo de cocaína. O médico decide que o detetive 

precisa de tratamento e o leva para Viena para se tratar com Sigmund Freud. O estúdio tinha 

planos para adaptar os outros dois romances de Nicholas Meyer que revisitavam a iconografia 

de Sherlock Holmes, mas os resultados de bilheteria, apesar de positivos, segundo Parish e 

Pitts (1990), não foram suficientes para viabilizar as continuações. 

Depois dessas tentativas de trazer um novo olhar ao personagem, Holmes só retornou às 

telas em 1985, com O Enigma da Pirâmide, de Barry Levinson, que mostrava um Sherlock 

adolescente encontrando Watson pela primeira vez e resolvendo o primeiro caso juntos. O 

filme não se saiu bem nas bilheterias, arrecadando 19 milhões de dólares contra um 

orçamento de 18 milhões58, o que certamente diminuiu o interesse dos estúdios em produzir 

novas aventuras do personagem. O detetive ficou quase vinte anos sem aparecer em uma 

produção cinematográfica estadunidense, e sua nova chance só veio com Sherlock Holmes 

(2009), que foi bem-sucedido o suficiente para receber uma continuação, Sherlock Holmes: O 

Jogo de Sombras (2011). Ambas produções, dirigidas por Guy Richie, tentavam equilibrar as 

habilidades dedutivas de Holmes com seus talentos marciais, acrescentando mais ação aos 

casos do detetive. Por volta dessa mesma época ele também retornou à televisão: a produção 

britânica Sherlock, cuja primeira temporada iniciou em 2010, colocava Holmes e Watson na 

Londres contemporânea. Já a produção estadunidense Elementary, que recebeu sua primeira 

temporada em 2012, se passava nos Estados Unidos dos dias atuais, com Holmes viajando ao 

                                                 
57 Nos romances e contos escritos por Conan Doyle o professor Moriarty é retratado como o principal e mais 
perigoso adversário de Holmes. 
58 A partir de informações do acervo on-line do Los Angeles Times. Disponível em: 
http://articles.latimes.com/1986-01-02/entertainment/ca-23687_1_box-office. Acesso em: 1 fev. 2017. 



66 
 

 

país para se tratar de seu vício em drogas e recebendo acompanhamento da doutora Watson, 

mas inevitavelmente ele ajudava a polícia a resolver crimes. 

Como já dito anteriormente, apesar de ser um dos detetives com a trajetória mais 

longeva na produção hollywoodiana, Holmes não foi o único entre os detetives cavalheiros a 

emergir ao sucesso nos primeiros anos da indústria estadunidense.  

 

3.1.1.2 Philo Vance, Ellery Queen e outros 

 
Philo Vance foi um dos detetives que protagonizou muitos filmes no início do cinema 

falado nos Estados Unidos. Vance, que surgiu originalmente nos romances literários de S.S 

Van Dine, era um elegante bon vivant de alta capacidade intelectual e ampla gama de 

conhecimentos. Seus amigos da alta sociedade conheciam suas capacidades e, 

ocasionalmente, assim como a polícia, pediam sua ajuda para decifrar situações complicadas. 

O primeiro filme do detetive foi O Drama de Uma Noite (1929), de Malcolm St. Clair, que 

colocava Vance para investigar o assassinato de uma jovem atriz que chantageava os homens 

com quem se relacionava. O estúdio Paramount tinha começado a produção em 1928 com 

planos de realizar um filme mudo, mas o sucesso dos talkies59 que emergiram naquele ano, 

após o sucesso de O Cantor de Jazz, em 1927, fizeram o estúdio mudar de ideia e transformar 

a produção em uma película falada. Vance foi interpretado por William Powell, que acabaria 

se tornando um especialista nesse tipo de personagem ao longo das próximas décadas. Além 

de interpretar Vance nesse e em mais alguns filmes, Powell interpretaria também o elegante 

detetive Nick Charles anos depois, em A Ceia dos Acusados (1934), de W.S Van Dyke, e suas 

continuações. 

No mesmo ano, Vance voltou às marquises com A Casa do Crime (1929), e o caso 

seguinte foi Corpo de Delito (1930), ambos de Frank Tuttle. Em um típico country house 

murder, Philo Vance era chamado pela promotoria a ir para uma isolada casa de campo, na 

qual um corretor de valores desonesto havia sido assassinado e os convidados eram suspeitos 

em potencial. No mesmo ano, estreou O Bispo Misterioso (1930), de David Burton. Basil 

Rathbone, que mais tarde se tornaria célebre como Sherlock Holmes, entrou no lugar de 

William Powell como Vance. Powell voltaria a interpretar o detetive em O Caso de Hilda 

Lake (1933), um mistério do quarto fechado no qual Vance precisava decifrar a morte de um 

homem encontrado morto em seu escritório trancado.  

                                                 
59 Um apelido para os primeiros filmes falados. 
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Em 1934, estreava O Crime do Dragão, de H. Bruce Humberstone. O ator Warren 

William interpreta Vance no filme e, posteriormente, interpretaria outros investigadores 

cinematográficos, como Perry Mason e Michael Lanyard. O filme O Mistério do Cassino 

(1935), de Edwin L. Marin, mostrava Vance realizando um processo científico real, o 

chamado Teste de Vitali, para determinar o uso do alcaloide atropina como "arma" do crime. 

Ao longo da década, o personagem recebeu mais três películas, sendo a última A Comédia de 

um Crime (1939), de Alfred E. Green. A narrativa trazia a comediante Gracie Allen 

interpretando a si mesma e ajudando Vance a desvendar um assassinato, dando um tom mais 

cômico às investigações do detetive.  

Nos anos de 1940, os estúdios tentaram trazer o detetive de volta, substituindo sua 

postura sofisticada e polida por uma personalidade mais durona, próxima de detetives como 

Sam Spade e Philip Marlowe, que estavam em evidência no período. Philo Vance Returns 

(1947), de William Beaudine, fazia exatamente isso pelo personagem, e recebeu duas 

continuações no mesmo ano. Depois disso, o detetive ficou ausente da produção 

cinematográfica hollywoodiana. 

Outros detetives literários similares também fizeram a passagem para as telas, como 

Ellery Queen, criado por Frederic Dannay e Manfred B. Lee. Queen era um escritor de 

romances policiais e um acadêmico formado em Harvard que se dedicava ao estudo do crime, 

ocasionalmente ajudando a polícia por considerar a investigação e dedução atividades 

mentalmente estimulantes. Sua estreia nos cinemas foi no longa-metragem Mistério da Capa 

Espanhola (1935), de Lewis D. Collins. A carreira do personagem, no entanto, não teve muito 

êxito nos cinemas. Foram realizados mais dois longas com o detetive, um em 1936 e outro em 

1942, e ambos não foram bem recebidos pela crítica (PARISH e PITTS, 1990), fazendo com 

que os fracassos fizessem cessar os filmes de Queen. Desde então, o personagem não 

apareceu mais em produções do cinema hollywoodiano, mas protagonizou três séries de 

televisão, duas nos anos de 1950 e outra entre 1975 e 1976. 

Também não tiveram muito êxito nas telas de cinema os detetives literários Nero Wolfe, 

criado por Rex Stout, e Tatcher Colt, criado por Anthony Abbot. Nero é um homem obeso e 

excêntrico, dotado de uma inteligência incomum e, assim como Sherlock Holmes, pode 

resolver crimes muitas vezes sem sair de sua sala; é acompanhado por um ajudante que narra 

suas aventuras. Tatcher Colt, apesar de ser um detetive de polícia, se encaixa no molde de 

detetive polido e articulado que se valia da inteligência e dedução para resolver crimes, muitas 

vezes investigando por conta própria e fora de seu trabalho como policial. Ambos ganharam 
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apenas dois filmes entre as décadas de 1930 e 1940, não voltando a aparecer em produções 

estadunidenses. 

Melhor sorte teve o personagem Perry Mason, criado em 1933 na literatura por Erle 

Stanley Gardner. Mason era um advogado costumeiramente contratado para defender pessoas 

acusadas de crimes que não cometeram. Para inocentar os clientes, muitas vezes tinha que 

investigar o crime por conta própria, conseguindo provas para apresentar no tribunal e apontar 

o verdadeiro criminoso. Suas histórias, portanto, misturavam a investigação e detecção da 

narrativa policial com as intrigas das narrativas de tribunal. Antes mesmo que os filmes do 

advogado chegassem aos cinemas, o molde de suas aventuras já era reproduzido nas telas em 

películas como Cross-Examination (1932), de Richard Thorpe. Na trama, o advogado Gerald 

Waring tem seu cliente enfrentando uma possível pena de morte por um crime que não 

cometeu. Durante o julgamento, o advogado confronta as testemunhas com os furos de sua 

história e, aos poucos, vai chegando à verdade até provar a inocência do cliente e revelar o 

verdadeiro culpado. 

Perry Mason só apareceria nos cinemas dois anos depois com O Caso do Cão Uivador 

(1934), de Alan Crosland60. Warren William, que já tinha interpretado o detetive Philo Vance, 

trouxe sua postura elegante para Perry Mason neste filme. De acordo com Parish e Pitts 

(1990), o Perry Mason mais refinado e loquaz que o filme apresentava divergia da persona 

aventureira que tinha nos livros. Isso não só tornou o personagem mais próximo dos outros 

detetives cavalheiros que apareciam e faziam sucesso nas telas nesse período, como os filmes 

seguintes do personagem feitos nessa época continuaram a retratá-lo dessa forma. Mason 

protagonizaria mais cinco filmes nos anos de 1930, e todos seguiam o padrão de Perry sendo 

contratado para defender alguém acusado de um crime que não cometeu, ou recebendo um 

novo cliente que era morto dias depois, e em ambas situações o advogado desvendava os 

crimes e encontrava os culpados. O personagem não voltou a aparecer nas produções 

hollywoodianas desde então, mas teve uma longeva trajetória na televisão. A série Perry 

Mason durou de 1957 a 1966, contando com 271 episódios61. Houve uma tentativa de fazer 

uma série com o personagem em 1973, com The New Perry Mason, mas a série só durou 15 

episódios62. Ele voltaria à televisão nos anos de 1980 em um conjunto de mais de vinte 

longas-metragens, o último deles sendo Perry Mason: The Case of Killer Kiss (1993). 

                                                 
60 Diretor responsável por O Cantor de Jazz (1927), filme seminal da filmografia estadunidense e responsável 
pela popularização do cinema sonoro. 
61 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0050051/. Acesso em: 3 fev. 2017. 
62 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0069615/. Acesso em: 3 fev. 2017. 
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Outro personagem que teve destaque nesse ciclo de filmes foi Michael Lanyard, criado 

na literatura por Louis Joseph Vance. Lanyard é um polido cavalheiro, extremamente 

inteligente e um hábil ladrão atendendo pelo nome de Lobo Solitário. Em algumas de suas 

aventuras ele realizava audaciosos roubos, mas em outras ajudava as autoridades a caçar 

ladrões. Devido ao escopo dessa pesquisa, serão observados aqui apenas os filmes do segundo 

tipo.  

Lanyard estava presente na produção hollywoodiana desde a época do cinema mudo, 

em filmes como O Lobo Solitário (1927), de Edward H. Griffith. Já no cinema sonoro, 

apareceria em Lágrimas de Rainha (1930), de Richard Boleslawski, no qual Lanyard era 

preso na Inglaterra por seus crimes passados, mas recebia a oportunidade de conquistar a 

liberdade caso desvendasse o roubo de um valioso anel. Pérolas Fatídicas (1940), de Sidney 

Salkow, marcou o início da fase de Warren William, que já tinha interpretado Philo Vance e 

Perry Mason, como o personagem. Ele interpretou Lanyard em mais sete filmes, sendo o 

último deles Passaporte Para Suez (1943). O personagem seguiu aparecendo nos cinemas em 

mais quatro filmes até o fim dos anos de 1940, depois disso reapareceu na televisão na série 

The Lone Wolf, que teve 39 episódios entre 1954 e 195563. 

Nem todos os detetives literários famosos neste período, no entanto, encontravam 

espaço na produção hollywoodiana. O famoso Hercule Poirot criado por Agatha Christie 

apareceu em muitas produções britânicas, mas só foi aparecer em uma produção dos Estados 

Unidos em Encontro Marcado com a Morte (1988), de Michael Winner. O Lorde Peter 

Wimsey, criado por Dorothy Sayers, um nobre diletante de ampla capacidade intelectual que 

resolvia crimes por gostar do exercício mental, só apareceu em uma produção dos Estados 

Unidos, Lua de Mel, Lua de Fel (1940), de Arthur B. Woods. Outro que não conseguiu gerar 

interesse suficiente nos Estados Unidos foi o Padre Brown, criado por G.K Chesterton. Brown 

era um padre católico que ocasionalmente resolvia crimes usando sua inteligência afiada, 

intuição e conhecimento sobre a natureza humana. A Paramount fez um filme com o 

personagem, Prisioneiro de Deus (1934), de Edward Sedwick.  

Logicamente, os sucessos do gênero na época não eram todos baseados em produtos 

literários, apesar do grande volume de adaptações. Um exemplo é O Fantasma Verde (1929), 

de Lionel Barrymore. O filme segue o nobre Sir James Ramsey, que investiga as misteriosas 

mortes de quatro soldado do exército britânico que morreram de maneira similar. O detetive 

                                                 
63 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0047751/?ref_=ttep_ep_tt. Acesso em: 3 fev. 
2017. 
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tinha muito em comum com investigadores polidos e sofisticados da época e a ambientação 

da trama, com uma série de assassinatos ocorrendo em uma mansão isolada na qual os 

convidados são suspeitos, o que lembra a típica estrutura dos country house murders. Outro 

sucesso foi O Segredo da Alcova (1933), de Kurt Neumann. A trama era um "mistério do 

quarto fechado" típico: vinte anos depois de três mortes terem ocorrido em uma rica 

propriedade, os pretendentes a herdar o local decidem passar a noite no recinto para provar 

seu valor. Na manhã seguinte, um deles desaparece de dentro de um salão trancado e a polícia 

é chamada para descobrir o que aconteceu ali. Mesmo com o sucesso pontual de filmes como 

estes, muitas das narrativas policiais de sucesso na época derivavam de adaptações literárias 

ou seguiam o modelo do detetive brilhante, educado e articulado. Alguns deles inclusive 

geravam sua própria onda de imitadores, a exemplo do que aconteceu com Charlie Chan e os 

demais detetives asiáticos que seguiram seu sucesso, como afirmam Grant (2007) e Schatz 

(1981).  

 

3.1.1.3 Charlie Chan e os detetives asiáticos 

 
Charlie Chan é um detetive de origem chinesa que mora no Havaí e trabalha na polícia 

de Honolulu. Apesar de membro de uma força policial, ele também atua como consultor e 

muitos de seus casos se dão nesta condição. Chan era um homem de meia idade, acima do 

peso e com vários filhos; tinha uma grande acuidade mental, poder de observação e muitas 

vezes falava através de aforismos. O personagem foi criado por Earl Derr Biggers em 1925. 

Em 1927 ele já apareceria no longa-metragem mudo O Papagaio Chinês, de Paul Leni, 

interpretado pelo ator japonês Kamiyama Sojin, mas o personagem tinha uma participação 

pequena na trama.  

Sua estreia em longas-metragens falados foi com Romance de Eva (1929), de Irving 

Cummings. Apesar de ser uma adaptação direta de um dos romances de Earl Derr Biggers 

estrelados pelo personagem, Chan aparece pouco no filme, sendo praticamente um 

coadjuvante, embora seja o responsável por apontar o culpado pelo crime. O maior tempo de 

tela realizando trabalho investigativo ficava por conta do inspetor da Scotland Yard Frederic 

Bruce. Sobre o personagem ser um coadjuvante em suas próprias histórias, Everson (1972) 

atribui a fatores contextuais da época. De acordo com o autor, nas décadas de 1910 e 1920 a 
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ideia do "perigo amarelo"64 estava no auge e o indivíduo oriental era comumente retratado no 

cinema como subalterno ou vilão. No filme O Caso de Hilda Lake (1933), por exemplo, cujo 

protagonista era Philo Vance, o Sargento Heath imediatamente algema um cozinheiro chinês e 

o acusa de ser o assassino simplesmente porque, segundo ele, "os chineses são cheios de 

truques"65.  

Foi apenas no seu filme seguinte que Charlie Chan de fato ocupou o lugar de 

protagonista, em A Astúcia de Charlie Chan (1931), de Hamilton MacFadden. A narrativa 

colocava o detetive para desvendar a morte de um famoso ator hollywoodiano. O personagem 

foi interpretado aqui pelo ator sueco Warner Oland,66 que precisava recorrer a truques de 

maquiagem para obter uma aparência oriental. Oland acabou interpretando Chan em mais 

quinze filmes e depois disso, o personagem, assim como os outros detetives asiáticos do 

período, foi continuamente interpretado por atores ocidentais.  

Os filmes eram muito parecidos entre si e a maioria deles terminava com Chan, em algo 

típico de muitas narrativas policiais da época, reunindo os suspeitos em um cômodo e então 

apontando quem era o assassino a partir das pistas que coletou ao longo do caso. O assassino 

prontamente se entregava ou lançava alguma provocação ao detetive e realizava alguma 

tentativa de fuga que era debelada quase que imediatamente. Apesar de muito parecidos entre 

si, alguns acabavam recebendo destaque. Tanto Everson (1972) quanto Parish e Pitts (1990) 

apontam Charlie Chan no Egito (1935), de Louis King, como o melhor da fase de Warner 

Oland como o personagem. Oland interpretaria Chan até sua morte, em 1938. Seu último 

filme como o personagem foi Charlie Chan em Monte Carlo (1937), de Eugene Forde. A Fox, 

estúdio, que vinha produzindo os filmes de Chan desde Romance de Eva (1929), chamou o 

estadunidense Sidney Toler para o papel de Chan. Everson (1972) aponta que nesse período 

os filmes do detetive oriental já tinham entrado na linha B de produção, com orçamentos mais 

baixos, ainda que continuassem sendo vendidos como produções de primeira linha. 

Toler fez sua estreia como o personagem em Charlie Chan em Honolulu (1938), de H. 

Bruce Humberstone, e viveria Chan em mais dez filmes pela Fox. No final dos anos de 1930 e 

1940, a Fox tentava capitalizar o interesse em temas da Segunda Guerra Mundial e histórias 

sobre espiões e sabotadores, colocando Chan para enfrentar esse tipo de inimigo em filmes 

como Charlie Chan na Cidade das Trevas (1939), de Herbert I. Leeds, e Charlie Chan no 

                                                 
64 Uma gíria de cunho xenófobo e racista que reproduzia a ideia de que as populações orientais representavam 
uma ameaça ao mundo ocidental.   
65 Tradução da legenda em português para a fala em inglês: "The chinese are full of those tricks!". 
66 Oland atuou no seminal O Cantor de Jazz (1927) interpretando o pai do protagonista. 
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Panamá (1940), de Norman Foster. Com o tempo, sinalizam Parish e Pitts (1990), os 

resultados de bilheteria foram minguando e a Fox decidiu encerrar a produção de filmes com 

o detetive. Charlie Chan e o Castelo no Deserto (1942), de Harry Lachman, foi o último 

realizado pelo estúdio. 

Sidney Toler, porém, não deixou de interpretar o detetive. Depois que a Fox abandonou 

o personagem, Toler comprou os direitos de Chan da viúva de Earl Derr Biggers, criador do 

personagem (PARISH e PITTS, 1990). O ator então foi para a Monogram, uma produtora 

menor que trabalhava com filmes B, e o resultado foram filmes de qualidade inferior aos da 

Fox (EVERSON, 1972). Sidney Toler fez onze filmes como Chan na Monogram, sendo o 

último O Segredo da Caixa (1946), de Howard Bretherton. Toler viria a falecer pouco tempo 

depois, em 1947, mas a Monogram continuaria a fazer filmes sobre o detetive chinês. Naquele 

mesmo ano, o ator estadunidense Roland Winters assumia o personagem em O Anel Chinês 

(1947), de William Beaudine. O ator viveria Chan em mais cinco filmes, finalizando em O 

Voo da Morte (1949), de Lesley Selander. O Voo da Morte não tinha sido planejado para ser o 

último filme de Charlie Chan, a Monogram, segundo Parish e Pitts (1990), planejava fazer 

novos filmes com o detetive situados na Inglaterra, onde os custos seriam menores. A 

desvalorização da libra no período, no entanto, acabou afetando os recursos financeiros que o 

estúdio tinha colocado em bancos britânicos e, assim, a Monogram teve que cancelar a 

produção. 

Charlie Chan migraria para a televisão em 1957 na série The New Adventures of Charlie 

Chan, que teve 39 episódios e encerrou em 195867. Em 1972, o personagem ganhou uma série 

animada pelos estúdios Hanna-Barbera, intitulada The Amazing Chan and the Chan Clan, que 

acompanha Chan e seus filhos resolvendo mistérios. A animação teve 16 episódios68 e o 

detetive protagonista era dublado pelo ator de origem chinesa Keye Luke. Hollywood tentaria 

trazer Chan de volta aos cinemas na década de 1980 com Charlie Chan e a Rainha Dragão 

(1981), de Clive Donner. O ator britânico Peter Ustinov, que já tinha interpretado Hercule 

Poirot, ficou com o papel do detetive chinês. A escalação de Ustinov gerou protestos da 

comunidade chinesa dos Estados Unidos e a crítica da época não ficou contente com o retrato 

exageradamente cômico que Ustinov fazia do personagem (PARISH e PITTS, 1990).  

Seguindo o sucesso de Chan, outros detetives orientais também chegaram às telas de 

cinema. Os principais seguidores dessa tendência foram o detetive chinês Mr. Wong e o 

                                                 
67 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0050043/. Acesso em: 10 fev. 2017. 
68 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0068037/. Acesso em: 10 fev. 2017. 
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detetive japonês Mr. Moto. Mr. Wong tinha sido criado na literatura por Hugh Wiley e era um 

homem chinês alto, magro, extremamente inteligente, e, tal qual Sherlock Holmes, era capaz 

de deduzir uma quantidade enorme de informação das menores pistas, além de se portar 

sempre de maneira polida e educada.  

A estreia de Wong nos cinemas foi em Mr. Wong, Detetive (1938), de William Nigh. O 

russo Boris Karloff69 interpretou Wong neste filme e em mais quatro, todos dirigidos por 

William Nigh e feitos pela Monogram, que mais tarde produziria os filmes de Charlie Chan 

depois que a Fox abandona o personagem. Com a saída de Boris Karloff, a Monogram 

escalou o chinês Keye Luke para o papel de Wong. Luke viveu Wong em Phantom of 

Chinatown (1940), de Phil Rosen. Everson (1972) afirma que sem o nome de Karloff para 

colocar nas marquises, os exibidores e o público perderam o interesse e a produção dos filmes 

de Mr. Wong foi descontinuada. O personagem não apareceu em mais nenhuma produção 

estadunidense para cinema ou televisão desde então. 

O investigador japonês e agente da Interpol Mr. Moto foi criado na literatura por J.P 

Marquand. Nos filmes, Moto era afeito ao uso de disfarces para seguir os suspeitos, se 

infiltrava nos locais e observava, esperando o momento certo de dar um flagrante. As obras 

também exploravam os talentos marciais do detetive para criar algumas cenas de ação. A 

mesma Fox que realizou os filmes de Charlie Chan até o início da década de 1940 foi 

responsável por oito filmes com Mr. Moto, todos dirigidos por Norman Foster, nos quais o 

personagem era interpretado pelo eslovaco Peter Lorre. Everson (1972) compreende que os 

filmes foram encerrados em parte por Lorre ter deixado o personagem para perseguir outros 

papeis e pelo fato, igualmente apontado por Parish e Pitts (1990), do estúdio estar preocupado 

com a aceitação de um personagem japonês como herói devido a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial, na qual o Japão estava do lado dos nazistas.  

Décadas depois, houve uma tentativa de trazer o personagem de volta aos cinemas em 

The Return of Mr. Moto (1965), de Ernest Morris. Parish e Pitts (1990) sinalizam que o filme 

foi recebido com escassa atenção e, com essa falta de interesse por parte do público, o 

personagem não retornou às telas em produções hollywoodianas. Os detetives orientais não 

foram a única onda a surgir na narrativa policial deste período. Outra tendência da época eram 

os filmes protagonizados por casais de investigadores, trazendo também elementos de 

                                                 
69 Boris Karloff se tornou famoso pelo seu papel como a criatura Frankenstein em Frankenstein (1931), de James 
Whale, voltando a interpretar o monstro em mais alguns filmes. 
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comédia romântica. O mais famoso casal era Nick e Nora Charles, cujo primeiro filme foi A 

Ceia dos Acusados (1934), de W. S Van Dyke. 

 

3.1.1.4 Os casais detetives 

 
O casal Nick e Nora Charles surgiu originalmente nas páginas escritas por Dashiell 

Hammet. O autor publicou A Ceia dos Acusados70, em dezembro de 1933, na revista feminina 

Redbook, e um mês depois foi lançado em formato de livro. Nick Charles era diferente de 

outros detetives criados por Hammet. Enquanto o investigador da agência Continental71 de 

Seara Vermelha ou o Sam Spade de O Falcão Maltês eram homens durões transitando por um 

submundo sórdido e decifrando casos a partir de seu conhecimento do mundo do crime e 

interrogatórios brutos, Nick Charles estava um pouco mais próximo de tipos como Philo 

Vance e Ellery Queen, embora algumas características tipicamente "hammetianas" de Nick na 

literatura, como seu alcoolismo, tenham sido suavizadas nos cinemas (SCHATZ, 1981). Nos 

cinemas, Nick era polido, sofisticado, extremamente inteligente e resolvia crimes na maioria 

dos casos por puro diletantismo. Suas investigações se davam por meio de deduções 

desenvolvidas a partir das pistas, e seu processo de raciocínio era retratado em diálogos 

sagazes com a esposa. 

A Ceia dos Acusados (1934), de W. S Van Dyke, era uma adaptação do romance 

homônimo de Hammet. Nick era um ex-detetive particular que levava uma vida de 

frivolidades com sua esposa rica Nora. Ele acaba aceitando uma nova investigação quando a 

filha de um antigo cliente lhe pede para localizar o pai desaparecido, e Nora acompanha o 

marido na investigação. O desenlace do caso se dá durante um jantar festivo, no qual o casal 

reúne os suspeitos e aponta o culpado a partir das deduções de Nick. Foi um grande sucesso 

de bilheteria (PARISH e PITTS, 1990) e indicado a quatro Oscars72. O sucesso acabou 

rendendo mais cinco filmes, feitos entre 1936 e 1947, todos pela MGM e estrelados por 

William Powell e Myrna Loy. 

Os filmes eram produzidos em ritmo menor do que as outras grandes franquias de 

narrativas policiais da época, que quando faziam sucesso lançavam cerca de dois ou três 

películas por ano, como era o caso dos produtos baseados em Sherlock Holmes ou Charlie 

                                                 
70 Também lançado no Brasil sob o título de O Homem Magro, uma tradução mais próxima do título original The 
Thin Man. 
71 O personagem não é nomeado na narrativa. 
72 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0025878/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 12 fev. 2017. 
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Chan. Everson (1972) sinaliza que apesar dos filmes de Nick e Nora terem perdido a 

qualidade inicial com o tempo, mantiveram uma popularidade e bilheteria relativamente 

estáveis em sua trajetória, sendo o único dentre as grandes franquias de narrativas policiais da 

época a não serem remanejados para a linha B. O último filme do casal foi A Canção dos 

Acusados (1947), de Edward Buzzell. Apesar de não aparecer mais nos cinemas, o casal Nick 

e Nora voltaria, mas agora na televisão, em 1957, na série The Thin Man, que foi ao ar até 

1959 e teve 79 episódios73.   

O enorme sucesso de A Ceia dos Acusados (1934) gerou uma série de filmes que 

replicaram o formato que misturava narrativa policial e comédia romântica com um casal de 

protagonistas. A RKO fez alguns filmes seguindo essa fórmula, usando o próprio William 

Powell, que estrelou ao lado de Ginger Rogers em O Rapto da Meia Noite (1935) e fez par 

com Jean Arthur em Madame Mistério (1936), sendo dirigido por Stephen Roberts nas duas 

ocasiões. A Columbia seguiu a tendência com Sempre a Mulher (1938), de Alexander Hall. O 

filme recebeu uma continuação e o estúdio planejava outras, mas Parish e Pitts (1990) 

apontam que, como o segundo filme não foi bem recebido nem pela crítica nem pelo público, 

os planos foram engavetados. O esforço seguinte do estúdio nessa seara foi Uma Noite 

Inesquecível (1942), de Richard Wallace, que não conseguiu fazer sucesso ao ponto de ter 

continuação. O mesmo fracasso aconteceu com a Warner, que fez Detetive Particular (1939), 

de Noel Smith. A mesma MGM que fez A Ceia dos Acusados também realizou outros filmes 

reproduzindo essa fórmula. O estúdio levou às telas o casal Joel e Gerda Sloane, 

originalmente criados em um romance escrito por Harry Kurnitz. Joel e Gerda eram 

comerciantes de livros raros e ocasionalmente ajudavam companhias de seguro a recuperarem 

volumes roubados, sendo que as vezes os roubos levavam a homicídios – exatamente o que 

acontece no filme O Duplo Enigma (1938), de Edward Buzzell, cujo sucesso motivou duas 

continuações. A MGM também produziu Mr. and Mrs. North (1942), de Robert B. Sinclair. 

Com a ascensão dos detetives durões no início dos anos de 1940, os estúdios foram 

deixando de lado as narrativas policiais de casais, mas elas continuaram a aparecer na 

televisão anos depois, em séries como McMillan & Wife, transmitida de 1971 a 1977 ao longo 

de 40 episódios74, Casal 20, exibida entre 1979 e 1984 com um total de 111 episódios75, 

                                                 
73 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0050067/?ref_=nv_sr_4. Acesso em: 12 fev. 
2017. 
74 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0066685/. Acesso em: 12 fev. 2017. 
75 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0078622/?ref_=fn_al_tt_1. Acesso em: 12 fev. 
2017. 



76 
 

 

Remington Steele, lançada em 1982 e exibida até 1987, no percurso de 94 episódios76, ou A 

Gata e o Rato, série que alçou o ator Bruce Willis ao estrelato e foi veiculada do ano de 1985 

até 1988 com 88 episódios77. 

As detetives femininas não apareciam nesta época somente em histórias protagonizadas 

por casais. Nesse mesmo período, também houveram tentativas de levar às telas filmes nos 

quais s detetives eram as protagonistas. 

 

3.1.2 As detetives 

 
Os primeiros esforços para fazer longas-metragens de narrativas policiais com 

protagonistas femininas já podem ser encontradas no início dos anos de 1930. Em Um Passo 

em Falso (1932), de Lloyd Bacon, a narrativa acompanha uma enfermeira que desconfia do 

aparente suicídio de um paciente, acreditando que, na verdade, se tratava de um assassinato, e 

assim decide colaborar com a polícia na investigação.  

Uma das detetives que mais perdurou na produção estadunidense foi a investigadora 

adolescente Nancy Drew, que surgiu originalmente na literatura, criada por Edward 

Stratemeyer. Nancy era uma adolescente de dezesseis anos que ocasionalmente se envolvia na 

investigação de crimes, usando sua astúcia e inteligência para desvendar essas situações. Por 

ser uma adolescente, Nancy muitas vezes precisava da ajuda de seu pai advogado ou da 

polícia para prender os criminosos depois que ela decifrava os crimes. Também apareceu no 

longa-metragem Nancy, a Detetive (1938), de William Clemens, em uma trama que levava a 

garota a investigar o desaparecimento de uma rica mulher que doou uma larga soma de 

dinheiro para sua escola. O filme recebeu três continuações, todas lançadas em 1939, dirigidas 

por William Clemens e protagonizadas por Bonita Granville.  

Na década de 1970, a jovem detetive recebeu uma série de televisão chamada The 

Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, na qual a personagem juntava forças com outra criação 

do romancista Edward Stratemeyer, os jovens irmãos Hardy. A série foi exibida entre 1977 e 

1979 e teve 46 episódios78. A personagem também apareceu no longa televisivo Bancando a 

Detetive (2002), de James Frawley, que apresentava uma versão um pouco mais velha da 

personagem, agora uma caloura de faculdade. Ela voltaria aos cinemas em Nancy Drew e o 

                                                 
76 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0083470/?ref_=tt_rec_tt. Acesso em: 12 fev. 
2017. 
77 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0088571/. Acesso em: 12 fev. 2017. 
78 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0075513/. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Mistério de Hollywood (2007), de Andrew Fleming. O filme não foi bem recebido pela 

crítica79 e teve pouca bilheteria80, não rendendo novos filmes para a personagem. 

O formato de uma jovem detetive que desvenda crimes no tempo livre de suas aulas, 

contando com a ajuda de uma figura paterna e de amigos do colégio, foi reproduzido 

posteriormente em séries de televisão. Um exemplo é The Mystery Files of Shelby Woo, na 

qual uma adolescente asiática resolvia crimes em seu tempo livre e contava com a ajuda de 

um avô que falava através de aforismos, lembrando um pouco as frases de efeito de Charlie 

Chan. A série foi exibida entre 1996 e 1999, contando com 43 episódios81. Outra seguidora 

deste formato foi Veronica Mars: A Jovem Espiã, uma jovem que desvendava crimes 

ocorridos em sua escola e colaborava com o pai que era um investigador particular. Situada 

em uma rica e corrupta cidade no interior estado da Califórnia, a série remetia também aos 

ambientes urbanos tomados por corrupção das narrativas policiais hard boiled. Foi ao ar entre 

2004 e 2007, apresentando 64 episódios82. A personagem também recebeu um longa-

metragem, Veronica Mars: O Filme (2014), de Rob Thomas. O filme servia como um epílogo 

para a série, mostrando Veronica retornando à sua cidade natal depois de terminar a faculdade 

e se envolvendo em uma investigação de assassinato. 

A Miss Hildegarde, criada na literatura por Stuart Palmer, também apareceu em uma 

considerável quantidade de filmes nos anos de 1930. Hildegarde era uma professora solteira 

que ajudava a polícia a resolver crimes com sua inteligência e capacidade dedutiva, ainda que 

suas aventuras tivessem também elementos cômicos. Sua primeira aparição nos cinemas foi 

com The Penguin Pool Murder (1932), de George Archainbaud, no qual colaborava com o 

inspetor de polícia Oscar Piper na investigação de um assassinato. O filme e a personagem, 

interpretada por Edna May Oliver, foram bem-sucedidos o bastante para que o estúdio RKO 

fizesse duas continuações com a atriz. Depois disso, Edna May Oliver deixou a personagem, 

mas a RKO ainda fez mais três filmes com Miss Hildegarde. Posteriormente, a investigadora 

só apareceria novamente no telefilme A Very Missing Person (1972), de Russ Mayberry. 

                                                 
79 O agregador de críticas Rotten Tomatoes traz um índice de aprovação de 50% e uma nota média de 5,5 de um 
total possível de 10. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/nancy_drew. Acesso em Acesso em: 15 
fev. 2017. 
80 Apenas 30 milhões de dólares mundialmente, segundo o Box Office Mojo, sendo que seu orçamento, de acordo 
com o IMDb, está estimado em 20 milhões. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=nancydrew.htm e http://www.imdb.com/title/tt0479500/. Acesso 
em: 15 fev. 2017. 
81 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0115283/. Acesso em: 17 fev. 2017. 
82 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0412253/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 17 fev. 
2017. 
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A enfermeira Sarah Keate era outra personagem constante durante o período. Criada na 

literatura por Mignon Eberhart, ajudava a polícia a resolver casos de assassinato, muitas vezes 

ocorridos no hospital em que trabalha. Assim como os filmes de Miss Hildegarde, as películas 

protagonizadas pela enfermeira também tinham uma dimensão cômica. Sua primeira aparição 

em longas-metragens foi em Enquanto o Doente Dormia (1935), de Ray Enright. Foi bem-

sucedido o bastante para que a Warner Bros fizesse mais cinco filmes, com o último em 1938. 

Todos os filmes da personagem eram, segundo Parrish e Pitts (1990), constantemente 

criticados por serem demasiadamente convencionais. Esse excesso de adesão às convenções 

certamente contribuiu para o afastamento do público, e a enfermeira não voltou a aparecer em 

produções estadunidenses. 

A jornalista Torchy Blane foi outra investigadora que encontrou relativo sucesso nos 

cinemas durante este período. Em seus filmes, resolvia os casos que seu namorado, o pouco 

esperto policial Steve McBride, não conseguia resolver. Sua primeira aparição foi em Uma 

Loura Sabida (1937), de Frank McDonald, e a personagem apareceu em mais oito filmes, o 

último deles Torchy Brinca com Fogo (1939), de Noel M. Smith. Depois disso, não retornou 

às telas. 

A década de 1940 praticamente já não trazia mais detetives femininas como 

protagonistas. Com a ascensão das chamadas narrativas policiais hard boiled, os detetives 

durões e cínicos tinham um domínio amplo do protagonismo neste tipo de filme, deixando o 

já pequeno espaço das detetives femininas da década anterior ainda menor. O surgimento, 

consolidação e elementos reconhecíveis do ciclo hard boiled será observado no tópico 

seguinte desta pesquisa. 

 

3.2 A NARRATIVA HARD BOILED 

 
Se a narrativa policial clássica era centrada na figura do detetive diletante que resolvia 

crimes graças a sua excepcional acuidade mental, a narrativa hard boiled, por sua vez, se 

volta para a figura do detetive particular durão e bruto. Enquanto os principais expoentes do 

movimento anterior eram de origem britânica, o modo hard boiled é majoritariamente 

dominado por autores de origem estadunidense. Scaggs (2005) afirma que o termo hard 

boiled, significando durão ou astuto, passou a descrever o investigador do tipo de narrativa 

policial que se desenvolveu nos Estados Unidos no período entre as duas guerras mundiais. 

Messent (2013) exibe concordância com essa perspectiva ao dizer que o termo se refere a um 
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estilo de escrita, mas também representa o estilo de vida dos protagonistas deste tipo de 

ficção. 

De acordo com Scaggs (2005), essa designação viria do modo como o autor Dashiell 

Hammett descrevia o detetive da agência Continental, protagonista de seu romance Seara 

Vermelha, publicado em 1929. No entanto, aponta que esse tipo de detetive particular já tinha 

aparecido por volta de 1880 na forma do investigador Nick Carter, criado por John R. Coryell, 

mas que o personagem geralmente reconhecido como o primeiro detetive hard boiled é Race 

Williams, criado por John Daly no conto Knights of Open Palm, publicado em junho de 1923 

na revista Black Mask83 poucos meses antes do detetive da agência Continental de Hammett 

estrear em outubro do mesmo ano no conto Arson Plus.  

Apesar de não ter sido o pioneiro, é a Hammett a quem Scaggs (2005) credita a 

fundação de um tipo de ficção que foi caracterizada, entre outras coisas, pela figura dura e 

teimosa do investigador particular. Messent (2013) identifica que até mesmo outros autores da 

narrativa hard boiled reconhecem a centralidade de Hammett neste modelo narrativo. Entre 

aqueles que identificam a influência de Hammet, o mais célebre é o também icônico autor 

hard boiled Raymond Chandler, que também começou escrevendo contos para a revista Black 

Mask.  

Em seu seminal ensaio The Simple Art of Murder, Chandler argumenta como Hammett 

estabeleceu os fundamentos narrativos e temáticos para o hard boiled. Histórias permeadas 

por um cenário urbano perturbador e alienante, violência constante e diálogos rápidos que 

visavam reproduzir a linguagem das ruas. Sobre este ambiente, Chandler (1988, p.18) fala:  

 
descendo por estas ruas perigosas um homem precisa seguir sem ser maligno, sem 
ter nem mácula nem temor. O detetive deste tipo de história precisa ser este homem. 
Ele é o herói, ele é tudo. Ele precisa ser um homem completo e um homem comum e 
ainda assim um homem fora do comum. Ele precisa ser, para usar uma frase 
relativamente antiquada, um homem de honra84. 

 

                                                 
83 A Black Mask era uma conhecida revista pulp do período, de qualidade barata e que traziam histórias de crime 
e violência. O nome vinha do papel de baixa qualidade em que eram impressas. As pulps eram consideradas 
herdeiras das penny dreadfuls surgidas na Grã-Bretanha no fim do século XIX e das dime novels que emergiram 
no período da Guerra Civil Americana, ambas exemplares de literatura barata e popularesca, e todas estas, 
segundo Scaggs (2005), tiveram um enorme papel na criação dos gostos populares de literatura nos Estados 
Unidos. 
84 Tradução nossa para o original em inglês: "down these mean streets a man must go who is not himself mean, 
who is neither tarnished nor afraid. The detective in this kind of story must be such a man. He is the hero, he is 
everything. He must be a complete man and a common man and yet an unusual man. He must be, to use a rather 
weathered phrase, a man of honour". 
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Em seu ensaio, Chandler insiste que a narrativa hard boiled possui um caráter mais 

realista que a narrativa policial clássica, mas sua fala, como o trecho acima tenta demonstrar, 

também traz uma relativa visão romantizada das criações de Hammett, dele próprio e de 

tantos outros autores. Evidentemente, sua rejeição do modelo clássico está em certa medida 

relacionada ao desejo de legitimar seu próprio modelo no cenário literário. Por estar muito 

intimamente ligado ao fenômeno para ser considerado um observador imparcial, no entanto, o 

modo hard boiled de fato possui características que lhe colocam em um embate direto com o 

movimento anterior. 

Chandler ataca aquilo que considera como exotismo e artificialidade da narrativa 

policial clássica e elogia Hammett por seu realismo, em especial, como aponta Messent 

(2013, p.35), "seu distanciamento das complicações barrocas de uma classe média-alta ou 

aristocrática"85 e seu movimento em direção às ruas. O que se vê neste tipo de narrativa é que 

o crime não é mais um fenômeno exótico ou excepcional, mas parte do cotidiano urbano e 

diretamente conectado a problemas econômicos, sociais e políticos de seu tempo. 

As ideias trazidas por essas narrativas estavam diretamente ligadas ao contexto de seu 

período. José Arbex Jr (1995) concebe essa mudança de abordagem da narrativa policial por 

parte dos autores americanos do período como fruto da desilusão da sociedade americana com 

a Grande Depressão, provocada pela quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, além da 

promulgação da Lei Seca, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas. Segundo 

Ernest Mandell (1988), nessa época aumentaram e intensificaram-se os delitos cometidos nos 

Estados Unidos, como a venda ilegal de bebidas, exploração do jogo e da prostituição, 

assaltos a banco, guerras de quadrilhas, subornos e chantagens envolvendo policiais, políticos 

e outras figuras da alta sociedade.  

Esse modo de narrativa policial, portanto, era um produto de seu tempo e de sua nação: 

"uma forma mais apropriada para uma sociedade que parecia desconjuntada, quando 

ansiedades sobre crime, capitalismo e as condições de vida urbana se tornavam cada vez mais 

urgentes"86 (MESSENT, 2013, p. 35). A paisagem urbana da narrativa hard boiled é, como 

aponta Scaggs (2005), um terreno devastado por drogas, violência, poluição, lixo e uma 

infraestrutura física decadente.  

                                                 
85 Tradução nossa para o original em inglês: "his move away from the baroque complications of an upper middle 
class or aristocratic world". 
86 Tradução nossa para o original em inglês: "a form more appropriate than the classical model to a society that 
seemed out of joint; when anxieties about crime, capitalism, and the conditions of urban life were increasingly 
urgent and pressing" 
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O investigador caminha sozinho por ruas perigosas nas quais é impossível saber em 

quem confiar, já que muitas vezes as vítimas também são algozes, os contratantes são os 

criminosos e aqueles que deveriam salvaguardar a sociedade, como a polícia ou os 

representantes políticos, são aqueles responsáveis por sua decadência. O investigador do hard 

boiled não é uma calculadora humana com amplo estudo e boas maneiras como os detetives 

amadores e consultores da narrativa policial clássica, e suas investigações são mais permeadas 

por violência e desafios físicos. A maioria dos protagonistas das narrativas deste ciclo exercia 

a função de detetive particular, mas o exercício dessa profissão não é algo comum a todos os 

protagonistas durões que caminham por ambientes sombrios de incerteza moral. Um exemplo 

é o ex-militar que protagoniza o filme A Dália Azul (1946), de George Marshall, que não 

trabalha como detetive, mas é obrigado a investigar a morte da esposa quando é acusado do 

crime. 

Ainda assim, não é por meio da força que resolvem seus casos, mas por uma esperteza 

intuitiva, adquirida justamente por precisarem sobreviver por entre as ruas perigosas das 

grandes cidades. Podem não possuir todos os conhecimentos de suas contrapartes clássicas, 

mas são capazes de coletar evidências e juntar fatos "impondo forma e causalidade aos 

eventos e torna significante aquilo que não tinha significado"87 (SCAGGS, 2005, p. 73).  

Apesar de não se apresentarem por meio de um pretenso rigor formal como no 

movimento anterior, os detetives particulares do hard boiled também resolvem os crimes 

usando a inteligência e racionalidade. Suas histórias são tão permeadas por corrupção, 

decadência e pessimismo que a resolução do crime muitas vezes não implica a punição dos 

culpados, mas a investigação do evento, que move a trama e consegue dar ao público o 

conforto de seu desenlace e de uma explicação para o que aconteceu. Em vez do maniqueísmo 

da narrativa policial clássica, o hard boiled investe em uma atmosfera de pouca clareza moral, 

e o "homem de honra", usando as palavras de Chandler (1988), que é o investigador 

particular, tem o desafio de encontrar o caminho para a ação mais correta em um espaço no 

qual bem e mal não são tão claramente definidos.  

No cinema hollywoodiano, a narrativa hard boiled está comumente associada às 

produções do movimento conhecido como film noir, que se deu a partir do final dos anos de 

1940. É no noir, inclusive, que boa parte das discussões teóricas sobre a narrativa policial no 

cinema se concentram, tanto que Neale (2000, p.76) crava o "domínio do noir na escrita 

                                                 
87 Tradução nossa para o original em inglês: "imposes form and causality on events, and makes the meaningless 
significant" 
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acadêmica". Nem todo film noir, no entanto, é necessariamente uma narrativa policial, e assim 

é importante refletir sobre a natureza do noir bem como sua relação com o hard boiled. 

 
3.2.1 O diálogo entre o noir e o hard boiled 
 

A designação de noir em termos acadêmicos é comumente algo bastante difícil de ser 

realizada, já que sob essa tipologia, criada pelo francês Nino Frank, são abrigados filmes 

bastante heterogêneos, como dramas, narrativas policiais e filmes de gângster. Tanto que 

teóricos como Neale (2000, p.173) afirmam que "enquanto fenômeno único, o noir, em meu 

ponto de vista, nunca existiu"88, justamente pelo termo designar obras tão diferentes entre si. 

Fernando Mascarello (2006) reconhece que "o noir como gênero nunca existiu" (p. 179), 

afirmando que sua concepção foi retrospectiva, tratando-se de uma categoria lavrada a 

posteriori. Por sua vez, Guilherme Maia (2007, p. 261) compreende a complexidade de 

discutir o noir e questiona as múltiplas possibilidades de enquadramento do fenômeno: "Série, 

estilo, escola, gênero, movimento, ciclo ou tudo isso ao mesmo tempo?". Outros como Alain 

Silver e Elizabeth Ward (1992, p. 398) falam em uma "série" noir ao dizerem que "parece 

claro para todos que existe uma ‘série’ noir entre os filmes produzidos em Hollywood. É outra 

questão definir suas características essenciais89".  

Apesar das dificuldades de precisar o que seria o noir, mesmo os mais céticos dos 

pesquisadores, como o próprio Neale (2000, p.156), entendem a importância do noir para o 

cinema hollywoodiano, em especial aquilo que revelava sobre "as condições sociais, políticas 

e ideológicas dos Estados Unidos em um dado ponto do tempo"90.  

Nesse sentido, esta pesquisa não irá tentar definir o que é o noir, visto que este não é o 

foco deste trabalho, mas o termo é mencionado aqui por reconhecer, como faz Neale (2000), 

que aquilo que se convencionou a chamar de noir usou muitos elementos da narrativa policial 

hard boiled em seus filmes, embora nem todo noir seja necessariamente uma narrativa 

policial. Maia (2007) reconhece que sob o termo podem ser abrigados filmes de natureza 

muito diferente, como O Falcão Maltês (1941), de John Huston, O Homem Errado (1956), de 

Alfred Hitchcock, O Destino Bate à Porta (1946), de Tay Garnett, e Crepúsculo dos Deuses 

(1950), de Billy Wilder, que são considerados "como obras noir clássicas" (MAIA, 2007, p. 
                                                 
88 Tradução nossa para o original em inglês: "As a single phenomenon, noir, in my view, never existed". 
89 Tradução nossa para o original em inglês: “It seems apparent to all that has been a noir ‘series among the 
films produced in Hollywood. It is another matter to define its essential traits” 
90 Tradução nossa para o original em inglês: "America's social, political, and ideological condition at a 
particular point in time" 
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262). Uma delas, O Falcão Maltês, pode ser considerada uma narrativa policial, já que sua 

narrativa gira em torno do detetive particular Sam Spade, que investiga o assassinato do seu 

parceiro, mas as demais não podem ser facilmente consideradas como narrativas policiais.  

Isso implica em considerar que, embora a narrativa policial esteja associada ao noir, 

nem tudo considerado noir é passível de ser enquadrado enquanto narrativa policial. Deste 

modo, é preferível para esta pesquisa não usar o termo noir, dada a sua abrangência, para se 

referir às narrativas policiais deste ciclo. Para fins de clareza na manutenção do escopo deste 

trabalho, o termo narrativa policial hard boiled se mostra mais adequado ao recorte aqui feito. 

Moody (2003), inclusive, reconhece o diálogo entre o noir e a narrativa policial, afirmando 

que o estilo e temas da narrativa hard boiled seriam concretizados nas telas durante os anos de 

1940 quando o film noir deu forma visual aos sombrios cenários urbanos dessas narrativas. 

Embora esse ciclo seja comumente associado à década de 1940, e de fato tenha sido neste 

período que ganhou evidência, a indústria hollywoodiana já vinha realizando filmes dessa 

maneira antes de sua ascensão. As primeiras tentativas de levar esses detetives durões e suas 

histórias ambientadas em um submundo sórdido às telas serão observadas a seguir. 

 

3.2.2 Os primeiros esforços do hard boiled em Hollywood 
 

Moody (2003) compreende que a narrativa policial hard boiled já aparecia no cinema 

dos Estados Unidos desde o início dos anos de 1930 com O Falcão Maltês (1931), de Roy del 

Ruth, adaptação do romance homônimo de Dashiell Hammett. Everson (1972) afirma que o 

filme foi bem recebido à época de seu lançamento, mas também rapidamente esquecido em 

meio ao volume de narrativas policiais que chegavam aos cinemas no período, citando ser o 

"pico da popularidade dos filmes de gângster e também da história de detetive mais calma91" 

(p. 39). Por "mais calma" imagina-se que Everson se refira às narrativas policiais 

protagonizadas por detetives como Philo Vance, Sherlock Holmes ou Charlie Chan, que 

faziam sucesso no período e cuja polidez de seus detetives contrastava com a dureza de 

personagens como Sam Spade. 

O universo urbano de corrupção e sordidez que era típico deste ciclo também podia ser 

visto em Midnight Phantom (1935), de B.B. Ray, filme de baixo orçamento da pequena 

Reliable Pictures. A produção conta a história do chefe de polícia James Sullivan, que inicia 

                                                 
91 Tradução nossa para o original em inglês: "it was a period of peak popularity for the gangster movie as well as 
the quieter detective story". 
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uma cruzada contra a corrupção de seu departamento e é assassinado. Um de seus 

comandados, Dan Burke, fica incumbido da investigação, mas outro policial desconfia dele e 

investiga por conta própria para provar que Burke foi o autor do crime. No mesmo ano, foi 

lançado A Chave de Vidro, de Frank Tuttle, adaptando o romance homônimo escrito por 

Dashiell Hammett92. Parish e Pitts (1990) sinalizam que o filme foi considerado duro e bruto 

demais na época. No ano seguinte, foi feita a segunda adaptação do romance O Falcão Maltês 

em Satã Encontrou uma Dama (1936), de William Dieterle.  

Tão cínico quanto os detetives criados por Hammett era o detetive particular Bill Crane, 

surgido nas páginas escritas por Jonathan Latimer. O personagem protagonizou três filmes 

para a linha B da Universal (PARISH e PITTS, 1990). Seu primeiro filme, The Westland Case 

(1937), era um típico mistério do quarto fechado. O terceiro e último filme do personagem foi 

O Último Aviso (1938), de Al Rogell, e se assemelhava ao formato dos country house 

murders ao levar o detetive a uma isolada propriedade rural.       

É difícil afirmar com completa certeza o motivo desses filmes não terem mobilizado 

tanto o interesse do público do mesmo modo que obras similares fizeram em anos posteriores. 

Provavelmente uma combinação da baixa qualidade das produções com a maior oferta de 

narrativas policiais protagonistas pelos detetives cavalheiros contribuíram para que esses 

primeiros esforços do hard boiled não se destacassem entre tantos títulos ofertados nas 

marquises dos cinemas, mas isso logo mudaria. 

 
3.2.3 A consolidação do hard boiled 
 

Foi somente no início da década 1940, na terceira adaptação da obra de Hammett, O 

Falcão Maltês (1941), de John Huston, protagonizado por Humphrey Bogart, que o hard 

boiled ganhou atenção e reconhecimento dentro da indústria hollywoodiana, ao ponto de ser 

tornar a grande tendência na produção de narrativas policiais. A película seguia o detetive 

Sam Spade na investigação da morte de seu parceiro, assassinado enquanto estava a serviço 

da misteriosa Brigid O'Shaughnessy. Spade descobre que a cliente estava envolvida com 

diferentes criminosos, todos buscando a mítica e valiosa estátua conhecida como Falcão 

Maltês. Spade usa seu conhecimento e astúcia para localizar os criminosos e tenta colocá-los 

um contra o outro. Ao fim, consegue reunir todos os suspeitos em volta da suposta estátua, 

                                                 
92 O romance de Hammett posteriormente serviria de inspiração para o filme Ajuste Final (1991), dirigido pelos 
irmãos Coen. 
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que não passava de uma réplica sem valor. O detetive aproveita a ocasião e aponta a culpada 

pela morte de seu parceiro enumerando as evidências que o fizeram chegar a tal conclusão, 

chamando a polícia para levá-la presa enquanto os demais suspeitos fogem. De acordo com 

Moody (2003, p. 232), o filme "ilustra uma nova tendência no tratamento do crime93", 

identificando que ao invés do traçado linear da investigação que marcava a cinematografia da 

década anterior, trazia uma atmosfera de deliberada falta de clareza moral.  

A atmosfera de pouca clareza moral, como foi dito antes, é um dos elementos que 

diferencia a narrativa hard boiled do movimento anterior e, assim como na literatura, esses 

filmes apresentavam narrativas nas quais a moralidade não era algo estreitamente delineado e 

criminoso, e certo e errado, bem e mal não eram noções tão simples. Os investigadores 

particulares caminhavam por ambientes sombrios, degradados e corrompidos. Suas 

investigações normalmente encontravam outros crimes pelo caminho daquele que 

investigavam, deixando claro que o crime, diferente do que acontecia antes, não era um 

fenômeno isolado, mas algo tão entranhado na vida urbana que se mesclava e se sobrepunha a 

outros crimes, formando um nó complexo que o investigador particular precisava resolver.  

Um exemplo disso pode ser visto no filme À Beira do Abismo (1946), de Howard 

Hawks, também protagonizado por Humphrey Bogart, no qual o detetive particular Philip 

Marlowe é contratado para investigar o que parece ser um simples caso de chantagem, mas 

durante o curso de sua investigação se depara com tantos outros crimes que tudo se torna 

bastante confuso. Filmes como esse e Até a Vista, Querida (1944), de Edward Dymtryk, que 

adaptava outra história de Philip Marlowe para as telas, também traziam olhares semelhantes 

ao crime, retratando o "fatalismo, temas existenciais e elementos do expressionismo que se 

destacavam de outras produções de Hollywood"94 (MOODY, 2003, p. 232). 

É curioso, porém, que Moody (2003) fale em "nova tendência" considerando que, como 

foi demonstrado, filmes em anos anteriores já traziam essa atmosfera, tipo de investigação e 

detetive. Everson (1972), no entanto, destaca que a versão 1941 de O Falcão Maltês tem mais 

qualidade que as adaptações anteriores do romance de Hammett, elogiando, entre outras 

coisas, o elenco e a fotografia. Schatz (1981) concorda que a versão de 1941 é superior às 

anteriores, se tornando o protótipo do hard boiled. O filme também foi indicado a três 

Oscars95: melhor filme, melhor roteiro e melhor coadjuvante para Sydney Greenstreet, que 

                                                 
93 Tradução nossa para o original em inglês: "illustrates a new trend in the treatment of crime" 
94 Tradução nossa para o original em inglês: "fatalistic, existential themes and elements of expressionism stood 
out from other Hollywood products". 
95 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0033870/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 17 fev. 2017. 



86 
 

 

interpretava o personagem Kasper Gutman. O reconhecimento recebido pelo filme certamente 

atraiu os olhares da indústria, e logo produtos similares começaram a ser feitos de maneira 

mais constante do que eram nos anos de 1930. Filmes que traziam um formato parecido com o 

de O Falcão Maltês (1941), mas lançados em anos anteriores, aproveitaram a popularidade da 

película para lançarem continuações. Além disso, produções posteriores ao sucesso de 1941 

também tentavam emular seu modelo. 

 

3.2.4 Os detetives durões do hard boiled 
 

Um exemplo de personagens que apareceram nos cinemas antes de O Falcão Maltês 

(1941), mas se beneficiaram de seu sucesso, são os filmes protagonizados pelo detetive 

particular Michael Shayne. Criado na literatura por Brett Halliday, Shayne era um detetive 

particular loquaz e blasé, afeito a piadas e tiradas sarcásticas. Suas tramas normalmente 

terminavam com ele reunindo os suspeitos em uma sala e anunciando o culpado. Suas 

narrativas literárias inicialmente tinham um viés cômico, em especial pelo personagem do 

chefe de polícia Painter e de Phyllis, esposa de Shayne. A partir do romance Blood on The 

Black Market, publicado em 1943, o aspecto cômico foi removido com o assassinato da 

esposa de Shayne e o personagem se tornava mais duro e atormentado, não muito diferente de 

outros detetives do hard boiled. 

Nos cinemas, a mudança do personagem foi ainda mais rápida. Sua primeira aparição na 

tela grande foi em uma produção da Fox para sua linha B (PARISH e PITTS, 1990), intitulada 

Um Detetive Apaixonado (1940), de Eugene Ford, uma adaptação do primeiro romance 

literário protagonizado pelo personagem. A película mantinha o tom cômico dos livros, mas a 

partir do filme seguinte as aventuras do detetive deixaram de se inspirar nos romances do 

personagem e passaram a se basear em trabalhos de outros escritores, a maioria envolvida no 

movimento hard boiled, como Frederick Nebel, Raymond Chandler e Richard Burke. 

O segundo filme com Shayne, Testemunha Ocular (1941), de Eugene Ford, era baseado 

em um romance de Frederick Nebel e já não continha a esposa do personagem nem o tom 

cômico de sua primeira incursão cinematográfica. É impossível dizer que a mudança na 

construção do personagem se deu por conta do sucesso de O Falcão Maltês (1941), já que as 

duas películas de Shayne foram lançadas meses antes96 do seminal filme protagonizado por 

                                                 
96 Segundo a base de dados IMDb, Testemunha Ocular estreou nos Estados Unidos em 14 de março de 1941, 
Ceia Fatal em 8 de agosto de 1941 e O Falcão Maltês em 18 de outubro de 1941. Disponível em: 
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Humphrey Bogart. De todo modo, a guinada no modo como Shayne era representado nas telas 

denota que a indústria já demonstrava interesse nessas histórias de detetives durões e 

ambientes urbanos tomados por crime e corrupção, com o sucesso do filme de John Huston 

contribuindo para ampliar o interesse do público neste tipo de narrativa policial. 

A Fox faria ainda mais quatro filmes com o personagem, sendo o último deles Hora 

Para Matar (1942), de Herbert I. Leeds. Depois que a Fox deixou de produzir filmes com o 

detetive, a pequena produtora PRC conseguiu os diretos do personagem e fez mais cinco 

filmes entre 1946 e 1947, todos com o ator Hugh Beaumont no papel do protagonista. Os 

valores de produção eram menores que aqueles de um grande estúdio como a Fox, e o detetive 

ganhou um interesse romântico fixo na sua secretária Phyllis Hamilton97, mas as tramas não 

exibiam o mesmo tom cômico do primeiro filme feito pela Fox. Posteriormente, o 

personagem só voltaria a aparecer em uma produção estadunidense na série de televisão 

Michael Shayne, que teve 32 episódios exibidos entre 1960 e 196198. 

Se os filmes de Michael Shayne e sua guinada ao hard boiled não foram 

necessariamente motivados pelo sucesso de O Falcão Maltês (1941), embora provavelmente 

tenham sido beneficiados por ele; outros filmes acabaram sofrendo alterações para se 

aproximarem do filme de John Huston e aproveitarem seu sucesso. Um exemplo é O Trem do 

Diabo (1942), de S. Sylvan Simon. Parish e Pitts (1990) afirmam que a MGM, ao adquirir os 

direitos do romance de Sue McVeigh intitulado Grand Central Murder, planejava fazer uma 

adaptação fidedigna do material, resultando em uma narrativa policial com toques de romance 

e protagonizada por um casal nos moldes de A Ceia dos Acusados (1934). Durante a 

produção, no entanto, o casal de protagonistas foi substituído por apenas um protagonista, o 

detetive particular durão chamado Rocky Custer. O personagem até tem uma esposa no filme, 

mas sua importância na trama é pequena e a narrativa não chega a pender para o tom de 

comédia romântica presente nos filmes protagonizados pelo casal Nick e Nora Charles.  

Ainda sobre o sucesso de O Falcão Maltês (1941), é curioso que novas histórias do 

detetive Sam Spade não foram levadas às telas para aproveitar o sucesso que conquistou. Algo 

relacionado ao personagem só seria feito pelo cinema hollywoodiano mais de três décadas 

depois, em The Black Bird (1975), de David Giler. O filme era uma espécie de continuação da 
                                                                                                                                                         
http://www.imdb.com/title/tt0034199/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf; 
http://www.imdb.com/title/tt0033558/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf e 
http://www.imdb.com/title/tt0033870/releaseinfo?ref_=tt_ov_inf. Acesso em: 25 fev. 2017. 
97 Ela era um amálgama das personagens Phyllis Brighton e Lucy Hamilton dos romances protagonizados pelo 
detetive. 
98 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0053521/. Acesso em: 25 fev. 2017. 
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história de O Falcão Maltês e acompanhava Sam Spade Jr, filho do famoso detetive, que se 

envolvia em uma nova caçada pela mítica estátua, cheia de crime e corrupção, mas 

substituindo a dureza e sordidez do célebre filme de John Huston por um tom cômico. 

Isso, porém, não significou que a literatura de Dashiell Hammett não continuou a servir 

de inspiração para as narrativas policiais da época. Seu romance A Chave de Vidro ganhou 

uma nova adaptação cinematográfica em Capitulou Sorrindo (1942), de Stuart Heisler. Parish 

e Pitts (1990) afirmam que essa nova versão era ainda mais dura e bruta do que a de 1935. 

Diferente da primeira versão, no entanto, os autores afirmam que esta foi um grande sucesso 

de público e relativamente bem aceita pela crítica, denotando que essa dureza já tinha se 

tornado uma característica que a audiência da época apreciava. Alguns consideravam a trama 

demasiadamente complicada, uma crítica que não era incomum aos filmes hard boiled devido 

ao modo como muitos crimes eram conectados em mais crimes, revelando uma rede de 

corrupção e sordidez envolvendo os ambientes urbanos. 

Se Sam Spade não estava sendo levado às telas, havia um outro detetive durão da 

literatura que seria uma presença constante nos filmes deste período: Philip Marlowe. O 

detetive fora criado por Raymond Chandler e apareceu pela primeira no romance O Sono 

Eterno, publicado em 1939 nos Estados Unidos. Marlowe era um detetive duro, cínico, 

dotado de certo sarcasmo e afeito a beber.  

 

3.2.4.1 O investigador particular Philip Marlowe 

 

A primeira aparição do personagem em um longa-metragem hollywoodiano foi na 

produção do estúdio RKO Até a Vista, Querida (1944), de Edward Dmytryk, que adaptava o 

romance Adeus, minha Adorada. Everson (1972) sinaliza que a trama por vezes se complicava 

demais e que o filme era mais sombrio, cheio de sugestões a comportamentos degenerados e 

drogas do que fora O Falcão Maltês (1941), comparando-o a "um mundo de pesadelo tão 

fechado e à prova de fuga como os de Fritz Lang99" (p. 230). O autor também afirma que é 

um dos mais celebrados filmes com o detetive, ainda que não tão adorado quanto a sua 

aventura seguinte. 

O segundo filme com o personagem, À Beira do Abismo (1946), de Howard Hawks, foi 

feito pela Warner Bros adaptando o romance O Sono Eterno. Humphrey Bogart, famoso por 

                                                 
99 Tradução nossa para o original em inglês: "a nightmare world as enclosed and as escape-proof as that of Fritz 
Lang". 
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ter vivido Sam Spade em O Falcão Maltês, interpretava Marlowe no filme. Parish e Pitts 

(1990) afirmam que apesar de bastante próximo ao romance que o originou100, o longa-

metragem evitava tratar explicitamente de alguns temas tratados no livro, como pornografia e 

homossexualidade, em virtude do chamado Production Code, que funcionava como um guia 

de moralidade para os estúdios e determinava certas limitações em relação ao que poderia ser 

mostrado nos filmes. Mesmo tendo que suprimir certos conteúdos considerados polêmicos à 

época de seu lançamento, ainda assim o filme mostrava um submundo sórdido, cheio de 

personagens amorais e gananciosos, tomado pelo crime e corrupção, capturando a essência do 

trabalho de Chandler e da ambientação que era típica de suas narrativas e de outras similares 

feitas neste período.  

Everson (1972) diz que o filme se tornou "favorito cult", e o mais bem-sucedido 

comercialmente do detetive Philip Marlowe à despeito de a narrativa ter deixado muita gente 

confusa com as constantes traições e personagens cujas lealdades mudavam a todo momento. 

Marlowe voltaria aos cinemas no ano seguinte com o filme A Dama do Lago (1947), de 

Robert Montgomery, produzido pela MGM e baseado no romance homônimo. O longa-

metragem se tornou famoso por ter sido todo filmado a partir do ponto de vista de Philip 

Marlowe, com seu rosto aparecendo somente em momentos em que ele se olha no espelho. 

Schatz (1981) afirma que o dispositivo da primeira pessoa mais atrapalhava do que 

beneficiava a apreciação e imersão na obra. 

Que as tramas desses filmes sejam consideradas complicadas ou confusas demais e 

ainda assim fazerem sucesso com o público e a crítica é um fenômeno peculiar. Em muitos 

desses filmes as constantes traições, mudanças de lealdade e surgimento de novos 

personagens suspeitos pode, de fato, tornar a trama um pouco difícil de acompanhar. Em O 

Falcão Maltês (1941), por exemplo, o público vai ser apresentado a um número considerável 

de criminosos envolvidos na busca pela estátua, todos potenciais suspeitos do assassinato do 

parceiro de Sam e as lealdades entre cada um deles muda constantemente. Do mesmo modo, 

À Beira do Abismo (1947) começa com a busca de Marlowe pelo chantagista que detém as 

fotos da filha de seu contratante, mas conforme o detetive avança vai descobrindo que esse 

crime fazia parte de outro esquema criminoso, que, por sua vez, pertencia a outro, e assim por 

diante. A cada nova descoberta, uma nova figura criminosa e mais esquemas de traição.  

                                                 
100 Como curiosidade, o roteiro do filme teve participação do romancista William Faulkner, autor de obras 
literárias como O Som e a Fúria. 
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O crime principal, no entanto, é sempre solucionado no final e o detetive protagonista 

consegue responder as perguntas-chave envolvendo o crime: o público é informado sobre 

quem cometeu, como e com qual intenção. A sensação de certeza na explicação e o conforto 

com a resposta inequívoca típica do gênero permanece assim como a impressão característica 

do ciclo hard boiled de pessimismo em relação à presença do crime nas grandes cidades e 

como esse é parte de um sistema amplo de corrupção e poder. Deste modo, por mais que as 

tramas desses filmes pareçam confusas durante seu desenvolvimento, os filmes conseguem ao 

fim fechar o arco da investigação, provavelmente contribuindo para que o espectador saia 

satisfeito mesmo que não tenha conseguido compreender completamente o caminho tortuoso 

que levou o detetive até lá. Logicamente, essa não é a única razão possível para que essas 

películas tenham obtido sucesso, já que não se pode subestimar o valor e a importância do 

talento e carisma dos atores, a qualidade dos diálogos e o modo como essas narrativas 

conseguem criar um clima constante de tensão e incerteza devido amaneira como os 

personagens e eventos nem sempre são o que parecem ser. 

Igualmente complicada era a trama do quarto e último filme protagonizado por Marlowe 

neste período. A Moeda Trágica (1947), de John Brahm, foi produzido pela Fox e colocava 

Marlowe para procurar uma valiosa moeda holandesa depois de ser contratado por uma rica e 

excêntrica mulher. Parish e Pitts (1990) afirmam que, diferente das aventuras anteriores de 

Marlowe, a crítica não se agradou com o filme, atacando o abrandamento da caracterização do 

personagem, apresentado como um sujeito mais respeitável e desprovido da dureza e 

honestidade brutal de suas outras aparições. Os autores sinalizam também que assim como 

aconteceu com À Beira do Abismo (1946), alguns aspectos do romance de Raymond Chandler 

precisaram ser amainados por causa do código de produção vigente, em especial a 

personagem Merle Davis e sua extrema fobia de ser tocada por homens, que no filme é 

"curada" depois que Marlowe a beija. O detetive iria aparecer na série de televisão Philip 

Marlowe, exibida entre 1959 e 1960 com um total de 26 episódios101, antes de retornar aos 

cinemas em Detetive Marlowe em Ação (1969), de Paul Bogart. Em seguida, o personagem 

apareceria em três filmes durante a década de 1970.  

Everson (1972) afirma que o período do fim dos anos de 1960 e boa parte da década 

seguinte foi marcado por uma relativa nostalgia em relação ao cinema feito nos anos de 1940, 

em especial das narrativas policiais e filmes de gângsteres. Era o período no qual o chamado 

studio system chegava ao fim (NEALE, 2000; BORDWELL e THOMPSON, 2001; SCHATZ, 

                                                 
101 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0052501/. Acesso em: 27 fev. 2017. 
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1981), mediante uma ascensão de cineastas que cresceram com esses filmes e queriam 

trabalhar com eles. Francis Ford Coppola, por exemplo, revisitou a iconografia do filme de 

gângster em O Poderoso Chefão (1972), enquanto que Roman Polanski prestava reverência às 

narrativas hard boiled em seu Chinatown (1974). 

Os filmes de Philip Marlowe ressurgiram neste período, primeiro com Um Perigoso 

Adeus (1973), de Robert Altman, seguido por O Último do Valentões (1975), de Dick 

Richards, nova adaptação do romance de Raymond Chandler Adeus, Minha Adorada, que já 

tinha sido levado aos cinemas em Até a Vista, Querida (1944). Marlowe retornaria às telas em 

A Arte de Matar (1978), de Michael Winner. O filme era uma nova adaptação do romance O 

Sono Eterno, que também serviu de base para o célebre À Beira do Abismo (1946). Depois 

disso, Marlowe não voltaria a aparecer em produções cinematográficas hollywoodianas, mas 

protagonizaria alguns produtos para a televisão. A série Philip Marlowe, Private Eye foi 

exibida entre 1983 e 1986, contando com 11 episódios102. O personagem também apareceu 

nos telefilmes Intriga Mortal (1998), de Bob Rafelson, que apresentava um Marlowe mais 

velho, ainda em atividade durante a década de 1960, e Marlowe (2007), de Rob Bowman, que 

situava o detetive particular nos dias atuais. Marlowe, no entanto, não foi o único detetive 

particular a emergir ao sucesso nos anos de 1940. No mesmo período em que os primeiros 

filmes com o investigador começaram a fazer grande sucesso, outros investigadores durões 

também obtinham êxito na tela grande. 

 

3.2.4.2 O apogeu do hard boiled 

 

Everson (1972) considera que o apogeu deste ciclo de detetives hard boiled se deu entre 

os anos de 1946 e 1947. Nesse período, foram realizados filmes como A Dália Azul103 (1946), 

de George Marshall. O roteiro do filme, escrito por Raymond Chandler, acompanhava um 

veterano de guerra que é acusado de assassinar sua adúltera e alcoólatra esposa. O longa-

metragem coloca os personagens para lidar com um Estados Unidos pós-guerra tomado por 

desencanto, corrupção e relativismo moral, elementos típicos das narrativas policiais hard 

boiled. No mesmo ano seria lançada outra narrativa do gênero protagonizada por um ex-

militar em Uma Aventura na Noite (1946), de Joseph L. Mankiewicz. O uso de ex-militares 

                                                 
102 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0096677/. Acesso em: 27 fev. 2017. 
103 Como curiosidade, o título do filme inspirou o apelido do caso real não resolvido do brutal assassinato da 
atriz Elizabeth Short ocorrido em 1947 e chamado pelos jornais de "A Dália Negra". O caso serviu de base para 
o romance A Dália Negra, de James Ellroy, que em 2006 foi adaptado para o cinema por Brian De Palma. 
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traumatizados era algo comum na Hollywood pós Segunda Guerra Mundial. O período trouxe 

a figura do veterano de guerra instável, retornando fatigado pelo combate para tentar rastrear a 

própria identidade ou o assassino da esposa. Esses personagens instáveis e traumatizados 

transitam por alas psiquiátricas, bairros marginalizados e bares de terceira categoria 

frequentados por criminosos baratos. 

Envolto nas Sombras (1946), de Henry Hathaway, por sua vez, apresentava uma trama 

focada no ex-presidiário e investigador particular Bradford Galt, acusado de um crime que 

não cometeu. Com a ajuda de sua secretária, Galt precisa desvendar o crime para limpar seu 

nome, e a investigação o leva a lidar com valentões, advogados corruptos e empresários 

desonestos. Em Noturno (1946), de Edward L. Marin, um famoso compositor é encontrado 

morto e a polícia classifica a morte como suicídio, mas o policial Joe Warne suspeita de 

assassinato. Apesar do protagonista do filme ser um policial, se encaixa no perfil do típico 

detetive do hard boiled, um homem duro, cínico que tenta fazer o que considera correto em 

um ambiente tomado por corrupção no qual não se sabe em quem confiar. Outra produção 

significativa do período é Fuga ao Passado (1947), de Jacques Torneur. A película é centrada 

na figura de Jeff, um dono de borracharia que tem um passado como investigador particular. 

Ainda nesse ano, foi lançado outro filme no qual o protagonista era um ex-militar 

traumatizado: Confissão (1947), de John Cromwell. Everson (1972) sinaliza que depois desse 

período de auge, o ciclo hard boiled acabou migrando para o segmento dos filmes B feitos 

não apenas pelos grandes estúdios, mas pelas pequenas companhias que trabalhavam com 

produções de recursos limitados. O contexto pós-Segunda Guerra também afetaria a 

produção. 

 

3.2.4.3 Os filmes B e pós-guerra 

 
Se o início da Segunda Guerra Mundial tinha aumentado o interesse do público em 

histórias de guerra e espionagem, direcionando a indústria para tentar colocar esses elementos 

em seus filmes, o fim do conflito, segundo Everson (1972, p.231), também afetou Hollywood. 

De acordo com o autor, "a extrema violência física dos filmes de guerra foi sublimada, de 

modo bastante natural, pelos filmes de detetives particulares, que se tornavam cada vez mais 

violentos e sádicos104". Dennis Broe (2005) exibe concordância com essa afirmação ao dizer 

                                                 
104 Tradução nossa para o original em inglês: "the extreme physical violence of the war films was sublimated, 
quite naturally, into the private eye films which got increasingly more aggressive and sadistic in the postwar 
period." 
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que os detetives do período pós-guerra eram ainda menos obedientes às leis que figuras como 

Marlowe ou Spade. A partir do fim da década de 1940 e do início dos anos de 1950, o cinema 

passaria, então, a apresentar filmes cujos protagonistas não tinham qualquer limite ou noção 

de correção moral. Um exemplo disso é Nascido Para Matar (1947), de Robert Wise, parte da 

linha de baixo orçamento da RKO. A trama acompanhava o detetive particular Arnett, 

contratado para desvendar o assassinato de uma jovem. O investigador era um sujeito amoral, 

que faz qualquer coisa pelo preço certo, incluindo trair a sua própria cliente, algo impensável 

para detetives como Marlowe ou Sam Spade. Parish e Pitts (1990) afirmam que a crítica do 

período não apreciou a completa ausência de virtude dos personagens, mencionando que o 

produto levava o Production Code ao limite. 

Everson (1972) considera que pouca coisa foi feita de interessante no final da década de 

1940 e no início dos anos de 1950, com muitos filmes deixando de lado a detecção e 

investigação para focar quase que somente nas cenas de ação. Parish e Pitts (1990) também 

catalogam poucos filmes dignos de nota depois de 1947 e no início da década de 1950. 

Alguns eram ainda remanescentes do ciclo de detetives cavalheiros da década de 1930, como 

as produções de baixo orçamento da pequena produtora Monogram com o detetive Charlie 

Chan, que chegava ao fim em 1949 com O Voo da Morte. É provável que o começo da 

disseminação da televisão nos Estados Unidos nos primeiros anos da década de 1950 também 

tenha alguma relação com a diminuição do interesse neste tipo de filme. 

Everson (1972), Schatz (1981) e Parrish e Pitts (1990) apontam que os filmes mais 

dignos de nota a surgirem no início da década de 1950 foram os longas do personagem Mike 

Hammer, produzidos pela pequena Parklane Pictures. Criado nas páginas do romancista 

Mickey Spillane, Hammer era um detetive durão cujo comportamento bruto e raivoso muitas 

vezes ganhava ares de sadismo. Sua primeira aparição em um longa-metragem hollywoodiano 

foi em Eu, o Júri (1953), de Harry Essex. Everson (1972) considera Hammer um produto da 

era McCarthy, pois, diferente de outros detetives particulares hard boiled que dobravam a lei, 

mas ainda possuíam alguns limites éticos como Philip Marlowe, Hammer não possui nenhum, 

sempre achando que os fins justificavam os meios, em especial na caça de comunistas como é 

o caso deste filme – e talvez tenha sido essa falta de limites que afastou o público. Schatz 

(1981) tem uma visão concordante sobre o personagem, mas é menos gentil, classificando-o 

diretamente como um fascista. 

A segunda passagem do personagem pelas marquises foi em A Morte Num Beijo (1955), 

de Robert Aldrich. Neste filme, ele continua a ser um detetive durão que age à beira da lei, 
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mas foi relativamente suavizado em relação à sua aparição em Eu, O Júri (1953). Schatz 

(1981) considera o melhor dos filmes do personagem neste período, enquanto que Parish e 

Pitts (1990) afirmam que este filme agradou mais o público e a crítica da época do que a 

aventura anterior do detetive, provavelmente por aliviar os aspectos questionáveis de seu 

caráter. A incursão seguinte do personagem às telas foi em My Gun is Quick (1957), de Phil 

Victor e George White. Se o filme anterior tinha suavizado alguns aspectos do personagem, 

este terceiro novamente trazia um detetive mais bruto e, de acordo com Parish e Pitts (1990), 

o excesso de violência e sensualidade não agradou a crítica da época e a realização de filmes 

do personagem foi descontinuada.  

Depois desse ciclo produzido pela Parklane, Hammer apareceu mais algumas vezes no 

cinema, sempre por pequenas produtoras. O personagem voltou às telas em Caçadores de 

Mulheres (1963), de Roy Rolland, no qual o próprio Mickey Spillane interpreta o detetive que 

criou na literatura. Houve ainda uma nova versão de Eu, o Júri (1953) em O Juiz Sou Eu 

(1982), de Richard T. Heffon. Como o Production Code, que limitava a exposição de 

violência e sexo nos filmes hollywoodianos, não mais em vigor, esse remake exibe mais sexo 

e violência que o original. O personagem apareceria também na televisão: em 1958 estreava a 

série Mike Hammer, que teve 79 episódios e foi exibida até 1959105. Hammer protagonizou 

alguns telefilmes entre 1981 e 1986, e também recebeu uma série de televisão em 1984, 

novamente intitulada Mike Hammer. A série durou até 1989 e teve 48 episódios106. O detetive 

ganharia outra série de televisão no final da década de 1990 com Mike Hammer, Private 

Detective, e o seriado teve 26 episódios exibidos entre 1997 e 1998107. Depois disso, o 

detetive não voltou a aparecer em produções estadunidenses. 

Apesar de terem perdido espaço nos cinemas na década de 1950, a indústria 

hollywoodiana fez algumas tentativas de retorno ao modelo de detetive hard boiled no final 

da década de 1960. Schatz (1981) aponta filmes como Caçador de Aventuras (1966), de Jack 

Smight, que adaptava as histórias do detetive particular literário Lew Archer, criado por Ross 

McDonald, mas rebatizado no filme como Lew Harper. O filme foi bem-sucedido o bastante 

para ganhar uma continuação. Outro detetive a ter destaque neste período, como aponta 

Schatz (1981), foi o ex-policial e investigador particular Tony Rome, vivido por Frank Sinatra 

em Tony Rome (1967), de Gordon Douglas. No ano seguinte, o mesmo diretor comandava a 

continuação A Mulher de Pedra (1968). 
                                                 
105 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0050039/. Acesso em: 3 mar. 2017. 
106 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0086760/. Acesso em: 3 mar. 2017. 
107 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0130416/. Acesso em: 3 mar. 2017. 
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Assim como aconteceu com a narrativa policial clássica e os detetives cavalheiros, 

Hollywood ocasionalmente retorna aos personagens e temas típicos do hard boiled. Um 

desses filmes é A Sombra de Uma Suspeita (1991), de Simon Moore. A trama se passava em 

1959 e acompanhava Tony, um desonrado ex-policial que se tornou detetive particular e 

constantemente se envolvia em esquemas ilegais. Quando a esposa de Tony é encontrada 

morta, ele precisa provar a própria inocência. O filme rendeu um prêmio de melhor ator para 

Liam Neeson na edição de 1992 do Festival du Film Policier de Cognac108. Amnésia (2001), 

de Christopher Nolan, também bebe na fonte dos hard boiled ao tecer sua trama em 

cronologia invertida, situada em ambientes decadentes habitados por personagens de moral 

pouco clara, acompanhando a investigação de um detetive particular com problemas de 

memória para encontrar o assassino de sua esposa. Amnésia, tal qual os filmes a serem 

analisados por esta tese, encerra de um modo que deixa o espectador com mais perguntas que 

respostas, com muita coisa deixada à interpretação do público e mais de uma interpretação 

possível. O aspecto incerto da película, assim como outras similares, será analisado com mais 

vigor no terceiro capítulo. 

No final dos anos de 1960, a indústria hollywoodiana também mirou suas atenções em 

outra maneira de se fazer narrativa policial. Dessa vez, em vez dos detetives cavalheiros do 

início do cinema falado ou dos investigadores particulares durões, os filmes focavam no 

processo institucional de investigação das forças policiais, tentando se aproximar ao máximo 

dos procedimentos reais usados por essas instituições. Este ciclo será o tema do tópico 

seguinte. 

 

3.3 O POLICE PROCEDURAL 

 

O chamado police procedural, como trata Scaggs (2005, p.86), "tal como começou a se 

desenvolver na segunda metade do século XX, coloca em primeiro plano e se estrutura ao 

redor de um símbolo ocidental dominante de controle social: o policial"109. Messent (2013) 

ajuda a explicar a ascensão deste movimento como mais um passo em busca de realismo ou 

autenticidade na narrativa policial e na detecção de crimes, ao trazer a noção de que detetives 

particulares raramente se envolvem em investigações criminais autênticas e não teriam acesso 

                                                 
108 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000186/1992?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em: 3 mar. 2017. 
109 Tradução nossa para o original em inglês: "Specifically, the police procedural, as it began to develop in the 
second half of the twentieth century, foregrounds and is structured around ‘a dominant Western symbol of social 
control: the policeman". 
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às descobertas dos peritos criminais, assim, o police procedural teria prosperado em 

conformidade a isso. 

O protagonista do police procedural deixa de ser o detetive amador da narrativa policial 

clássica ou o investigador particular do hard boiled e passa ser parte "do sistema da lei e 

oficialmente submisso à sua disciplina, mas com acesso aos recursos e autoridade da profissão 

(e do governo que a apoia) que o investigador particular não possui" (MESSENT, 2013, p. 

41)110, com as figuras mais típicas destas histórias sendo investigadores da polícia ou peritos 

criminais. Além disso, foca "nas funções do policiamento, os procedimentos do dia-a-dia que 

compõem sua vida profissional, processos investigativos, estruturas de comando e 

comunicação"111 (MESSENT, 2013 p. 41). O autor ainda aponta que "recentemente, o 

detalhamento dos procedimentos tem focado especificamente no rápido desenvolvimento dos 

aspectos científicos e tecnológicos da detecção"112 (p. 41). O police procedural deixa de focar 

na inteligência intuitiva e "das ruas" do detetive particular do hard boiled, como também nas 

longas cadeias de dedução que quase pareciam adivinhação do detetive amador da narrativa 

policial, e passa a lidar com o processo da investigação policial propriamente dita, tentando se 

aproximar ao máximo dos processos verídicos de policiamento. 

A polícia aparecia nos momentos anteriores, mas, como já dito, não tinham o 

protagonismo da situação, que ficava a cargo do detetive amador no primeiro momento ou do 

investigador particular no segundo. Além disso, nos movimentos anteriores a atividade da 

polícia era vista com desconfiança. Na narrativa policial clássica os policiais muitas vezes 

eram incompetentes com raciocínio obtuso, como os inspetores Lestrade e Gregson das 

histórias de Sherlock Holmes, ou como uma instituição marcada pela corrupção, na qual os 

policiais estão constantemente em conluio com os criminosos e são tão vis quanto eles, como 

é bastante comum nas narrativas hard boiled. 

O police procedural também não é a primeira vez que temos narrativas estreladas por 

investigadores da polícia, e a esse respeito Scaggs (2005) aponta para a existência do 

monsieur Lecoq, criado por Émile Gaboriau e cuja primeira história foi publicada em 1866, e 

do inspetor Maigret, criado por Georges Simenon cuja primeira aparição ocorreu em 1931. 

                                                 
110 Tradução nossa para o original em inglês: "part of the system of law and officially subject to its disciplines, 
but with access to the resources and authority of the profession (and the goverment that supports it) that the 
private eye lacks". 
111 Tradução nossa para o original em inglês: "policing functions, the day-to-day procedures that composes its 
professional life - investigative processes, command and communication structures". 
112 Tradução nossa para o original em inglês: "recently, such procedural detail has focused especially on the fast 
developing scientific and technological aspects of detection". 
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Scaggs (2005), no entanto, analisa que as histórias escritas por Gaboriau estão bastante 

vinculadas "às convenções do romance sensacionalista"113 (p. 87), e conclui que são 

"basicamente aventuras criminais sensacionalistas com pouco trabalho policial"114 (p. 87), 

comparando seus trabalhos com os romances de Wilkie Collins. Neste terreno do romance 

sensacionalista, o autor também situa os relatos biográficos do ex-policial Eugene-François 

Vidocq, que serviram de inspiração para a criação de Gaboriau, mas reconhece Vidocq como 

um "proto-procedural" (p.87).  

Já as histórias do inspetor Maigret, apesar de trazerem um policial como protagonista, 

demonstram pouco interesse no procedimento policial ou cooperação (SCAGGS, 2005). Mas 

para além da pouca presença de procedimentos policiais nas histórias, o autor também aponta 

o individualismo do personagem como outro impedimento à sua identificação como police 

procedural, já que este movimento costumeiramente evidencia "a importância da agência 

policial coletiva e cooperativa"115 (p. 87), enquanto que Maigret, por trabalhar sozinho boa 

parte do tempo, estaria mais próximo do "investigador particular do hard boiled"116 (p. 87), 

embora não fosse tão durão quanto os personagens deste ciclo. Messent (2013) parece 

concordar com essa dimensão coletiva e institucional do police procedural dizendo que este é 

um aspecto que diferencia a detecção deste movimento daquilo que é "meramente um 

elegante exercício intelectual"117 (p. 42), tal como na narrativa policial clássica, por exemplo. 

A obra que inaugurou este movimento, segundo Scaggs (2005), foi o romance Last Seen 

Wearing (1952), de Hillary Waugh. O romance foca nos detalhes dos procedimentos 

investigativos da polícia que busca uma jovem desaparecida. Diferente do que comumente 

acontecia nos movimentos anteriores, não há uma grande reviravolta ou surpresa no final, e a 

grande maioria do meticuloso trabalho policial descrito no romance nunca se mostra 

equivocado ou em vão, exaltando as capacidades de detecção da polícia. Além de Waugh, 

Messent (2013) destaca outros autores como Patricia Cornwell, criadora da perita criminal 

Kay Scarpetta, James Patterson, criador do detetive Alex Cross, que já foi adaptado para os 

cinemas, e Thomas Harris, cuja trilogia envolvendo o personagem Hannibal Lecter deu 

origem a obras no cinema e na televisão. 

                                                 
113 Tradução nossa para o original em inglês: "by the conventions of the sensationalist novel". 
114 Tradução nossa para o original em inglês: "basically sensational crime adventures with a little police work" 
115 Tradução nossa para o original em inglês: "the importance of collective and cooperative police agency" 
116 Tradução nossa para o original em inglês: "like that of the hard-boiled private investigator" 
117 Tradução nossa para o original em inglês: "merely an elegant intellectual exercise" 
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Messent (2013), no entanto, rejeita a noção do police procedural na obra de Thomas 

Harris, e considera que esse tipo de narrativa que acompanham o trabalho de policiais "quebra 

as convenções narrativas normativas do procedural"118 (p. 42) ao, por exemplo, narrar os atos 

do assassino ao público enquanto o detetive ainda o está investigando. O exemplo dado pelo 

autor é o romance O Silêncio dos Inocentes, escrito por Thomas Harris, posteriormente 

adaptado para o cinema em 1991 e dirigido por Jonathan Demme. No livro, assim como no 

filme, o público vê o assassino Buffalo Bill sequestrar uma de suas vítimas e, posteriormente, 

a manter em cativeiro em seu covil.  

Para Messent (2013), o fato da narrativa nos mostrar o assassino antes que a agente 

Clarice Starling resolva tudo marcaria essa quebra com o procedural, que envolveria 

justamente a detecção e solução do crime. Nesse ponto, esta pesquisa discorda do autor, já 

que apesar de mostrar o assassino, o público ainda não sabe onde ele está, como ele escolhe 

suas vítimas ou o motivo de arrancar suas peles. Essas respostas só nos serão dadas quando 

Clarice fecha sua investigação e vai confrontá-lo. Focando apenas no filme O Silêncio dos 

Inocentes (1991), visto que o cinema é o objeto principal deste estudo, percebe-se que nem 

mesmo o nome real de Buffalo Bill é dado ao público, visto que seu rosto é exibido, mas nada 

mais. É o esforço de detecção de Clarice Starling que irá dizer quem é esse criminoso, onde 

está e qual a razão de fazer o que faz. Sob este aspecto, o fato do público poder ver o 

assassino não interdita necessariamente a construção de uma tradicional narrativa policial e 

outros procedurals recorrem a expedientes semelhantes, como alguns dos filmes 

protagonizados pelo já citado detetive Alex Cross, Beijos Que Matam (1997) e Na Teia de 

Aranha (2001). Ambos mostram a ação dos criminosos, sendo que o segundo filme ainda 

exibe a face do criminoso, mas é o esforço de detecção, busca e análise de evidências de 

Cross que soluciona o crime, explicando a identidade e motivações do assassino.  

Esse expediente mais revela uma interseção da narrativa policial com o thriller, que, 

conforme a definição dada no capítulo anterior, mostra pessoas comuns, as vítimas no caso 

específico dos filmes citados, entrando em contato com algum tipo de atividade criminosa. O 

fato dessas obras possuírem elementos de outro gênero ou subgênero não interdita que elas 

sejam identificadas como narrativa policial. Primeiro, porque os gêneros raramente se 

apresentam em estados completamente "puros", livres do contato com elementos identificados 

em outros gêneros. Segundo, pois a hibridização, como aponta Altman (1987), é uma das 

estratégias mais comuns dos gêneros do cinema hollywoodiano para continuarem despertando 

                                                 
118 Tradução nossa para o original em inglês: disrupts the normative narrative conventions of the procedural" 
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interesse no público. Apesar de registrar discordância em relação ao argumento de Messent 

(2013), é preciso, no entanto, reconhecer que esse propõe uma distinção importante: a de que 

nem toda narrativa protagonizada por policiais ou agentes da lei será necessariamente um 

procedural ou uma narrativa policial, algo que já argumentado no primeiro capítulo desta tese 

quando discutido o termo narrativa policial.  

Outra questão que emerge ao tentar compreender o procedural é que, apesar de 

constantemente mostrar agentes da lei com todo o aparato tecnológico, científico e estatal que 

dispõem para detectar e resolver crimes, não necessariamente implica em uma exaltação das 

instituições policiais. Na verdade, as narrativas do police procedural também podem ser 

críticas disso ao "se movimentarem para uma exposição das injustiças e falhas do maquinário 

da lei e da ordem"119 (MESSENT, 2013, p. 46). Um exemplo disso é Mississipi em Chamas 

(1988), de Alan Parker, no qual uma dupla de agentes do FBI vai a uma cidade no interior do 

estado Mississipi para investigar o desaparecimento de três jovens ativistas de direitos civis, e 

durante a investigação descobrem que a polícia local não era apenas conivente com as práticas 

de grupos racistas, como eram também membros destes grupos e participavam ativamente dos 

atos de segregação racial.  

A figura do serial killer é outro aspecto que constantemente recebe atenção no police 

procedural, bem como o do psicólogo forense, do profiler120 e outros profissionais 

especializados em identificar esse tipo de criminoso. Filmes como Perseguidor Implacável 

(1972), de Don Siegel, trazem serial killers, e os já citados O Silêncio dos Inocentes (1991) e 

Beijos Que Matam (1997) mostram os profissionais especializados neste tipo de criminoso. 

Tendo começado na literatura nos anos de 1950, o police procedural cresceu nos cinemas na 

década seguinte, em filmes como No Calor da Noite (1967), de Norman Jewinson, e ganhou 

força na década posterior em obras como Operação França (1971), de William Friedkin ou 

Serpico (1973), de Sidney Lumet. Porém, esses não foram os primeiros longas-metragens 

hollywoodianos a tecerem tramas investigativas que tentavam retratar com maior fidelidade 

possível os métodos das forças policiais. A indústria estadunidense já demonstrava interesse 

em retratar esse tipo de investigação desde os anos de 1930. 

 

 
 
                                                 
119 Tradução nossa para o original em inglês: "move towards an exposure of the injustices and failures of the 
official machinery of law and order" 
120 Profissional especializado em traçar perfis psicológicos. 
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3.3.1 Os primeiros police procedurals  
 

Um dos primeiros longas-metragens feito em Hollywood e centrado nos métodos 

investigativos da polícia antecede até mesmo as obras consideradas como precursoras do 

police procedural na literatura. Em 1933, Os Desaparecidos, de Roy del Ruth, já 

acompanhava um departamento de polícia, a partir de um grupo responsável por localizar 

pessoas desaparecidas. A película tentava ser fiel ao modo como a polícia conduzia suas 

investigações, ainda que tomasse algumas licenças poéticas. O modo casual com que os 

policiais falavam sobre cadáveres e assassinatos, exibiam muitas vezes diálogos ganhando 

contornos cômicos, dada a cotidianidade daquilo no trabalho dos detetives.  

Tanto Everson (1972) quanto Moody (2003) falam da presença dos chamados filmes de 

G-Men, que mostravam agentes do recém-criado FBI caçando criminosos e gângsteres, mas a 

maioria deles focava mais na ação, nos tiroteios e perseguições ou nas escolhas morais feitas 

pelos agentes do que no trabalho investigativo propriamente dito. Na maioria das vezes, entre 

uma cena de ação e outra os agentes recebiam uma pasta com informações do chamado 

laboratório criminal, e a partir disso já voltavam para a ação, com pouca explicação sobre os 

processos de detecção. Um exemplo é Contra o Império do Crime (1935), de William 

Keighley, que começava mostrando o treinamento dos agentes e falando sobre seus métodos 

científicos de uma maneira que mais parecia uma reportagem ou um documentário, 

certamente para exaltar e divulgar esse novo departamento governamental, mas logo se 

entregava ao encadeamento das cenas de ação. Os agentes eram estoicos e viviam para o seu 

trabalho, ter uma esposa ou uma namorada significaria que elas seriam eventualmente 

assassinadas.  

Everson (1972) considera que esses filmes surgiram como uma resposta aos filmes 

centrados na figura do gângster que faziam sucesso no período, afirmando que o Production 

Code visava "desglamourizar" os gângsteres. Apesar da mudança de foco para os agentes, "o 

conteúdo de ação dos filmes de gângsteres se manteve inalterado, aumentando em alguns 

casos, se tornando uma espécie de western metropolitano121" (EVERSON, 1972, p. 112). 

Moody (2003), por sua vez, fala que é praticamente um filme de gângster contado do ponto de 

vista dos agentes que os caçam.  

                                                 
121 Tradução nossa para o original em inglês: "The basic action content of the gangster movie was unchanged; 
indeed it was increased, to become a kind of metropolitan western".  
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Por volta da metade da década de 1940, o cinema hollywoodiano tentaria novamente 

realizar filmes que acompanhassem os procedimentos de investigação das forças policiais 

com maior proximidade possível do real. Tanto Everson (1972) quanto Mittel (2004) falam 

que as películas desse período tinham uma estética próxima do documental, com extensivo 

uso de filmagens em locação, reencenações de crimes e investigações reais e exibição 

detalhada das principais técnicas científicas. Alguns desses longas-metragens, segundo Mittel 

(2004), também mesclavam essa abordagem próxima do documentário ou da reportagem com 

a estética sombria daquilo que se convencionou a chamar de noir, como acontece, de acordo 

com o autor, em A Cidade Nua (1948), de Jules Dassin. Para Everson (1972), a maioria desses 

filmes não passava de uma coleção de lugares comuns que usava essa aparência de 

documentário ou reportagem para parecer algo novo. O principal destaque dentro deste ciclo, 

segundo ele, é O Justiceiro (1948), de Elia Kazan. A novidade desse modelo considerado 

mais realista se desgastou rapidamente, mas não antes que esses filmes fossem absorvidos 

pelas linhas B, como em Agente Especial (1949), de William C. Thomas.  

Apesar do desgaste rápido nos cinemas, essas primeiras tentativas de levar o police 

procedural para as grandes telas foram absorvidas pela televisão no início dos anos de 1950. 

Moody (2003) e Mittel (2004) afirmam que o seriado Dragnet, que foi ao ar entre 1951 e 

1959, ao longo de 276 episódios122, incorporou muitos elementos das películas 

semidocumentais da década anterior. Dragnet acompanhava um grupo de policiais de uma 

delegacia nova-iorquina, que e a cada episódio eram designados para resolver um crime. O 

sucesso da série inspirou e inspira até hoje seriados da televisão estadunidense, como Hill 

Street Blues, exibida entre 1981 e 1987, com um total de 144 episódios123, Nova Iorque 

Contra o Crime, que durou de 1993 a 2005, em 261 episódios124, ou Law & Order: SVU, que 

estreou em 1999 e segue em exibição até o presente momento. Depois do sucesso encontrado 

na televisão na década de 1950, o police procedural também foi bem recebido nos cinemas na 

década seguinte. 

 

 
 

                                                 
122 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0043194/?ref_=nv_sr_3. Acesso em: 26 abr. 
2017. 
123 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0081873/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 26 abr. 
2017. 
124 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0106079/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 26 abr. 
2017. 



102 
 

 

3.3.2 A consolidação do procedural nos cinemas 
 

Já no fim dos anos de 1960 começam a aparecer os primeiros filmes com as 

características do police procedural ganhando evidência. Um deles é No Calor da Noite 

(1967). O filme era centrado em Virgil Tibbs, detetive negro de passagem por uma pequena 

cidade conservadora no sul dos Estados Unidos, que acaba sendo enquadrado pela polícia 

local por motivos de cunho racista, mas é liberado quando descobrem que ele também é 

policial. O xerife local acaba pedindo a ajuda de Tibbs para investigar um assassinato 

ocorrido na mesma noite. O protagonista mostra seu conhecimento forense ao longo da 

narrativa, analisando a cena do crime e também as evidências do cadáver. A obra foi indicada 

a sete Oscars e venceu cinco, incluindo o de melhor filme. Também obteve sucesso financeiro 

o suficiente para ganhar duas continuações. Posteriormente o personagem também foi para a 

televisão na série In The Heat of The Night, que durou de 1988 a 1995, com 146 episódios125.  

No início da década seguinte, despontaram dois filmes que remetiam às reencenações de 

casos reais feitos durante os anos de 1930 e 1940. O primeiro deles foi Operação França 

(1971), que contava a história do detetive Jimmy "Popeye" Doyle. A narrativa mostra o 

processo de investigação do detetive e como ele e sua equipe coletaram provas para tentar 

desbaratar um esquema de tráfico de drogas internacional. Apesar de sua atenção aos 

procedimentos, o filme também tem sua dose de ação com uma cena de perseguição ao trem, 

sendo provavelmente a mais lembrada da trama. A película concorreu a oito Oscars e ganhou 

cinco, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator para Gene Hackman e melhor 

roteiro adaptado. O sucesso rendeu uma continuação que retratava a segunda etapa da 

operação policial liderada por Doyle. As histórias do detetive Popeye Doyle também foram 

para a televisão no telefilme Popeye Doyle (1986), de Peter Levin.  

O segundo filme foi Serpico (1973), de Sidney Lumet, que contava a história real de 

Frank Serpico, policial nova-iorquino que percebe um grande sistema de corrupção 

envolvendo a polícia da cidade e mostra como conseguiu coletar as provas necessárias para 

revelar todo o esquema. O filme foi indicado a dois Oscars, o de melhor roteiro adaptado e o 

de melhor ator para Al Pacino. O personagem posteriormente apareceria em uma série de 

televisão que se passava cronologicamente depois dos eventos retratados no longa-metragem. 

O seriado foi exibido entre 1976 e 1977 e contou com 16 episódios126.  

                                                 
125 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0094484/. Acesso em: 26 abr. 2017. 
126 Dados do IMBb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0074054/. Acesso em: 26 abr. 2017. 
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Ainda no início dos anos de 1970, outro procedural marcante foi Perseguidor 

Implacável (1971). O longa serve como um exemplo de interação entre elementos de 

diferentes momentos da narrativa policial, e mostra a busca da polícia por um serial killer em 

um claro diálogo com as convenções do procedural, mas o protagonista, o detetive Harry 

"Dirty Harry" Callahan, é um detetive durão com um código de honra próprio, mais parecido 

com os investigadores particulares do hard boiled. Ao fim do filme, Harry matava o assassino 

Scorpio e jogava fora seu distintivo de policial, sinalizando que estava deixando a corporação. 

Nas quatro continuações realizadas, no entanto, Harry continuava a ser policial, embora 

constantemente rebaixado ou suspenso de sua função por conta de sua conduta. As 

continuações também focavam mais na ação e no vigilantismo do personagem, que persistia 

em ultrapassar limites éticos e jurídicos, do que nas atividades de detecção e investigação. 

Assim como em Perseguidor Implacável, existem outras interseções com o procedural 

e o hard boiled, como Los Angeles: Cidade Proibida (1997), de Curtis Hanson, ou A Dália 

Negra (2006), de Brian de Palma. Do mesmo modo, a figura do serial killer continuava a ser 

explorada nos procedurals realizados no início da década de 1980. 

 

3.3.3 O procedural e os serial killers 
 

Já no começo da década é lançado Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin. A 

obra acompanha o trabalho do policial Steve Burns que se infiltra em clubes e boates gays de 

Nova Iorque na tentativa de deter um serial killer que mata homossexuais. Após o culpado ser 

aparentemente preso e o crime resolvido, o policial volta para casa com sua namorada e ela 

encontra roupas idênticas as usadas pelo assassino em meio aos pertences de Steve, deixando 

em aberto se ele era ou não o assassino. A crítica não ficou contente com o produto127, que 

por consequência foi indicado a três Framboesas de Ouro128 por pior filme, pior diretor e pior 

roteiro129. Não deixa de ser curioso que um filme com um desfecho tão pouco convencional 

em relação às conclusões dos filmes anteriormente vistos por esta pesquisa tenha sido mal 

recebido, assim como aconteceu com Esse Louco Me Fascina (1971). Somente décadas 

depois é que obras como as que serão analisadas no corpus deste trabalho, a exemplo de 

                                                 
127 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 50% de aprovação da crítica e 49% de 
aprovação do público. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/cruising. Acesso em: 24 out. 2016. 
128 O Framboesa de Ouro é uma premiação realizada no dia anterior à entrega dos Oscars e "celebra" os piores 
filmes do ano. 
129 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0080569/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 24 
out. 2016. 
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Sobre Meninos e Lobos (2003) ou Garota Exemplar (2014), obtiveram uma recepção 

majoritariamente positiva ao tecer tramas com o mesmo caráter enigmático. 

Assassinos seriais também aparecem em Mistério no Parque Gorky (1983), de Michael 

Apted, e Um Agente na Corda Bamba (1984), de Richard Tuggle. Um dos mais famosos 

serial killers do cinema hollywoodiano, Hannibal Lecter, faria sua primeira aparição nos 

cinemas em Caçador de Assassinos (1986), de Michael Mann, no qual foi rebatizado de 

Lecktor. Hannibal era interpretado no filme por Brian Cox, mas foi na atuação de Anthony 

Hopkins em O Silêncio dos Inocentes (1991), filme de Jonathan Demme que adaptava o 

romance homônimo de Thomas Harris, que o personagem se tornou realmente célebre. O 

filme recebeu sete indicações ao Oscar e ganhou cinco, alcançando o raro feito de vencer em 

todas as categorias consideradas principais na premiação ao levar as estatuetas de melhor 

filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor atriz para Jodie Foster e melhor ator 

para Anthony Hopkins130. 

O sucesso rendeu uma continuação em Hannibal (2001), de Ridley Scott, que deixava 

de lado o componente investigativo para focar em Lecter tentando se manter escondido tanto 

do FBI de Clarice Starling, quanto de Mason Verger, um sobrevivente de um de seus ataques 

que está em busca de vingança. Anthony Hopkins voltaria a usar a focinheira de Lecter mais 

uma vez em Dragão Vermelho (2002), que adaptava novamente o livro homônimo de Thomas 

Harris já levado aos cinemas em Caçador de Assassinos (1986). Esta nova versão 

cinematográfica funcionava como um prelúdio para O Silêncio dos Inocentes (1991). Depois 

desses filmes, Hannibal Lecter só voltaria a aparecer na televisão com a série Hannibal, que 

foi ao ar entre 2013 e 2015, contando com 39 episódios131.  

Assassinatos em série e os procedimentos de investigação baseados em psiquiatria 

forense também se mostravam presentes em produções como Na Cor da Noite (1994), de 

Richard Rush, cuja trama seguia um psiquiatra que ajuda a polícia a desvendar uma série de 

assassinatos ligados a pacientes de seu grupo de terapia. Copycat: A Vida Imita a Morte 

(1995), de Jon Amiel, lidava com esse tipo de investigação ao acompanhar uma psiquiatra 

colaborando com a polícia na investigação de uma série de assassinatos cometidos por um 

criminoso que imita os métodos usados por serial killers famosos. 

                                                 
130 Antes dele apenas outros dois filmes venceram os cinco prêmios principais: Aconteceu Naquela Noite (1934), 
de Frank Capra, e Um Estranho no Ninho (1975), de Milos Forman. Dados do IMDb: 
http://www.imdb.com/title/tt0102926/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 27 abr. 2017. 
131 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt2243973/?ref_=ttep_ep_tt. Acesso em: 28 abr. 
2017. 
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O policial e perito em perfis psicológicos Alex Cross, criado na literatura por James 

Patterson, também investigou assassinos seriais nos cinemas. Sua primeira aparição foi em 

Beijos Que Matam (1997), de Gary Fleder. Recebeu uma continuação em Na Teia de Aranha 

(2001), de Lee Tamahori, mas a bilheteria modesta132 provavelmente impediu que novas 

continuações com o personagem fossem feitas. Cross só voltou às telas em 2012 com um 

novo ator, em A Sombra do Inimigo, de Rob Cohen, mas o fracasso de bilheteria133 e de 

crítica134 certamente inibiu novos filmes com o personagem. 

Outros detetives literários do procedural também foram adaptados para o cinema ao fim 

da década de 1990 e início dos anos 2000, mas sem muito sucesso. O Colecionador de Ossos 

(1999), de Phillip Noyce, levava aos cinemas o detetive tetraplégico Lincoln Rhyme, 

originado dos romances escritos por Jeffery Deaver. Com uma estética que tentava emular o 

visual do bem-sucedido Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), de David Fincher, a narrativa 

colocava Rhyme para ajudar uma jovem policial a investigar um assassino serial que recolhe 

os ossos de suas vítimas. O filme não encontrou boa recepção entre os críticos135, e apesar de 

uma recepção mais favorável do público, a módica bilheteria136 provavelmente não foi o 

suficiente para que outras histórias envolvendo Rhyme fossem produzidas. Dívida de Sangue 

(2002), de Clint Eastwood, era uma adaptação das histórias do agente do FBI Terry McCaleb, 

criado na literatura por Michael Connelly. Como o resultado foi um fracasso de bilheteria137, 

o agente McCaleb não voltou às telas. 

O cinema hollywoodiano também produzia procedurals sobre investigações de outros 

tipos de crimes praticados em série, como era o caso de Cortina de Fogo (1991), de Ron 

Howard, que acompanhava uma dupla de bombeiros que precisava deter um incendiário que 

ameaçava a cidade. De maneira semelhante, Homicídio (1991), de David Mamet, exibido na 

                                                 
132 De acordo com o Box Office Mojo, o filme arrecadou mundialmente 105 millhões de dólares com um 
orçamento de produção de 60. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=alongcameaspider.htm. Acesso em: 28 abr. 2017. 
133 De acordo com o Box Office Mojo, o filme arrecadou mundialmente 34 milhões de dólares com um 
orçamento de produção de 35. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=alexcross.htm. 
Acesso em: 28 abr. 2017. 
134 O agregador Rotten Tomatoes mostra que o filme teve apenas 12% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/alex_cross. Acesso em: 28 abr. 2017. 
135 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, teve apenas 28% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/bone_collector/. Acesso em: 25 out. 2016. 
136 Cerca de 151 milhões de um orçamento de 75 milhões de acordo com o Box Office Mojo. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=bonecollector.htm.  Acesso em: 25 out. 2016. 
137 De acordo com o Box Office Mojo, arrecadou cerca de 30 milhões mundialmente com um orçamento de 50. 
Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=bloodwork.htm. Acesso em: 28 out. 2016. 
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mostra competitiva do Festival de Cannes de 1991138, era centrado em um policial incumbido 

de investigar uma série de crimes ligados a extremistas sionistas. 

Por volta do final da década de 1980, o procedural irá se associar bastante com o 

tradicional filme de ação em produtos como Máquina Mortífera (1987), de Richard Donner, 

que gerou uma série de continuações e filmes similares protagonizados por duplas de policiais 

com personalidades opostas e foco nas cenas de tiroteios e perseguições. Nesses filmes, o 

elemento da investigação fica em segundo plano, subalterno às cenas de ação, com o crime 

muitas vezes sendo resolvido rapidamente para dar lugar à ação. Em Máquina Mortífera, por 

exemplo, os detetives Riggs e Murtaugh resolvem o assassinato na metade do filme, e a partir 

daí o público acompanha os embates deles com o grupo de traficantes responsável pelo crime. 

 
3.4 E DEPOIS? 

 
Esta pesquisa trouxe aqui detalhes de três movimentos diferentes dentro da narrativa 

policial, apontando filmes desde o início do cinema sonoro. Mas se não há outro movimento 

ou subgênero além desses três, isso significa que a narrativa policial estagnou?  

Na verdade, apesar das teorias do gênero não terem identificado um novo grande 

movimento, é possível perceber que a narrativa policial se movimentou em várias direções, 

entrando em contato com outros diferentes gêneros. Em alguns casos, até caminhou de 

encontro a algumas convenções que até então não tinha transgredido: a de que a detecção por 

meio da análise racional e objetiva das evidências permitiria que os investigadores chegassem 

a uma verdade definitiva, que explicaria inquestionavelmente os crimes investigados, 

oferecendo a segurança e o conforto de tudo ser respondido ao fim. 

Anteriormente, foi explicado como alguns filmes misturavam características de 

diferentes movimentos da própria narrativa policial. Foram citados longas-metragens que 

trabalhavam simultaneamente o procedural e o hard boiled. Além de alguns casos já 

mencionados, é possível identificar isso em filmes como Os Intocáveis (1987), de Brian de 

Palma, baseado na história real de Eliot Ness, agente federal que prendeu o gângster Al 

Capone. Apesar de mostrar como ele conduziu o processo investigativo até conseguir provas 

que levassem à prisão do criminoso, há também muito do fatalismo e pessimismo que 

                                                 
138 Disponível em: http://org-www.festival-cannes.com/pt/archives/1991/inCompetition.html. Acesso em: 25 out. 
2016. 
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permeava o noir hard boiled. Os centros urbanos do filme são lotados de corrupção, e Ness 

monta um pequeno grupo de policiais em quem confiar para poder levar sua missão adiante. 

Apesar de não serem corruptos, esses policiais não agem completamente conforme a lei, 

exibindo um código moral próprio, tal como os investigadores do hard boiled. Tais narrativas, 

por sinal, também se mesclaram com outros gêneros. Desde o universo dos desenhos 

animados com Uma Cilada Para Roger Rabbit (1988), de Robert Zemeckis, ao formato dos 

filmes adolescentes em A Ponta de um Crime (2005), de Rian Johnson.  

O filme Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), de David Fincher, mistura elementos 

dos três movimentos ao narrar uma investigação policial que tenta desvendar os crimes de um 

serial killer, focando nas minúcias do trabalho policial para conseguir provas. A trama 

apresenta um investigador racional, objetivo e até mesmo misantropo na figura do detetive 

Somerset, que parece diretamente inspirado por Sherlock Holmes e alguns outros da narrativa 

policial clássica. Além disso, traz o pessimismo e desencanto com a sociedade dos Estados 

Unidos, em um final que deixa o público com um gosto amargo na boca conforme o novato 

parceiro de Somerset é levado à loucura pelo assassino John Doe. Na época de seu 

lançamento, o filme foi muito bem recebido pela crítica139 e teve a sétima maior bilheteria 

mundial de 1995140. 

A narrativa policial também se mesclou com outros gêneros além do filme ação, e pode 

ser encontrada entrando em contato com a ficção científica, como em Minority Report: A 

Nova Lei (2002), de Steven Spielberg. As interseções com o thriller também são constantes, 

como acontece em filmes como O Fugitivo (1993), de Andrew Davis, Refém do Silêncio 

(2001), de Gary Fleder, ou Celular: Um Grito de Socorro (2004), de David R. Ellis.   

Há também a interseção com o tradicional "filme de roubo", ou heist movie, como em 

Plano Perfeito (2006), de Spike Lee. É possível identificar um encontro entre a narrativa 

policial e os filmes de terror ou horror em obras como Coração Satânico (1987), de Alan 

Parker, ou A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999), de Tim Burton. Nessas obras, os 

detetives são confrontados com eventos ou seres verdadeiramente sobrenaturais, diferente, por 

exemplo, do que ocorria em narrativas como O Cão dos Baskervilles, no qual aquilo que 

inicialmente se crê ser sobrenatural é ao fim provado como uma armação pelo detetive. A 

                                                 
139 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, recebeu 80% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/seven/. Acesso em: 25 out. 2016. 
140 Dados do Box Office Mojo. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=1995&p=.htm. Acesso em: 25 out. 2016. 
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presença do sobrenatural, no entanto, não tira exatamente o caráter racional das narrativas ou 

do seu detetive.  

Em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, o brilhante investigador Ichabod Crane é 

enviado para uma pequena vila no interior dos Estados Unidos no século XIX, na qual um 

fantasmagórico cavaleiro sem cabeça vem assassinando pessoas. Apesar de ter certeza de que 

está lidando com uma entidade que não pode ser exatamente compreendida por seus 

inovadores métodos científicos, o detetive tem confiança de que há uma mão mundana por 

trás destes eventos e que os assassinatos não são tão gratuitos como se pensa. Aos poucos, vai 

desvendando uma macabra conspiração envolvendo a invocação da alma de um cavaleiro 

sanguinário morto décadas atrás para eliminar todos os envolvidos com a fortuna de uma das 

famílias mais ricas da cidade. Deste modo, mesmo habitando um universo de fantasmas e 

magia, ainda é a inteligência e a razão que permitem ao detetive trazer ordem até mesmo ao 

plano metafísico.  

Já em Coração Satânico, o detetive particular Harry Angel é contratado pelo misterioso 

Louis Cyphre para encontrar o músico Johnny Favorite, que desapareceu anos atrás em Nova 

Orleans. Ao chegar na cidade, Angel emerge em um submundo de feitiçaria e ocultismo, 

enquanto mortes misteriosas começam a acontecer ao seu redor. No trajeto de sua 

investigação, Angel descobre que a pessoa a quem procurava era ele mesmo, já que Favorite 

tentou transferir a alma para seu corpo de modo a não precisar pagar por um pacto que fez 

com o diabo em pessoa, em troca de sucesso profissional. Apesar do final sombrio para o 

protagonista, ainda assim ele é capaz de desvendar o mistério servindo-se da razão e da 

análise de evidências para ligar os eventos de modo causal, conseguindo trazer uma 

explicação a este "mistério metafísico", embora isso não o ajude a se salvar. 

É possível também identificar uma interseção com o musical no filme Crimes de Um 

Detetive (2003), de Keith Gordon, que mistura uma ambientação bastante característica do 

hard boiled com vários números musicais, muitos de cunho cômico. O contato com a comédia 

pode ser visto desde A Pantera Cor de Rosa (1963), de Blake Edwards, e continua até os dias 

de hoje, passando por filmes como Corra Que a Polícia Vem Aí (1988), de David Zucker, 

Memória Curta (1994), de Mick Jackson, Efeito Zero (1998), de Jake Kasdan, Beijos e Tiros 

(2005), de Shane Black ou Os Outros Caras (2010), de Adam McKay. É importante notar que 

apesar de voltados para a comédia e muitas vezes criarem situações absurdas, esses filmes 

ainda tem seus crimes solucionados pela racionalidade e pela análise de evidências. Além 

disso, dialogam com diferentes fases da narrativa policial. O detetive consultor Daryl Zero de 
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Efeito Zero é um homem genial e isolado que muitas vezes resolve casos sem sequer sair de 

seu apartamento, tal qual Sherlock Holmes ou Nero Wolfe. O aspirante a ator Harry Lockhart 

e o investigador particular Gay Perry transitam pelo submundo lotado de corrupção de Los 

Angeles, tal qual um típico hard boiled em Beijos e Tiros. Já Os Outros Caras bebe na fonte 

dos procedurals trazendo uma dupla de policiais que deve investigar um grande esquema de 

desfalque, o filme remete diretamente às interseções entre o procedural e o filme de ação, 

especialmente a Máquina Mortífera. 

Existiram, no entanto, alguns produtos que traziam elementos que iam de encontro ao 

que tipicamente se fazia no gênero, em especial no que se refere à exaltação da onipotência da 

razão e dos desfechos que traziam o conforto do retorno à ordem. Na literatura, a narrativa 

policial começa a trazer esses elementos por volta da década de 1980 com a publicação do 

romance O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Teóricos como Scaggs (2005) e Laura Marcus 

(2003) apontam a importância do revisionismo ao gênero feito por esta obra de Eco, e Marcus 

(2003, p.257) ainda afirma que no romance o protagonista Guilherme de Baskerville141 

"esbarra na verdade ao invés de chegar até ela em através de uma bem sucedida cadeia de 

deduções". Apesar de se apresentar como um pensador extremamente lógico e racional, 

diretamente ligado ao arquétipo de Dupin e Holmes, toda essa capacidade de raciocínio é 

incapaz de resolver o assassinato que guia a narrativa, e sua resolução chega ao personagem 

por acidente. 

É curioso observar que essa negação da capacidade racional de Guilherme não acontece 

na adaptação hollywoodiana do romance, O Nome da Rosa (1986), de Jean-Jacques Annaud. 

No filme, a capacidade mental do protagonista nunca se mostra equivocada. Já na metade da 

obra ele fala ao responsável pela abadia de suas hipóteses sobre os homicídios, hipóteses essas 

que se mostrarão completamente corretas quando ele confronta o assassino na biblioteca. No 

livro, por outro lado, o personagem admite que chegou ao culpado por acidente, segundo a 

passagem: "Não havia uma trama, disse Guilherme, e eu a descobri por engano" (ECO, 2015, 

p. 518). O protagonista deixa claro que interpretou errado os indícios, embora esses 

acidentalmente o tenham levado ao culpado real. 

Outra obra literária publicada nos anos de 1980 que merece atenção é o romance 

Agência de Investigações Holísticas Dirk Gently, de Douglas Adams, publicado 

                                                 
141 Marcus (2003) afirma que o nome do protagonista é uma referência ao filósofo medieval William de Ockham, 
a quem se atribui o princípio da simplicidade, também conhecido como "navalha de Ockham", e ao romance O 
Cão dos Baskervilles, de Conan Doyle, uma das mais célebres histórias de Sherlock Holmes. 
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originalmente em 1987. Adams é famoso por seus trabalhos em ficção-científica, mais 

especificamente os livros da série cômica O Guia do Mochileiro das Galáxias. Em Agência 

de Investigações Holísticas Dirk Gently, Adams continua a exibir sua verve de humor ao 

trazer um detetive preso a uma investigação que envolve fantasmas, extraterrestres e vários 

outros elementos que dificilmente esperaríamos encontrar em uma típica narrativa policial. 

Não é isso, no entanto, que torna o romance transgressor em relação a algumas convenções do 

gênero, mas o fato do detetive não ser capaz de analisar as provas de um modo lógico e 

racional percebendo as relações de causa e consequência entre as variáveis e, assim, 

desvendar o crime. O detetive Dirk Gently esbarra nas provas e na própria resolução do crime 

por acaso. Quando se dá conta do que realmente aconteceu, percebe que não foi capaz de 

resolver o crime, pois se tratava de algo impossível que não seguia esse tipo de raciocínio 

cheio de elos de causa e consequência da narrativa policial.  

Kathleen Belin Owen (1997) afirma que é exatamente essa constatação do crime como 

sendo algo completamente impossível de resolver que o coloca em colisão com aquilo que foi 

estabelecido no gênero desde Dupin ou Sherlock Holmes, de que todo crime tinha uma 

explicação possível e essa poderia ser obtida mediante análise dos fatos e evidências. Owen 

(1997), inclusive, remete à célebre frase de Holmes, dita em diferentes histórias, de que uma 

vez eliminando o impossível, o que restar, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. 

Recentemente, os romances com o personagem foram adaptados para televisão na série Dirk 

Gently's Holistic Detective Agency, cuja primeira temporada, que foi ao ar em 2016, mantêm 

a natureza sem sentido dos crimes investigados pelo protagonista. 

O cinema hollywoodiano começou a trazer com certa constância, a partir dos anos 2000, 

obras que iam de encontro à construção tradicional de oferecer uma resposta definitiva e um 

encerramento com o conforto do retorno à ordem. Ao invés disso, esses filmes apresentavam 

desfechos que mandavam sua audiência para casa com o desconforto de não ter obtido 

respostas concretas do que aconteceu, abrindo-se à diferentes interpretações, tal como a 

perspectiva de narrativa policial enigmática trazida por Montes (2014) no primeiro capítulo da 

tese, e filmes como Amnésia (2001), de Christopher Nolan, A Promessa (2001), de Sean 

Penn, Sobre Meninos e Lobos (2003), de Clint Eastwood ou Ilha do Medo (2010), de Martin 

Scorsese.  

No capítulo seguinte, serão analisados alguns filmes deste ciclo recente para 

compreender as estratégias empregadas por eles para alcançar esses efeitos que vão de 

encontro ao que normalmente se espera de uma narrativa policial. 
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4 ANÁLISE DO CORPUS FÍLMICO  
 

O capítulo anterior examinou a trajetória histórica da narrativa policial no cinema 

hollywoodiano e como o gênero passou por diferentes ciclos de produção nesta 

cinematografia. Olhando para esse amplo conjunto de filmes foi possível perceber como um 

componente do gênero, que era constantemente destacado pelos teóricos e escritores 

estudados no primeiro capítulo, manteve-se contínuo por meio dos diferentes ciclos 

experimentados por esses filmes. O elemento em questão é o modo como esses produtos 

oferecem respostas claras e definitivas para os eventos narrados ao longo de suas tramas, 

exaltando a perspicácia de seus detetives e deixando o público com o conforto e a segurança 

de uma solução plena. 

Por volta dos anos 2000, no entanto, esta pesquisa identificou que o cinema 

hollywoodiano começa a produzir de forma recorrente filmes nos quais nem tudo é explicado, 

e encerram deixando sua audiência com elementos em aberto, perguntas sem resposta e sem o 

conforto de tudo estar plenamente resolvido. São filmes com narrativas enigmáticas, que se 

abrem a múltiplas interpretações sem que nenhuma seja absoluta ou definitiva, conforme a 

definição dos romancistas Raphael Montes e Alfredo Garcia-Roza (2014) trazida no primeiro 

capítulo desta tese. Conforme o capítulo anterior explana, filmes policiais com esses atributos 

não começaram a ser realizados somente no início do século XXI. É possível identificar obras 

com características similares em momentos anteriores da produção hollywoodiana, mas foi a 

partir dos anos 2000 que a indústria estadunidense começou a realizar narrativas policiais com 

esses elementos de maneira mais vigorosa. 

Antes de partir para a análise de três filmes específicos desse momento de produção, a 

pesquisa fará um breve panorama deste ciclo recente e dos filmes que os compõem.  

 
4.1 MUITOS CRIMES, POUCAS RESPOSTAS 

 
Um dos primeiros filmes encontrados por esta pesquisa que deixava o seu público com 

o incômodo de não obter respostas ou uma resolução clara foi Esse Louco Me Fascina (1971), 

de Anthony Harvey. A narrativa era protagonizada por Justin, um juiz que começava a ter 

delírios depois da morte da esposa e acreditava ser Sherlock Holmes. O protagonista acaba 

sendo internado em um manicômio e é tratado por uma médica de sobrenome Watson, o que 

incita ainda mais as fantasias de Justin sobre ser Sherlock. Como ele mostra um real talento 
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analítico e dedutivo, sua médica começa a achar que pode existir alguma verdade por trás de 

seus delírios e o acompanha pela cidade conforme ele resolve pequenos problemas que, 

aparentemente, se conectam a um grande esquema perpetrado pelo professor Moriarty. 

Ao longo da suposta investigação, Justin descobre que Moriarty o estaria esperando no 

Central Park à noite para que tivessem seu confronto final. Ele e Watson vão para o lugar 

marcado, mas ninguém está lá. A dupla se prepara para ir embora quando o som de um cavalo 

galopando começa a ser ouvido, o que Justin afirma ser Moriarty se aproximando, enquanto 

Watson nega estar ouvindo qualquer som. O barulho de cavalo aumenta aos poucos, mesmo 

sem nada visível se aproximando, e Watson finalmente admite também ouvir quando uma 

forte luz começa a brilhar na direção da dupla, ofuscando a visão do que está à frente deles. A 

câmera se aproxima dos rostos dos personagens e Justin afirma que está vendo Moriarty se 

aproximar, perguntando a Watson se ela também o vê, ao passo que a médica responde 

afirmativamente, encerrando o filme. 

O desfecho traz muitas perguntas e nenhuma resposta concreta. Moriarty estava 

realmente lá? Justin falava a verdade o tempo todo? O fato de Watson confirmar o que é dito 

por Justin, mesmo sem nada ser efetivamente mostrado ao público, indica que tudo é verdade 

ou que a médica embarcou nos delírios do paciente? A materialidade do filme não dá 

evidências suficientes para que nenhuma das interpretações seja definitiva, oferecendo um 

final aberto e inconcluso que não dá o conforto de resolução, a exaltação à inteligência e 

racionalidade de seus protagonistas ou de retorno à ordem que é comum a este tipo de 

narrativa.  

Esse desfecho contrário ao que se diz ser típico da narrativa policial não agradou a 

crítica na época em que foi lançado, sendo recebido com afiada rejeição (PARISH e PITTS, 

1990). Por outro lado, o agregador Rotten Tomatoes registra142 nove críticas produzidas sobre 

o filme depois dos anos 2000, sendo sete delas positivas. Os fragmentos negativos trazidos 

por Parish e Pitts (1990) para demonstrar a reprovação da crítica no período do lançamento 

não são suficientes para assumir que as opiniões negativas tenham sido provocadas pelo modo 

como filme vai de encontro ao tipo de desfecho que se espera do gênero. A guinada da 

opinião da crítica, no entanto, revela que algo mudou na recepção do filme. 

O próximo longa-metragem a trazer esse tipo de falta de resolução clara, localizado por 

esta pesquisa, só foi feito quase dez anos depois: Parceiros da Noite (1980), de William 

                                                 
142 Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/they_might_be_giants. Acesso em: 9 jul. 2017. 
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Friedkin. A narrativa é protagonizada pelo detetive Steve Burns, que se infiltra em clubes e 

boates gays de Nova Iorque na tentativa de deter um serial killer que mata homossexuais. Ao 

longo de sua investigação, o detetive encontra e prende o aparente assassino, sugerindo um 

desfecho típico com tudo se resolvendo e a ordem retornando. Os últimos minutos, porém, 

apresentam um final ambíguo. O vizinho de Burns, durante o período em que ele estava 

disfarçado, é encontrado morto. A cena seguinte à do cadáver sendo encontrado mostra Burns 

voltando para o apartamento de sua namorada, e ela encontrando uma roupa idêntica à que era 

usada pelo assassino, no meio dos pertences do detetive. Será que Burns era o verdadeiro 

assassino e aquele que foi preso era um bode expiatório? Haveriam dois assassinos? Essas 

perguntas ficam sem resposta quando os créditos começam a subir e mesmo novas 

apreciações da obra não oferecem uma resposta única ou definitiva.  

Parceiros da Noite é bem econômico ao construir a ambiguidade de seu protagonista. 

Além das duas últimas cenas, do assassinato do vizinho e da namorada encontrando as roupas 

dele, há poucos momentos em que uma ambiguidade em relação ao caráter de Burns fica 

evidente. Um deles é um diálogo entre o detetive e a namorada no início do filme. Antes de 

iniciar seu trabalho disfarçado, ela pergunta sobre a natureza da missão e Burns diz que há 

muito sobre ele que ela não conhece. É possível inferir que o detetive se refere a aspectos de 

seu trabalho que ela não sabe ou não tem como saber, mas em retrospecto, vendo o filme já 

com o desfecho em mente, é possível também interpretar essa fala como uma admissão de que 

ele esconde segredos mais sombrios. Outro momento, já por volta da metade da projeção, 

mostra o assassino de costas, caminhando pelas ruas da cidade depois de matar mais uma 

vítima, e no plano seguinte Burns é mostrado entrando em seu apartamento, quase como se a 

montagem quisesse sugerir que o detetive e o assassino são a mesma pessoa. Na época de seu 

lançamento, o filme foi criticado por grupos de direitos LGBTs que reclamavam da 

representação estereotipada que era feita da população homossexual (JUERGENS, 2007). A 

crítica e o público tiveram uma opinião dividida sobre o produto143, que foi indicado a três 

Framboesas de Ouro, incluindo pior filme, pior diretor e pior roteiro144, juntando ao fato de 

não ter se saído bem nas bilheterias145 dos EUA146.   

                                                 
143 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, o filme tem 50% de aprovação da crítica e 49% de aprovação 
do público. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/cruising. Acesso em: 24 out. 2016. 
144 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0080569/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 24 
out. 2016. 
145 De acordo com dados do Box Office Mojo e do IMDb, o filme teria arrecado 19 milhões de dólares nos 
Estados Unidos, sendo que seu orçamento é estimado em 11 milhões. Dados sobre sua arrecadação no restante 
do mundo não foram encontrados. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=cruising.htm e 
http://www.imdb.com/title/tt0080569/. Acesso em: 24 out. 2016. 
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Com uma recepção negativa por parte de público, crítica, premiações ou qualquer 

combinação dessas três instâncias, é compreensível que nem Esse Louco Me Fascina e nem 

Parceiros da Noite tenham chegado a estabelecer tendências ou estimularam a produção de 

filmes similares, afinal, a indústria tende a reproduzir modelos de sucesso e não de fracasso. 

O cenário começa a mudar no início dos anos 2000, com filmes como Amnésia (2000), de 

Christopher Nolan, Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch, e Sobre Meninos e Lobos 

(2003), de Clint Eastwood, recebendo reconhecimento. 

Em Amnésia, o público acompanha a história de Leonard Shelby, um homem que 

perdeu a capacidade de reter memórias depois de ter sido atacado por um criminoso que 

invadiu sua casa, estuprando e matando sua esposa. Mesmo sem conseguir memorizar nada 

ocorrido após seu ataque, Leonard decide encontrar o responsável pela morte de sua mulher. 

Para conseguir se orientar, usa um sistema de fotografias, anotações, diários e tatuagens para 

manter as informações sobre si mesmo e sua investigação sempre consigo. A trama é contada 

misturando duas lógicas temporais: cenas organizadas em cronologia invertida se alternam 

com cenas em preto e branco com fluxo temporal linear.  

O filme começa com Leonard matando um homem, Teddy, aparentemente o culpado 

pela morte de sua esposa. Porém, conforme a trama retorna à cronologia, os eventos começam 

a suscitar dúvida em relação ao estado mental de Leonard, já que ele é constantemente 

ludibriado por outros, que usam sua deficiência para manipulá-lo, e também se o homem 

morto no começo do filme é realmente o culpado. Ao chegar no final, que na verdade é o 

início cronológico da narrativa, é revelado o verdadeiro motivo de Leonard matar o homem 

mostrado na abertura da obra.  

Teddy revela à Leonard a aparente verdade sobre quem ele era e o que estava fazendo, 

contando que sua esposa não tinha sido assassinada durante o assalto. Leonard teria matado a 

própria esposa por acidente ao não lembrar do horário de suas injeções de insulina. Além 

disso, Teddy conta que é policial e tem usado Leonard para eliminar criminosos, fazendo-o 

crer que estava vingando a morte da esposa, deixando-o esquecer do feito e depois reiniciando 

o ciclo. Segundo Teddy, Leonard já teria matado o estuprador de sua esposa, mas se permitiu 

esquecer do acontecido. Sem querer aceitar que se tornou um assassino, Leonard decide se 

deixar esquecer das revelações de Teddy e planta provas para si mesmo de que Teddy é o 

culpado pela morte de sua esposa, tatuando as evidências no próprio corpo.  

                                                                                                                                                         
146 Dados da bilheteria em mercados internacionais não foram encontrados. 
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O filme encerra com muita coisa deixada em aberto e sem resposta clara: Teddy estava 

realmente falando a verdade? O que de verdadeiro havia em suas revelações? Leonard se 

permitiria lembrar da ter matado Teddy e obteria alguma paz em ter vingado a esposa a 

despeito de ele não ser o real culpado? Ou eventualmente se permitiria esquecer e 

recomeçaria o ciclo de investigação, vagando eternamente pelo país em uma cruzada 

impossível? As possibilidades interpretativas são muitas, visto que os personagens são 

carregados de ambiguidade e nem sempre são confiáveis. Amnésia acabou sendo muito bem 

recebido pela crítica147, foi um relativo sucesso de bilheteria148 e recebeu indicações aos 

Oscars de melhor roteiro adaptado e melhor montagem. 

Em Cidade dos Sonhos (2001), o público acompanha a história de Betty, uma aspirante 

a atriz recém-chegada a Los Angeles que encontra Rita, uma mulher com amnésia, em seu 

apartamento, e decide ajudá-la a investigar quem ela realmente é, aos poucos desenvolvendo 

um relacionamento. Outras tramas vão avançando ao longo da narrativa, como um diretor 

pressionado pela máfia para contratar uma atriz para seu filme e um assassino de aluguel 

incumbido de recuperar uma agenda, mas é o mistério envolvendo a identidade da mulher 

com amnésia e a busca por respostas que dá início à trama.  

Assim como Amnésia, Cidade dos Sonhos mistura diferentes temporalidades e níveis 

narrativos, convidando seu espectador a montar o quebra-cabeças exibido pelo filme. Ao 

longo de seu desenvolvimento, Cidade do Sonhos vai deixando pistas para sua audiência a 

partir de algumas recorrências visuais e de diálogos. Entre esses aspectos estão a chave azul 

que aparece diversas vezes, um restaurante que é frequentado por diferentes personagens em 

vários momentos, um misterioso caubói e a frase "essa é a garota". Também de maneira 

semelhante à Amnésia, é possível remontar a cronologia da trama até certo ponto, mas ainda 

assim ficam lacunas cujo preenchimento permanece a cargo do espectador. O diretor David 

Lynch é famoso por suas narrativas labirínticas independentemente do gênero na qual estão 

inseridas, que dificilmente se encerram em um único sentido, e isso não é diferente do que 

ocorre com esta obra. O filme teve uma recepção positiva da crítica149 e recebeu indicações e 

prêmios importantes, vencendo o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes150, e 

                                                 
147 O agregador Rotten Tomatoes registra 92% de críticas favoráveis. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/memento. Acesso em: 09 jul. 2017. 
148 O Box Office Mojo registra uma bilheteria mundial de 39 milhões de dólares, sendo que o filme foi feito com 
apenas 9 milhões. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=memento.htm. Acesso em: 9 jul. 
2017. 
149 O agregador Rotten Tomatoes registra 83% de críticas favoráveis. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/mulholland_dr/. Acesso em: 10 jul. 2017. 
150 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000147/2001?ref_=ttawd_ev_12. Acesso em: 28 out. 2016. 
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também indicado ao Oscar de direção151. Sua bilheteria, no entanto, foi relativamente 

modesta152, superando por pouco os custos de produção. 

Em A Promessa (2001), Jerry, um policial alcoólatra e prestes a se aposentar, promete 

aos pais de uma criança assassinada que irá resolver o caso antes de deixar o serviço. Ele e os 

demais detetives de sua delegacia chegam a um primeiro suspeito, um nativo americano com 

deficiência mental. Depois de um extenuante interrogatório, o suspeito confessa, mas rouba a 

arma de um dos policiais e comete suicídio. A polícia considera o caso encerrado, mas Jerry 

não crê que o deficiente seja, de fato, o culpado, e decide continuar investigando. O detetive 

conversa com a avó da menina morta, que revela desenhos feitos pela garota sobre um amigo 

secreto chamado "Gigante". Como o desenho em nada lembra o homem nativo americano, 

Jerry se convence que o assassino ainda está à solta, principalmente quando se depara com 

vários outros assassinatos de crianças similares ocorridos na região ao longo dos últimos anos, 

muitos deles que não poderiam ter sido cometidos pelo suspeito que se suicidou, mas o 

capitão de Jerry se recusa a reabrir o caso. 

Apegado à promessa que fez, Jerry continua a investigar mesmo depois de formalmente 

aposentado, e percebe que há um posto de gasolina que fica bem no centro da região na qual 

os assassinatos vinham ocorrendo. Ele compra o posto crendo que o assassino 

inevitavelmente passará por lá. O aposentado considera um pastor local como possível 

culpado, mas ele se revela inocente. Suas suspeitas passam para um misterioso carro com um 

porco-espinho de brinquedo pendurado no retrovisor, associando o brinquedo aos desenhos da 

menina morta, que também continham a representação do animal. Quando a filha de uma 

vizinha diz ter sido abordada pelo homem do carro misterioso, cujo rosto ou voz nunca são 

revelados ao público, Jerry demonstra certeza de que tem o culpado. Consegue convencer 

seus amigos da polícia que tem um suspeito e monta uma operação para capturá-lo, usando a 

filha da vizinha como isca. 

Enquanto esperam que o assassino apareça, o filme corta para o mesmo carro misterioso 

com o brinquedo no retrovisor se deslocando pela estrada, com a montagem sugerindo que ele 

está indo na direção da garota. Jerry e seus amigos policiais esperam por horas, mas ninguém 

aparece, e a polícia acaba desistindo e indo embora. No caminho de casa, Jerry passa por um 

acidente na estrada, um carro em chamas e seu único ocupante morto dentro dos destroços, e 

                                                 
151 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2002?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em: 28 out. 2016. 
152 Arrecadou mundialmente 20 milhões de dólares com um orçamento de aproximadamente 15 milhões. 
Disponível em:  http://www.imdb.com/title/tt0166924/. Acesso em: 28 out. 2016. 



117 
 

 

um plano detalhe revela o porco-espinho pendurado no retrovisor. O filme encerra com Jerry, 

sentado à beira de seu posto de gasolina, visivelmente transtornado e murmurando para si 

mesmo que o assassino ainda está à solta. 

Como muitas conclusões de Jerry se dão a partir de pistas ambíguas, como a confissão 

do jovem deficiente mental ou os desenhos simplórios feitos por uma criança, e o desfecho 

não dá nenhuma resposta direta, o público é deixado com o incômodo de não ter certeza sobre 

os eventos da trama. O homem do carro misterioso era realmente o assassino? Ou seria o 

jovem que confessa no início? Jerry estava certo ou sua insistência no caso se devia à recusa 

de não querer se aposentar? Os assassinatos estavam realmente conectados? O filme agradou 

a crítica na época de seu lançamento153, que concorreu à Palma de Ouro no Festival de 

Cannes154, mas foi um fracasso de bilheteria155, sequer conseguindo equiparar a arrecadação 

com o custo de produção.  

Dois anos depois, chegou aos cinemas Sobre Meninos e Lobos (2003), de Clint 

Eastwood. A trama gira ao redor de três amigos de infância, Jimmy, Dave e Sean, que se 

reúnem quando a filha de Jimmy, Katie, é brutalmente assassinada. Sean é o policial 

designado para o caso, mas sua investigação demora a dar resultados e Jimmy decide tentar 

encontrar respostas por conta própria. Sean começa a suspeitar de Dave ao perceber um 

machucado em sua mão e ao saber que ele tinha sido uma das últimas pessoas a ver Katie com 

vida. Sean também descobre que a arma do crime pertencia a Ray Harris, ex-parceiro criminal 

de Jimmy. Ray estava desaparecido há anos, mas o resultado da balística dá motivos para que 

Sean suspeite dele e de sua família, principalmente porque Brendan, filho de Ray, era 

namorado de Katie.  

Jimmy descobre que a polícia interrogara Dave e pensa que ele é o culpado, levando-o 

às margens do Rio Mystic e pedindo para que confessasse, mas Dave inicialmente se recusa, 

dizendo que tinha assassinado um pedófilo na noite em que Katie foi morta. Jimmy não aceita 

a versão de Dave e o força a confessar. Quando Dave finalmente cede, Jimmy o mata e joga o 

cadáver no rio. Simultaneamente, Sean e seu parceiro estão quase desistindo do caso quando 

lembram que não tinham escutado a gravação do telefonema para o serviço de emergência 

                                                 
153 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, o filme teve 78% de críticas favoráveis. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/1104203-pledge/. Acesso em: 28 out. 2016. 
154 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0237572/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 12 
jul. 2017. 
155 De acordo com o Box Office Mojo, filme arrecadou mundialmente cerca de 29 milhões de dólares de um 
orçamento de 35. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=pledge.htm, Acesso em: 28 out. 
2016. 
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que alertou sobre o carro de Katie. Ao ouvir a gravação, Sean rapidamente deduz o que 

aconteceu. O culpado tinha sido o irmão mudo de Brendan, que estava com um amigo na rua 

brincando com a arma de fogo do pai, não havendo uma motivação exata para o assassinato. 

Na manhã seguinte, Sean vai avisar Jimmy que prendeu os culpados, mas se dá conta do 

sumiço de Dave e percebe que Jimmy o matara equivocadamente. A última cena do filme 

mostra uma troca de gestos entre Sean e Jimmy, cujo significado fica aberto à interpretação 

do espectador. Este será um dos três filmes a ser analisado de modo mais atencioso pela 

presente tese nos tópicos seguintes, juntamente com Ilha do Medo e Garota Exemplar. O 

filme foi bem avaliado pela crítica156, venceu o Oscar de melhor ator para Sean Penn e melhor 

ator coadjuvante para Tim Robbins, além de ser indicado a outras quatro estatuetas157. 

Também se saiu relativamente bem nas bilheterias158. 

Zodíaco (2007), de David Fincher, também tece uma trama investigativa que termina 

com o desconforto da ausência de respostas ao invés da segurança de uma resolução 

definitiva. A narrativa é inspirada na história real de Robert Graysmith, cartunista do jornal 

San Francisco Chronicle, que se tornou obcecado em desvendar a identidade do serial killer 

Zodíaco, que aterrorizou a cidade durante a década de 1970. Graysmith investigou os crimes 

do assassino durante anos, e sempre que as pistas apontavam para um provável culpado, logo 

depois apareciam evidências que o abonavam ou criavam dúvidas sobre a culpabilidade dos 

suspeitos.  

A investigação de Graysmith termina em fracasso, com o personagem sendo incapaz de 

resolver o caso. Em sua última cena, o filme salta vários anos no futuro com o FBI 

encontrando o único homem a sobreviver ao Zodíaco, e esse reconhece um dos suspeitos de 

Graysmith. Como o suspeito em questão já havia morrido e haviam poucas evidências contra 

ele, o caso segue inconcluso e a obra encerra sem fornecer qualquer certeza objetiva sobre a 

identidade do assassino. O filme concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes159 e foi 

bem recebido pela crítica160, mas não se saiu muito bem nas bilheterias161. 

                                                 
156 Segundo o Rotten Tomatos, o filme recebeu 87% de críticas favoráveis. Disponível em 
https://www.rottentomatoes.com/m/mystic_river. Acesso em: 12 jul. 2017. 
157 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0327056/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 28 out. 2016. 
158 Segundo o Box Office Mojo, arrecadou cerca de 152 milhões de dólares de um orçamento de 25. Disponível 
em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=mysticriver.htm. Acesso em: 28 out. 2016. 
159 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000147/2007?ref_=ttawd_ev_4. Acesso em: 28 out. 2016. 
160 O agregador Rotten Tomatos mostra 89% de aprovação. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/zodiac, Acesso em: 12 jul. 2017. 
161 A base de dados Box Office Mojo registra uma arrecadação mundial de cerca de 84 milhões de dólares, muito 
próxima do orçamento de produção de 65 milhões do filme. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=zodiac07.htm.  Acesso em: 12 jul. 2017. 
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Outro crime real chegou aos cinemas no ano seguinte, com O Assassino do Alfabeto 

(2008), de Rob Schmidt. A trama é levemente baseada no caso real de uma série de 

assassinatos ocorridos nos Estados Unidos, em Rochester, nos anos de 1970, mas oferece um 

suspeito completamente fictício para o crime. A detetive Megan Paige retorna ao serviço dois 

anos depois de um colapso nervoso seguido de uma tentativa de suicídio, e é designada para 

investigar um conjunto de assassinatos envolvendo jovens mulheres. Ao longo de seu 

trabalho, Paige descobre que o responsável pelo grupo de apoio à suicidas que ela participava, 

um cadeirante chamado Richard, tinha sido professor das três garotas. Ao interrogá-lo, se dá 

conta de que Richard é o culpado, ele se levanta de sua cadeira rodas revelando que estava 

fingindo a deficiência o tempo todo e ataca Megan. Em nenhum momento a trama prepara o 

espectador para a revelação de que Richard fingia sua deficiência, rompendo a expectativa de 

transparência e honestidade na apresentação das evidências que autores como Merrill (1997) 

afirmam ser parte do contrato implícito de apreciação da narrativa policial, o que faz com que 

a reviravolta pareça gratuita e desonesta. Apesar de todos os esforços da detetive protagonista, 

Richard é arrastado pela forte correnteza de um rio durante uma perseguição. Megan encerra o 

filme traumatizada e internada em um hospital psiquiátrico, presa a uma maca e sob efeito de 

remédios.  

As imagens da detetive se contorcendo no hospital são entrecortadas por imagens do 

suspeito sobrevivendo, alterando sua aparência e depois observando uma vítima em potencial 

dentro de uma igreja, mas não fica claro se essas imagens são reais ou uma alucinação de 

Paige. Um letreiro então informa ao público que nenhum suspeito dos crimes reais chegou a 

ser indiciado e que tudo segue sem resolução. Assim, mesmo tomando liberdades com a 

história real, e até oferecendo um culpado fictício, a obra escolhe por encerrar deixando 

elementos em aberto que não trazem a típica sensação de retorno à ordem que comumente se 

espera. A crítica e o público tiveram uma opinião majoritariamente desfavorável162 em relação 

ao filme que, depois de circular por alguns festivais dos Estados Unidos, estreou 

comercialmente no país em apenas duas salas de cinema163. 

O fato de tanto Zodíaco (2007) quanto O Assassino do Alfabeto (2008) apresentarem 

narrativas inconclusas e com elementos em aberto não se dá somente por se inspirarem em 

casos reais sem solução, mas de uma escolha deliberada em trazer esse tipo de desfecho. 

                                                 
162 O Rotten Tomatoes mostra que apenas 14% da crítica e 23% do público foram favoráveis ao filme. 
Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/alphabet_killer/. Acesso em: 28 out. 2016. 
163 Dados do Box Office Mojo. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=alphabetkiller.htm. 
Acesso em: 12 jul. 2017. 
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Enquanto produtos de ficção, e são vendidos como tal, mesmo que adaptando um evento real, 

não têm obrigação de se manterem completamente fiéis à realidade na qual se baseiam. 

Inclusive, existem narrativas policiais baseadas em crimes sem resolução que dão um 

desfecho dentro do domínio da ficção para esse crime inspirado na realidade.  

Isso pode ser percebido, por exemplo, em A Dália Negra (2006), de Brian de Palma. O 

filme é uma adaptação do romance homônimo de James Ellroy que, por sua vez, foi inspirado 

no assassinato real da atriz Elizabeth Short, que aconteceu em Los Angeles nos anos de 1950, 

caso que ficou conhecido na mídia como A Dália Negra e nunca foi resolvido. No filme, no 

entanto, os detetives protagonistas solucionam o crime, descobrindo que ela foi morta pelos 

membros de uma perversa família da elite de Los Angeles. O mesmo ocorre em O Corvo 

(2012), de James McTeigue, que se baseia na misteriosa morte real do escritor Edgar Allan 

Poe, considerado como um dos precursores da narrativa policial. O escritor foi encontrado 

vagando pelas ruas de Baltimore em um estado mental alterado chegando ao óbito poucas 

horas depois e, até hoje, não se sabe exatamente quais as circunstâncias que o levaram àquele 

ponto. O filme, no entanto, ficcionaliza os últimos dias do romancista, colocando-o no 

encalço de um assassino que comete crimes inspirados em suas histórias. O protagonista 

desvenda os crimes, encontra o assassino e resgata sua última vítima, mas é envenenado pelo 

vilão e vaga pela cidade até sentar-se em um banco de praça e ser reconhecido pelas pessoas.  

Assim, Zodíaco (2007) e O Assassino do Alfabeto (2008), são os dois únicos casos 

encontrados por esta pesquisa neste período temporal a se valerem de crimes reais sem 

solução para tecer narrativas que, igualmente, encerram deixando muitas perguntas ao seu 

espectador.  

O filme seguinte deste ciclo é Ilha do Medo (2010), de Martin Scorsese. A história se 

passa nos anos de 1950 e acompanha um agente federal, Teddy Daniels, que vai a um 

manicômio judiciário localizado em uma isolada ilha para investigar o misterioso sumiço de 

uma paciente, Rachel Solando. Ao chegar lá, Teddy desconfia que o diretor médico do 

manicômio, o Dr. Cawley, e o principal psiquiatra do local, o Dr. Nahring, tem algo a 

esconder, e deduz isso pelo modo encenado do testemunho dos funcionários e detentos do 

local sobre o desaparecimento de Rachel. Conforme a investigação avança, o estado mental de 

Teddy piora, visto que começa a experimentar delírios com a esposa falecida e com as 

experiências que teve na guerra. Apesar de todas as buscas feitas na ilha, Teddy não consegue 

encontrar Rachel. Quando a paciente é misteriosamente encontrada pelos funcionários do 
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manicômio, Teddy suspeita que há algo errado, principalmente porque Rachel se comporta 

com a mesma conduta de encenação artificial das demais pessoas que habitam o manicômio.  

Com o reaparecimento de Rachel, o caso de Teddy está praticamente encerrado, mas 

uma violenta tempestade o mantém na ilha, fazendo com que o protagonista decida continuar 

investigando, crendo que há algum tipo de acobertamento acontecendo ali. Durante suas 

buscas pela ilha, seus delírios com a esposa morta se agravam, e essa diz ao detetive que 

Andrew Laeddis, o incendiário que supostamente a matou, seria um dos internos do hospício. 

Teddy continua a investigar e, durante o adensamento da tempestade, resolve se refugiar em 

uma caverna. Lá encontra uma mulher que diz ser a verdadeira Rachel Solando, e informa que 

era uma funcionária do manicômio, mas descobriu as experiências horríveis que aconteciam 

ali e decidiu fugir para denunciar tudo. Como não conseguiu sair da ilha, passou a se esconder 

em suas cavernas. Rachel diz que as experiências são conduzidas no farol da ilha, e então 

Teddy decide ir lá investigar. Apenas posteriormente ficará claro que toda essa conversa foi 

fruto de um delírio de Teddy. 

Chegando no farol, Teddy não encontra nenhum indício de experiências antiéticas, 

apenas é recebido pelo Dr. Cawley, que decide contar a verdade do porquê Teddy está na ilha. 

O protagonista então descobre que ele é um paciente do hospício e que seu nome real é 

Andrew Laeddis, condenado ao manicômio por matar a esposa, Dolores, depois de descobrir 

que ela tinha assassinado os dois filhos deles. Por não conseguir lidar com o trauma, Andrew 

criou toda a fantasia de que era um detetive que estava na ilha para investigar um crime. O Dr. 

Cawley alerta que a junta médica do manicômio tinha decidido que Andrew deveria ser 

lobotomizado por ser perigoso demais, mas Cawley decidiu encenar a fantasia de Andrew na 

esperança de que ele se desse conta de que tudo era falso, evitando ter de lobotomizá-lo. 

Inicialmente Andrew aceita a verdade, mas depois, em uma conversa com outro psiquiatra, dá 

sinais de que regrediu a seu delírio. Assim, a lobotomia é autorizada, mas antes de ir Andrew 

fala algo ao seu psiquiatra, sugerindo estar lúcido e decidindo pela lobotomia por livre e 

espontânea vontade. O desfecho, no entanto, deixa várias questões em aberto, incluindo se o 

personagem estava de fato são ou delirante. Na época de seu lançamento, foi o filme de maior 

bilheteria164 da carreira de Scorsese e teve uma recepção positiva da crítica165.  

                                                 
164 O filme arrecadou mundialmente cerca de 294 milhões de dólares com um orçamento de 80. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shutterisland.htm. Acesso em: 28 out. 2016. 
165 De acordo com o Rotten Tomatoes, o filme obteve 68% de aprovação. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/1198124_shutter_island?. Acesso em: 28 out. 2016. 
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Em 2013 chegou aos cinemas Os Suspeitos, de Denis Villenueve. O filme foi bem 

recebido pela crítica166, se saiu relativamente bem na bilheteria167 e foi indicado ao Oscar de 

melhor fotografia. A trama se passa em uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos e 

começa com o desaparecimento de duas crianças. O detetive Loki, o responsável pela 

investigação, logo vislumbra um suspeito em Alex, um jovem com relativo grau de 

deficiência mental, mas que acaba sendo liberado por falta de provas e pelo detetive não crer 

que alguém tão mentalmente inepto tenha sido o responsável. Keller, o pai de uma das 

crianças desaparecidas, pensa diferente, e acha que Alex apenas está fingindo a demência, 

capturando-o e levando-o para uma casa abandonada, torturando-o durante dias na espera de 

que ele confesse.  

A narrativa trabalha para deixar o público ambivalente em relação a Alex, que em um 

instante parece fechado demais em sua própria mente para ser o culpado, mas ocasionalmente 

tem momentos de aparente lucidez, nos quais dá indícios que pode estar envolvido – como no 

instante em que diz "elas só gritaram quando eu as soltei", ou quando cantarola a mesma 

canção que as duas crianças cantavam antes de desaparecerem. As torturas de Keller não dão 

resultado e, ao mesmo tempo, Loki encontra diferentes suspeitos, todos ligados por diferentes 

símbolos de sinuosos labirintos, mas nenhum que aponte para uma solução do crime. Quando 

uma das crianças escapa e diz a Keller que ouviu a voz dele no cativeiro, o personagem deduz 

que as meninas estavam na casa da tia de Alex. Keller parte para confrontá-la, mas essa o 

surpreende com uma arma e o droga, jogando-o em um buraco no chão que é coberto com 

uma larga peça de madeira e um carro. Loki, por sua vez, encontra Alex morto no cativeiro 

em que Keller o mantinha, e vai notificar a tia dele de sua morte. Chegando na casa, Loki 

encontra a mulher carregando a filha de Keller e, na tentativa de prendê-la, troca tiros e a 

mata. O detetive, portanto, salva a menina por pura sorte.  

Dias depois, Loki retorna à casa da mulher com uma equipe de peritos para escavar o 

terreno em busca dos corpos de outras crianças, dadas como desaparecidas nos últimos anos. 

Os peritos dizem que está difícil cavar por causa do frio invernal que endureceu o solo, e será 

necessário esperar o tempo esquentar para voltar a cavar. Loki caminha pelo terreno e passa 

pelo carro que tapa o buraco sob o qual Keller está preso. O ruído chama atenção do detetive, 

que se vira na direção do carro, mas o filme se encerra em um fade out. Teria Loki ouvido 
                                                 
166 O agregador Rotten Tomatoes registra 81% de aprovação da crítica. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/prisoners_2013. Acesso em: 28 set. 2017. 
167 Segundo o Box Office Mojo arrecadou mundialmente mais de 122 milhões de dólares com um orçamento de 
46 milhões. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=prisoners.htm . Acesso em: 28 set. 
2017. 
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Keller em seu cativeiro? Será que Keller ainda estava vivo? A narrativa deliberadamente 

escolhe encerrar de modo a não dar respostas claras ao seu público, deixando em aberto o 

desfecho para que cada um interprete esses últimos momentos à luz de sua própria 

subjetividade, levando sua audiência a deixar a sala de cinema sem o conforto de uma solução 

clara. 

Garota Exemplar (2014) marcou o retorno do diretor David Fincher ao reino da 

narrativa policial e, assim como Zodíaco (2007), é um filme que deixa elementos em aberto. 

A trama segue Nick, um dono de bar de uma cidadezinha no interior do estado do Missouri 

cuja esposa desaparece misteriosamente. Conforme a trama avança, inúmeras evidências dão 

razões para desconfiar de Nick. Um diário deixado por Amy narra que foi vítima de violência 

doméstica, o sangue dela é encontrado na casa, o testemunho de mendigos que moram em um 

shopping abandonando informa à polícia que Amy estava tentando comprar uma arma de fogo 

e um exame médico revela que ela estava grávida. Quando parece evidente que Nick é 

culpado, o público descobre que Amy armou tudo para ele por não o julgar um marido digno. 

Ele tenta provar sua inocência, mas as provas plantadas por Amy, em especial o falso diário, 

são convincentes demais e Boney, a detetive encarregada do caso, decide prender Nick.  

Ao mesmo tempo, Amy viaja incógnita pelo país e acompanha a partir da cobertura da 

mídia as investigações sobre seu caso. Os planos de Amy sofrem um revés quando ela é 

roubada, perdendo o dinheiro que tinha guardado para poder desaparecer. Sem recursos, pede 

ajuda à Desi, um ex-namorado da época de colégio, que leva Amy para sua casa, uma 

propriedade isolada à beira de um lago. Amy imagina que poderá manipular Desi facilmente, 

mas logo se dá conta que é uma prisioneira dele. Então, começa a plantar provas contra Desi, 

matando-o durante o ato sexual e roubando o carro dele com o intuito de retornar para Nick. 

Amy consegue convencer o FBI de que fora Desi quem a sequestrara de sua casa no Missouri. 

A detetive Boney não se convence da explicação de Amy e começa a crer na versão contada 

por Nick de que ela forjou tudo, mas as provas plantadas são tão sólidas que a detetive não 

tem como provar que Amy está mentindo. Ao fim, Nick termina praticamente como refém da 

esposa, deixando em aberto o que eles farão nesta nova condição de seu casamento. O filme 

foi muito bem recebido pelos críticos168, um sucesso de bilheteria169 e rendeu uma indicação 

ao Oscar de melhor atriz coadjuvante à Rosamund Pike pelo seu trabalho como Amy. 

                                                 
168 Cerca de 88% de críticas positivas no Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/gone_girl. Acesso em: 28 out. 2016. 
169 Arrecadou cerca de 369 milhões de dólares com um orçamento de 60. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=gonegirl.htm. Acesso em: 28 out. 2016. 
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Por fim, há Vício Inerente (2014), de Paul Thomas Anderson. O filme se passa na 

década de 1970 e é centrado no detetive particular Doc Sportello, um hippie que 

constantemente está em um estado de estupor de drogas. Quando uma ex-namorada lhe pede 

para investigar o desaparecimento de um poderoso magnata do ramo imobiliário, Marv 

Wolfman, Sportello parece encontrar uma conspiração cada vez maior, mas seu uso constante 

de drogas lhe faz duvidar se tudo que presencia é real ou um delírio. Assim como os filmes 

hard boiled da década de 1940, o caso leva o investigador particular a um submundo de 

drogas, prostituição e corrupção permeado por mulheres fatais, policiais durões e vários 

crimes que parecem se interligar. Diferente destes, no entanto, o final de Vício Inerente não dá 

respostas concretas para quem foi o responsável pelo desaparecimento do empresário ou qual 

a motivação para tal. 

Deste modo, é possível perceber como o cinema hollywoodiano produziu nos últimos 

anos um conjunto de filmes que optam por resoluções que pouco fazem para dar ao seu 

espectador o conforto de uma solução definitiva ou explicações plenas para as investigações 

narradas, preferindo deixar suas audiências sem obter respostas diretas ou com desenlaces 

ambíguos, evitando, assim, a ideia de retorno à ordem que é normalmente associada à 

narrativa policial.  

Serão analisados, a seguir, três filmes: Sobre Meninos e Lobos (2003), Ilha do Medo 

(2010) e Garota Exemplar (2014), de modo a demonstrar como essas obras conseguem 

provocar efeitos que nem sempre seguem aquilo que se espera de um típico produto do 

gênero.  

 

4.2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS ANÁLISES 

 
Os três filmes a serem analisados, conforme exibido no tópico anterior, se encaixam no 

recente ciclo de narrativas policiais que constroem tramas inconclusas e deixam muitos 

elementos em aberto. Os longas-metragens do corpus de análise encontraram recepção 

positiva de público, crítica e ocasionalmente nas instâncias de premiação, sendo, portanto, 

casos exemplares de sucesso dentro deste ciclo produtivo.  

O olhar analítico será centrado no modo como esses filmes criam tramas nas quais 

muitos elementos ficam em aberto, deixando seu público com dúvidas e perguntas ao invés de 

certezas, remetendo à noção de enigma de Montes (2014) trabalhada no primeiro capítulo e às 

tradições previamente estabelecidas do gênero, examinadas no segundo capítulo. As análises 
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buscarão compreender quais as estratégias utilizadas para tal, como suscitam seus efeitos nos 

espectadores e quais as implicações destas escolhas. Antes, porém, será explicitada a 

metodologia analítica a ser utilizada.  

Para que tal finalidade seja alcançada, será necessário recorrer à noção da Poética do 

Filme e como essa pode ser utilizada a fins de enquadramento teórico para a análise fílmica 

tal como proposta por Wilson Gomes (1996, 2004). Assim como tal autor recorre às reflexões 

sobre a noção de poética de autores como Aristóteles (2011), Luigi Pareyson (2001) ou 

Humberto Eco (2002, 2016) para argumentar e construir a sua Poética do Filme, a presente 

pesquisa também irá recorrer a estes autores. Para Gomes (1996, 2004), a poética corresponde 

a uma programação operativa presente nas obras expressivas, e nesta programação estão 

previstos determinados efeitos que as obras objetivam suscitar em seus espectadores.  

Esta pesquisa analisa um conjunto de filmes de um gênero narrativo específico, que 

costuma gerar expectativas bem claras em seu público acerca do que irão encontrar durante 

sua apreciação, e tenta entender como os filmes do corpus analítico produzem efeitos que até 

então não tinham sido tão explorados pela produção hollywoodiana. Desta maneira, adotar um 

olhar analítico a partir da poética é útil para compreender como as obras do corpus constroem 

seus efeitos dentro de uma programação de gênero que, de certa maneira, já é preestabelecida 

e familiar ao espectador.  

A análise será orientada também por noções de Bordwell e Thompson (2001) sobre a 

estrutura da narrativa clássica hollywoodiana, visto que os três filmes do presente corpus 

operam dentro deste paradigma. Uma vez tendo explicitado os dois principais 

enquadramentos teórico-metodológicos, será preciso delimitar quais elementos dos filmes 

serão analisados, bem como os referenciais teóricos que sustentam o exame sobre as unidades 

de análise selecionadas. Antes de delimitar quais serão as unidades analíticas, no entanto, esta 

tese explorará a noção de Poética do Filme e como essa orientará o olhar sobre os filmes. 

 
4.2.1 A poética como método analítico 

 
Em seu tratado sobre a poética, Aristóteles (2011) compreende que toda obra de arte 

possui uma finalidade ou destinação, ou seja, cada peça expressiva é produzida de modo a 

cumprir um intento específico, de realizar algo que lhe é próprio e que está convocado em sua 

natureza intrínseca. Pode-se considerar, portanto, que todas as obras de arte existem para 

provocar efeitos específicos em seus apreciadores, e essa programação de efeitos contidas em 
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cada produto expressivo é chamada por Aristóteles de poética. Casetti (1989) apresenta um 

pensamento semelhante em relação a uma previsão e programação de efeitos dentro de uma 

peça artística, ao afirmar que o espectador é alguém a quem se dirige um conjunto de 

propostas e de quem se espera um determinado entendimento, tornando-se, assim, um 

cúmplice sutil daquilo que ocorre na tela, um parceiro a quem é confiado essa tarefa e que a 

realiza com empenho.  

O texto fílmico, como qualquer outro texto, prevê a leitura e, portanto, um leitor, 

conforme considera Eco (2002). Desta maneira, seria lógico considerar que no âmbito da 

realização da obra cinematográfica, a leitura dos espectadores seria levada em consideração 

pelos diretores, produtores e todos os outros envolvidos no processo de construção da peça 

artística. Isso ocorre, de acordo com Wilson Gomes (1996), porque toda peça artística 

depende intrinsecamente da cooperação do leitor e que a realização de uma obra somente 

ocorre durante a sua apreciação. Para o autor, a realização da obra implica despertar o 

encantamento para o qual se destina. 

Pareyson (2001), por sua vez, afirma que toda obra de arte indispensavelmente possui 

uma poética declarada ou implícita, e que essas poéticas têm caráter normativo e operativo, 

determinando sob quais normas um produto artístico deve ser apreciado, compreendido ou 

analisado. Gomes (1996, p.103) desenvolve uma noção semelhante ao tratar como poética: 

“os programas ou projetos de formação ou estruturação da obra de arte onde se inscrevem as 

intenções operativas dos produtores de obra de arte, da música à literatura, da arquitetura às 

artes plásticas”. Deste modo, Gomes (1996, p.101) considera que “o produtor só produz arte 

quando ele funciona como o primeiro fruidor e/ou quando é capaz de antecipar a 

cooperação170 do consumidor, isto é, quando é capaz de prever os efeitos sobre ele”. São 

noções semelhantes às de Eco (2003, p.40), que afirma que “uma obra de arte é um objeto 

produzido por um autor que organiza uma seção de efeitos comunicativos de modo que cada 

possível fruidor possa re-compreender" a mencionada obra. Isto é, que o apreciador seja capaz 

de traçar o caminho imaginado pelo autor durante a produção da obra. Assim, pode-se tratar 

uma obra expressiva como um conjunto de efeitos possíveis sobre um apreciador possível. 

Durante o processo produtivo, portanto, os realizadores levam em conta as prováveis leituras 

do público e buscam guia-las para que alcancem o conjunto de efeitos que o realizador deseja 

suscitar. Deste modo, a poética é considerada como um programa operativo que o artista 

propõe a cada obra. 

                                                 
170 Destaque em itálico do próprio autor. 
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Enquanto método, a Poética do Filme, de acordo com Gomes (2004, p.91), tem como 

princípio geral a identificação "do que compõe a experiência fílmica, do que o filme faz com 

seus espectadores, o que emerge da cooperação entre intérprete e texto". Ela solicita que se 

parta da experiência fílmica para pensar o próprio filme enquanto composição. Deste modo, 

pensar na programação de efeitos em uma peça fílmica é: 

 
fazer um passeio inverso à produção da obra. Assim, por exemplo, emoções como 
horror, choque, angústia, suspense ou estranheza serão rastreadas até as estratégias e 
dispositivos capazes para gerá-los, estudaremos o mecanismo em que funcionam, 
tentaremos estabelecer leis gerais de programação de efeitos nos filmes, tentaremos 
identificar os códigos internos da composição do filme (GOMES, 2004, p. 91) 

 

Usar uma abordagem poética ao analisar os filmes do corpus nesta pesquisa significa 

buscar compreender quais estratégias de utilização dos recursos audiovisuais os filmes se 

valem para demonstrar essa vocação própria. 

Sob esta perspectiva de um enfoque analítico, portanto, Gomes (1996) considera que o ideal 
da poética seria entender “a produção – nas obras de narrativa ficcional e na representação 
dramática – dos efeitos específicos de cada gênero de poesia sobre os seus fruidores” (p.109). 
Por produção o autor quer dizer que a poética se ocupa com os efeitos “da poesia sobre os 
fruidores” (GOMES, 1996, p.109), mas tais efeitos devem ser considerados do ponto de vista 
das estratégias de que a obra lança mão. Para Pareyson (2001), entender a construção poética 
de uma obra é essencial para avaliá-la, e o autor ainda afirma que considerar uma obra de arte 
como realização de uma poética 
 

significa pôr-se na melhor posição para poder julga-la, isto é, vê-la como expressão 
de um gosto historicamente condicionado, recusar-se a julgá-la com base no próprio 
gosto, este também histórico e, por isso, diverso daquele, propor-se a avaliá-la não 
com base em critérios, mas tomando como base a própria obra e, por isso, abrir-se à 
possibilidade de apreciar a arte onde quer que se encontre e como quer que se 
manifeste, através dos gostos históricos mais diversos e até opostos. (PAREYSON, 
2001, p.18) 

 

A Poética do Filme visa estudar as estratégias de organização dos elementos da 

composição artística que preveem e solicitam determinados efeitos, específicos para cada 

gênero, que são construídos pelos realizadores. Deste modo, para Gomes (1996, p.109) a obra 

de arte é “um mecanismo de acionamento de efeitos através das tentativas, eliminações e 

escolhas de que ela resulta”. A partir destas noções, o autor propõe dois pressupostos.  

O primeiro deles é que em cada gênero de representação ficcional, dramática ou 

narrativa, o produto deve buscar o efeito que lhe é próprio. Aristóteles (2011) designava o 

resultado ideal da realização de uma poesia no receptor como prazer, proveniente daquilo que 

é considerado adequado dentro de determinado gênero poético. O filósofo entende que de 
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cada gênero não é possível solicitar toda sorte de prazeres, mas apenas o prazer que lhe seria 

próprio e, para tanto, peça expressiva deve usar toda a sua habilidade para ser capaz de 

provocar esse efeito de prazer específico. Gomes (1996) considera que, para Aristóteles, 

efeito e prazer próprio são a mesma coisa. Segundo o autor, “os dois termos ocupam o mesmo 

espaço semântico, um indicando o efeito em geral das estratégias da obra sobre o receptor, o 

outro qualificando este efeito como uma mudança provocada no ânimo do fruidor da obra” 

(GOMES, 1996, p. 110). 

O procedimento da Poética do Filme, portanto, requisita que o analista oriente seu 

esforço à própria experiência de apreciação do filme. Realizar o exercício de análise a partir 

da apreciação permite remontar do efeito à estratégia, da fruição ao texto pelo qual a 

apreciação é programada. Como afirma Eco (2016), analisar uma obra de arte sob um viés 

científico, implica, entre outras coisas, destacar como a obra consegue, e com base em quais 

estratégias, atingir os efeitos propostos em sua programação poética. De maneira semelhante, 

Gomes (2004) afirma que o procedimento metodológico da Poética do Filme pressupõe a peça 

fílmica como composta por três dimensões: efeitos, estratégias e meios. Os meios "são os 

recursos ou materiais que são ordenados e organizados em vista da produção de efeitos na 

apreciação" (p. 91). As estratégias " são os meios estruturados, compostos e organizados 

como dispositivos, a fim de programar os efeitos da obra" (p. 91). Já os efeitos "são a 

efetuação dos meios e estratégias sobre a apreciação, são a peça cinematográfica como 

resultado, como obra" (p.91).  

Os meios ou materiais são divididos por Gomes (2004) em visuais, sonoros, cênicos e 

narrativos. Os materiais visuais envolveriam as dimensões cromáticas e composicionais da 

imagem como foco, enquadramento ou movimentos de câmera. O parâmetro sonoro 

compreende todos os aspectos acústicos, da música aos ruídos e efeitos sonoros. A dimensão 

cênica se relacionaria com elementos desde a "direção e atuação dos atores, até os cenários e 

figurinos" (p.91). Por fim, a dimensão narrativa se refere "à composição da história, seu 

argumento, sua trama, suas peripécias e seus desenlaces" (p. 92). A análise dos três filmes a 

seguir observará o uso estratégico desses meios para compreender como os filmes produzem 

seus efeitos, mas se deterá mais nas estratégias dos meios narrativos, visto que parece ser 

predominantemente através do desenvolvimento e desenlace da trama que essas obras 

alcançam seus efeitos enigmáticos.  

Gomes (2004) entende que a produção de efeitos funciona com três modos de 

composição que são convocados ao espectador: sensação, sentido e sentimento. O primeiro 
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modo seria aquele "que se pode chamar, embora imperfeitamente, de composição estética (de 

aesthesis, sensação), no sentido que os meios e materiais do cinema são utilizados para 

produzir efeitos sensoriais" (p. 92). Os elementos que compõem a peça fílmica, tais como a 

paleta de cores, iluminação, ritmo de montagem ou elementos da banda sonora podem, assim, 

ser dispostos para produzir uma determinada sensação, e cabe ao analista identifica-las para 

ser capaz de encontrar a estratégia empregada.  

No segundo modo há uma estrutura que é considerada como a "composição 

comunicacional, pois os meios e materiais são organizados para produzir sentido, ou seja, 

para compor mensagens, transferir ideias ou levar seu público a pensar determinadas coisas" 

(GOMES, 2004, p. 93). O efeito seria "um evento conceitual: os significados ou sentidos." (p. 

93). Desta maneira, "os meios e recursos aqui são criptografados ou codificados na instância 

estratégica da realização a serem decifrados ou descodificados como texto na instância 

operativa da apreciação" (p. 93). Essa operação de deciframento se realizaria "tanto pela posse 

dos códigos cotidianos como pelo alcance a códigos aptos a revelação dos sentidos figurados" 

(p.93).   

O terceiro e último modo é o único que Gomes (2004) identifica como presente no 

tratado poético de Aristóteles (2011). Seria uma "composição que podemos chamar, para 

homenagear suas origens, de composição poética" (p.93), pois nela, os elementos estão 

dispostos a "produzir efeitos emocionais ou anímicos no espectador" (p.93). Ou seja, nesta 

composição "os materiais não estão estruturados para produzir uma sensação, mas um 

sentimento; eles não se organizam para fazer uma ideia ou uma noção emergir, mas para gerar 

um estado de espírito" (p. 93). 

Em suma, o primeiro tipo de composição programa a experiência sensorial da 

apreciação, o segundo faz o mesmo com a experiência conceitual e o terceiro tem em vista a 

experiência especificamente emocional gerada pelo filme. Esses três modos funcionam como 

camadas justapostas, sintetizando esses tipos de composição, e cada filme possui um modo 

particular em que esses elementos se combinam. É possível imaginar que existem obras nas 

quais há uma forma de composição predominante que, de algum modo, “silencia ou controla 

todas as outras” (GOMES, 2004, p.105), da mesma forma que existem obras em que os 

programas de efeitos se combinam de maneira mais equilibrada, e nenhum destes modos é 

mais ou menos artístico do que os outros. 

Nos capítulos anteriores desta tese foram discutidas ideias de teóricos e escritores de 

narrativas policiais, nas quais se defendia que o "sabor" próprio desse gênero muitas vezes 
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residia na maneira como, ao fim, as narrativas traziam ordem ao que parecia ser uma caótica e 

misteriosa cena de crime. Tradicionalmente, essas histórias trabalham para mostrar ao seu 

público como a inteligência, a engenhosidade e a racionalidade de seus investigadores é capaz 

de solucionar os mais complexos problemas.  

Os filmes do corpus desta pesquisa iniciam indicando ao seu público que existem para 

serem apreciados tal qual qualquer outro produto da narrativa policial, e até alcançam alguns 

efeitos semelhantes, mas ao final produzem efeitos que são diferentes do que se convencionou 

a encontrar nessas obras. Considerando que a metodologia postulada por Gomes (2004) prevê 

que é possível a predominância de uma composição sobre as outras, esta pesquisa 

compreende que na narrativa policial, incluindo os filmes do corpus de análise, predomina a 

composição comunicacional. Boa parte do prazer de apreciação reside não apenas em seguir o 

desenvolvimento e eventual desenlace das investigações, como também no modo como esses 

filmes convidam, conforme argumentado no primeiro capítulo a partir das teorias de Merrill 

(1997), o espectador para um jogo cognitivo, desafiando-o a decifrar a resolução do caso 

antes que os detetives o façam. Deste modo, é na construção dos efeitos de sentido que a 

análise dos filmes irá concentrar seus esforços.   

Em narrativas policiais como O Cão dos Baskervilles (1939), de Sidney Lanfield, ou O 

Falcão Maltês (1941), de John Huston, há uma satisfação em ver os detetives usando suas 

habilidades e esperteza para resolverem crimes complicados e superarem situações perigosas. 

Ao final, esses detetives oferecem respostas inequívocas para os eventos investigados e a 

sensação de que o problema foi resolvido e tudo foi revelado. De maneira semelhante, 

produtos mais recentes também promovem essa mesma sensação de retorno à ordem por meio 

de respostas definitivas tal qual acontece em Millenuim: Os Homens Que Não Amavam as 

Mulheres (2011), de David Fincher, ou Lugares Escuros (2015), de Gilles Paquet-Brenner.  

Os filmes do corpus desta pesquisa, no entanto, parecem tentar produzir outro tipo de 

prazer ou efeito com sua multiplicidade de possibilidades interpretativas, que não 

necessariamente resolvem as investigações em respostas únicas, deixando que a subjetividade 

de seu espectador formule suas próprias respostas e até mesmo alcance interpretações 

diferentes a cada apreciação destes produtos. Um mesmo espectador pode encerrar sua 

primeira fruição de Esse Louco Me Fascina (1971), de Anthony Harvey, com a impressão de 

que Justin estava certo e Moriarty realmente o esperava no Central Park, enquanto que em 

uma segunda apreciação pode interpretar que o desfecho visa representar que a psiquiatra 
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Watson passou a partilhar dos delírios de Justin, pois a obra é construída para sustentar essas 

diferentes possibilidades.  

A Poética do Cinema fornece um método que permite ao analista se aproximar da obra 

fílmica pensando em como esses produtos produzem seus efeitos imanentes em sua audiência, 

a partir das escolhas feitas no âmbito da realização sobre como usar os recursos que compõem 

o discurso fílmico, como fotografia, montagem, roteiro, enquadramentos e movimentos de 

câmera, música e tantos outros. Considerando a amplitude de possibilidades de elementos a 

serem observados, adotar a perspectiva da poética também requer a definição de unidades de 

análise. É sabido que filmes são obras extensas, e é praticamente impossível que uma análise 

consiga dar conta de examinar todos os seus elementos, já que, como afirmam Aumont e 

Marie (2011), uma análise fílmica é algo interminável. Mesmo que fosse factível, é pouco 

provável que absolutamente todos os elementos constitutivos de um produto cinematográfico 

teriam algo a contribuir para os objetivos do analista. Além disso, como pressupõem Francis 

Vanoye e Anne Goliot-Leté (2009), praticamente todo o esforço de análise de um produto 

fílmico requer que seu analista o desmonte e reconstrua. O recorte de determinados elementos 

do filme para serem trabalhados para análise, bem como a delimitação do referencial teórico a 

ser usado nesses operadores analíticos, se faz necessário para tornar compreensível a 

metodologia a ser usada. 

No estudo sobre os diferentes ciclos de produção da narrativa policial, os elementos 

mais evidenciados pelos autores que lidam com as possíveis diferenciações de ciclos dentro 

do gênero são: a construção do personagem responsável pela investigação, o tipo de caso e 

seu percurso investigativo, e, por fim, o ambiente no qual se dá o crime e a investigação do 

personagem detetive. Como esses são os dados mais evidenciados durante o levantamento do 

percurso histórico do gênero dentro da indústria hollywoodiana, uma análise a partir dessas 

variáveis facilitaria a compreensão de como os programas poéticos dos filmes do corpus de 

pesquisa dialogam, endossam ou vão de encontro às construções poéticas feitas ao longo da 

trajetória da narrativa policial na indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Além dessas 

três variáveis, se faz necessário, também, examinar os paradigmas que guiam a construção 

narrativa no cinema hollywoodiano. Nesse sentido, esta pesquisa compreende que os 

trabalhos de David Bordwell sobre narração e estilo no cinema estadunidense fornecem as 

ferramentas necessárias para compreender os princípios que guiam essas narrativas. 

 

4.2.2 O cinema clássico hollywoodiano 
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O cinema estadunidense começou a se desenvolver de maneira gradual a partir de 1910, 

quando pequenas produtoras começaram a se fundir, formando os grandes estúdios 

conhecidos hoje. Embora estivessem em competição direta uns com os outros, esses estúdios 

tendiam a cooperar em determinados níveis, sabendo que nenhum deles seria capaz de 

satisfazer o mercado sozinho (BORDWELL e THOMPSON, 2001). Foi dentro desse sistema 

de produção em massa dos estúdios que o cinema estadunidense se tornou orientado para a 

forma narrativa. 

Nesses primeiros anos, a obra narrativa se tornou a definição hollywoodiana de um 

filme, como afirma Elizabeth Cowie (1998) em sua pesquisa sobre o cinema clássico, e 

emergiu como um produto lucrativo que poderia ser manufaturado por meio de processos 

produtivos regulares e controlados. No cinema estadunidense, todas as inovações, 

desenvolvimentos e mudanças foram vistas como sendo funcionais a essa forma narrativa. 

A narrativa clássica apresenta um molde bastante geral, que conta com personagens 

relativamente bem definidos psicologicamente lutando para resolver um problema claramente 

indicado para conseguir objetivos específicos, e são o meio principal de ação da causalidade 

narrativa. No percurso dessa busca, o personagem entra em conflito com outros ou com 

circunstâncias externas, cujos desdobramentos se dão por meio de relações de causa e efeito. 

A história termina com a vitória ou o fracasso do protagonista, a resolução dos problemas e 

objetivos ou a não resolução.  

A causalidade atua como o princípio sob qual a ação de uma narrativa é organizada, e 

isso se aplica também ao cinema clássico, em que “as analogias entre personagens, cenários e 

situações embora certamente presentes, mas, em nível denotativo, qualquer paralelismo se 

subordina ao movimento de causa e efeito” (BORDWELL, 1996 p. 157). A organização 

temporal parece estar submissa à causalidade, visto que a trama está sempre mostrando os 

acontecimentos que salientam as relações causais, mesmo que não lineares temporalmente.  

A narrativa clássica hollywoodiana demarca claramente suas cenas, apresentando uma 

unidade de tempo com duração contínua ou coerentemente intermitente, unidade de espaço, 

com localizações bem definidas, e unidade de ação, com uma fase causal distinta. Cada cena 

exibe determinados momentos diferentes, primeiramente a exposição que especifica o tempo, 

o espaço e os sujeitos envolvidos. No meio da cena, os personagens tendem a buscar seus 

objetivos, e em todo esse percurso a cena clássica continua ou fecha os desenvolvimentos de 
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causa e efeito que ficaram pendentes nas cenas anteriores, ao mesmo tempo em que também 

pode abrir novas linhas causais para futuros desenvolvimentos.  

Raymond Bellour (2000) trata as cenas do cinema estadunidense como dotadas de uma 

unidade interna que se vale de repetições estilísticas ou de temas da história, se relacionando 

com as demais cenas por meio de paralelismos. Praticamente todo filme apresenta uma 

relativa repetição de ideias e informações, reproduzindo variações sobre determinados signos 

específicos de modo a reiterar seu sentido e também evidenciar os dados da história ao 

público, para que esse as utilize com o intuito de criar inferências sobre os desdobramentos 

causais da narrativa (BELLOUR, 2000; BORDWELL 2003). Nesse sentido, se mostra mais 

útil adotar a perspectiva de Bordwell (1996), pois compreende que a variedade de opções 

estilísticas no cinema clássico cumpre diversos papéis segundo sua relação com o 

desenvolvimento da trama. 

A primeira ideia a ser extraída do olhar de Bordwell (1996) sobre as operações 

estilísticas feitas dentro da narrativa clássica é que, como essa produção industrial é voltada 

para a realização de produtos narrativos, o estilo deve também servir à história do filme. Suas 

escolhas técnicas devem ser guiadas para os elementos que facilitem a transmissão de 

informações sobre a narrativa. Predomina, portanto, no cinema estadunidense, a ideia de que 

os recursos técnicos precisam ser utilizados para “converter os personagens em pontos focais 

de atenção” (BORDWELL 1996 p. 163), uma vez que a partir de suas falas e ações que a 

trama se desenvolve. O segundo elemento é que as operações estilísticas devem orientar o 

espectador, afinal, por mais que as escolhas técnicas sejam feitas para privilegiar a história, 

essas não teriam serventia alguma se o público não for capaz de perceber o que está 

efetivamente acontecendo, e assim, então, estabelecer as relações entre os diferentes 

elementos apresentados pela trama.  

Nesse sentido, Bordwell (1996) entende que o estilo da narração clássica encoraja a 

audiência a construir um tempo e espaços coerentes e consistentes para a ação da história. 

Alguns estilos específicos de fato visam a desorientação do público, em especial alguns 

gêneros como o terror e o suspense, cuja experiência, como afirma Hans Wulf (1996), reside 

em gerar a incerteza e expectativa sobre os eventos futuros da trama, sendo que essa incerteza 

estaria apoiada por sensações como o medo e a excitação. A despeito das especificidades de 

alguns gêneros ou autores, os recursos estilísticos da narrativa clássica tendem a uma maior 

clareza denotativa. Cada relação temporal de uma cena com sua antecessora se sinalizará 

pronta e inequivocamente, e a cada plano o ponto de interesse da história deve estar dentro do 
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enquadramento, a captação dos sons é aperfeiçoada para emitir a maior clareza possível dos 

diálogos e os movimentos de câmera buscam criar um espaço não ambíguo e dotado de 

volume. A montagem clássica, afirma Bellour (2000), buscaria fazer de cada plano o 

resultado lógico de seus antecessores, visando marcar aquilo que é pertinente. A montagem 

também prima por “reorientar o espectador por meio de entornos repetidos” (BORDWELL, 

1996, p.163).  

O terceiro princípio diz respeito à estabilidade dos paradigmas da narrativa clássica. 

Altman (2000) considera que as convenções hollywoodianas, bem como as genéricas, são 

facilmente reconhecidas e chanceladas pelos espectadores. Isso implicaria em pensar que o 

cinema clássico possui um conjunto de opções técnicas bastante determinados. Embora o 

cinema hollywoodiano traga consigo diferentes opções de iluminação, o uso dessas estaria 

direta e probabilisticamente ligado a determinados contextos e momentos da trama fílmica. 

Para cada cena há o uso mais “provável” de algum dos muitos recursos de iluminação, e estes 

estariam ligados à produção específica de determinados efeitos já previstos e conhecidos pelo 

público. Tanto que ao tratar do desenvolvimento de novos gêneros, Altman (2000) afirma que 

é por meio da repetição de determinados recursos, tanto estilísticos como temáticos, que um 

conjunto de filmes passa a ser reconhecido enquanto gênero cinematográfico. 

Deste modo, é possível considerar que cada filme irá recombinar recursos familiares 

com diretrizes previsíveis e seguindo as demandas da trama. Esse formato oferece ao 

espectador poucas dificuldades em entender as características estilísticas porque está 

orientado no tempo e no espaço, considerando também que essas características serão 

interpeláveis à luz de um paradigma. De acordo com Bordwell (1996), essa é exatamente a 

razão que permite denominar como clássico a estabilidade e uniformidade do cinema 

hollywoodiano, pois qualquer meio artístico define seu classicismo a partir da obediência a 

um conjunto de normas extrínsecas. 

As noções propostas ajudam a compreender como se articulam as escolhas estilísticas 

nas obras produzidas dentro do sistema hollywoodiano e porque são de fácil leitura e 

identificação por parte do público. É importante salientar, no entanto, que este período 

clássico não compreende somente essa forma narrativa e estilística, pois Cowie (1998) afirma 

que “Hollywood incluía outras formas narrativas” (p. 178). Este trabalho, no entanto, se aterá 

às normas estilísticas clássicas, pois é sob estes paradigmas que operam os produtos do 

corpus analítico proposto.  
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Além dos paradigmas do cinema clássico, as análises desta pesquisa terão seu escopo 

focado em três diferentes aspectos: o desenvolvimento da investigação, a construção do 

personagem investigador e a ambientação dos filmes. A perspectiva desta pesquisa para cada 

um destes operadores de análise será explanada a seguir. 

 

4.2.3 O percurso investigativo 

 
Nas narrativas policiais, a investigação de um crime é normalmente o elemento central 

da trama. Se no cinema clássico o uso dos recursos estilísticos está subordinado à trama e à 

orientação do público quanto a sua compreensão, então nos filmes desse gênero os recursos 

fílmicos serão usados para transmitir ao espectador os fatos relevantes para a investigação, 

tais como o crime, as provas e os suspeitos, bem como guiá-los pelo processo investigativo. 

Em seu fluxo de desenvolvimento, toda narrativa traz uma série de eventos de algum 

modo interligados, e que apresentam, de acordo com Todorov (1980), sucessões ou 

transformações. As ações acontecem em determinados tempos e espaços, se desenvolvendo e 

conectando umas nas outras por meio de relações de causa e efeito. Para Bordwell e 

Thompson (2001), é apenas a partir da construção de relações causais que o leitor é capaz de 

conectar temporal e espacialmente os eventos de uma narrativa. 

Na narrativa policial, a noção da causalidade se mostra muito importante. O processo 

investigativo dos detetives também consiste em buscar e interpretar evidências para construir 

os elos causais envolvendo o crime investigado e reconstruir a narrativa do que aconteceu. 

Nesse sentido, não se trata apenas de uma narrativa que contém duas narrativas, a da 

investigação e a do crime propriamente dito, como diz Todorov (1980), mas também consiste 

numa dimensão metalinguística ao ser uma narrativa sobre o processo de construção de uma 

segunda narrativa. Entender os elos causais de uma narrativa policial implica em entender 

como essas obras apresentam as provas, o desenlace do crime e até mesmo como essas 

relações de causa e efeito podem ser usadas para sugerir ao espectador uma conclusão 

equivocada, de modo a surpreendê-lo depois com a verdadeira.  

Ao longo de boa parte de Sobre Meninos e Lobos, o olhar do espectador recebe 

sugestões para suspeitar de Dave como assassino da jovem encontrada no parque, mas 

posteriormente a audiência é surpreendida quando o personagem é mostrado como inocente 

deste crime. As informações dadas pela trama são organizadas de modo a fazer o público 

inferir que há uma relação de causa e efeito entre Dave ser uma das últimas pessoas a ver a 
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jovem viva, chegar em casa coberto de sangue nesta mesma noite e o corpo da garota ser 

encontrado no dia seguinte. De maneira semelhante, Ilha do Medo se apresenta para seu 

espectador como um típico "mistério do quarto fechado", induzindo seu público a buscar as 

causalidades típicas desse modelo de investigação, fazendo-o não perceber as pistas que 

levam à revelação que ocorre perto de seu final. 

O público tende a seguir essa investigação como um cúmplice ou ajudante dos 

detetives, igualmente interessado em sua resolução. Teorias da recepção como as de Casetti 

(1989) afirmam que os espectadores buscam ativamente relacionar os eventos da narrativa 

conectando as propostas e proposições enunciadas, tentando remontar o sentido das 

informações dadas por um conjunto de imagens e sons e como estas estariam relacionadas aos 

demais elementos da obra. Isto é ainda mais válido na narrativa policial, na qual o público 

sabe das consequências do crime, mas não de suas causas, da identidade do assassino, sua 

motivação e seus métodos. São, portanto, histórias que dependem da curiosidade e do desejo 

de conhecer os eventos que geralmente aconteceram antes da ação da trama iniciar. 

Esse acordo implícito de cooperação entre espectador e obra, no entanto, não significa 

que a narrativa irá partilhar todas as informações pertinentes com a audiência. O modo como 

um filme gerencia o acesso do espectador às informações do universo fílmico é chamado por 

Bordwell e Thompson (2001) de amplitude de informação. Uma obra cinematográfica pode 

apresentar ao público suas informações em extremos, que vão de um modo irrestrito e 

praticamente onisciente, dando ao espectador mais informações do que os personagens 

dispõem, a outro no qual o público só sabe, vê e ouve aquilo que é vivenciado por um único 

personagem. Em Amnésia, por exemplo, o público só tem acesso às informações obtidas pelo 

protagonista Leonard, enquanto que em Sobre Meninos e Lobos o espectador acompanha três 

personagens, tendo mais informação do que cada um possui individualmente. Assim como a 

profundidade, a amplitude de informação raramente se apresenta completamente nestes 

extremos, e seu uso é mais uma questão de gradação entre esses usos extremos (BORDWELL 

e THOMPSON, 2001). Dificilmente um filme irá dar todas as suas informações de modo 

completamente irrestrito, já que sempre há alguma coisa não revelada, caso contrário o 

público terá certeza de tudo que acontecerá ao fim muito antes do desfecho. 

Se os produtos da narrativa policial trabalham para dar ao público uma sensação de que 

a racionalidade é capaz de desvendar qualquer coisa e trazer ordem ao caos, vai ser 

justamente na resolução do percurso que essas impressões serão construídas. Quando o 

detetive explica tudo que o levou ao culpado, o espectador percebe o encadeamento causal de 
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suas ideias e a construção lógica que o permitiu alcançar essa verdade objetivamente 

inquestionável sobre o fenômeno investigado. Se os filmes do corpus proposto operam para 

construir um sentido que se diferencia da norma do gênero, certamente o modo como 

apresenta, desenvolve e conclui seu percurso investigativo terá elementos que permitem 

comunicar essas ideias ao público. 

 

4.2.4 O Personagem Investigador 
 

O personagem no cinema é, de acordo com Aumont e Marie (2003), identificado pelo 

ator que o interpreta e também pelo texto que pauta suas falas e ações. Esses dois aspectos 

basilares formariam "o ser e o fazer do personagem, ou seja, a atribuição dos seus traços 

físicos, os do ator, seu traje, sua maquiagem, seus traços psicológicos e morais significados 

por seus atos e falas, seu gesto e seu comportamento" (p. 226). Em um filme, o personagem é 

que faz ou sofre consequências de um ou mais atos e o fundamento essencial do roteiro, como 

afirma Syd Field (2001).  

Uma narrativa fílmica dá ao público diferentes níveis de acesso aos seus personagens. 

Bordwell e Thompson (2001) denominam essas diferentes possibilidades de acesso a um 

personagem de profundidade de informação, enquanto que Gerard Genette (1995) trata isso 

por focalização, dividindo-a entre interna e externa. Apesar de usarem nomes diferentes, são 

conceitos similares em essência que dizem respeito ao quanto uma narrativa permite que o 

público penetre no estado psicológico de seus personagens. 

Uma trama pode manter a informação somente no campo do que os personagens dizem 

e fazem, uma focalização externa, e essa seria uma narrativa objetiva, segundo Genette 

(1995), ou com pouca profundidade de informação de acordo com os conceitos de Bordwell e 

Thompson (2001). Um filme também pode desenvolver sua trama a partir do ponto de vista 

de um ou mais personagens, uma focalização interna, dando ao público acesso ao que eles 

pensam, veem, ouvem e como interpretam os fatos. Ilha do Medo, um dos filmes a serem 

analisados, tem em certa medida uma focalização interna, ou grande profundidade de 

informação, ao permitir que o público mergulhe no universo mental de Teddy vendo suas 

memórias e seus delírios. 

A manipulação da profundidade pode visar diferentes funções e efeitos. Bordwell e 

Thompson (2001) entendem que quando um filme mergulha nas profundezas da mente de um 

personagem pode contribuir para aumentar a identificação do público com ele, estabelecer 
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algumas inferências sobre o que o personagem poderá dizer ao ser confrontado com uma 

determinada situação ou mesmo duvidar da capacidade do personagem em compreender o que 

está acontecendo. Os filmes do corpus de análise, inclusive, usam a focalização interna, ou 

profundidade de informação, para suscitar dúvida na audiência. As obras apresentam 

segmentos nos quais os personagens revisitam seus respectivos passados, mas essas cenas 

trazem elementos sonoros ou visuais que deixam incerto se aquele é verdadeiramente um 

flashback ou uma fantasia delirante do personagem. Quando não suscitam dúvida de imediato, 

apresentam cenas que, em uma primeira apreciação, parecem ser claramente flashbacks para, 

em seguida, revelar que são falsos. Esses flashbacks ambíguos serão denominados "aparentes 

flashbacks" ao longo das análises. 

Por outro lado, a objetividade também pode ser um modo bastante eficiente de reter 

informação. A razão pela qual O Falcão Maltês: Relíquia Macabra (1941), de John Huston, 

não penetra na subjetividade do detetive Sam Spade é que este tipo de filme exige que o 

raciocínio do investigador não seja revelado ao público em sua integralidade, uma vez que um 

efeito de suspense depende da existência de determinadas deficiências de informação, como 

afirma Lothar Mikos (1996). 

Logicamente, os filmes não operam com a profundidade de informação ou focalização 

interna de modo excludente e dicotômico. É perfeitamente possível que um filme com pouca 

focalização interna em seus personagens apresente um ou outro mergulho na subjetividade de 

algum deles por meio de um delírio ou flashback, da mesma forma que é possível uma 

narrativa que se passa majoritariamente dentro do universo mental de um personagem possa 

se afastar momentaneamente disso. Na verdade, os usos da focalização são mais mistos do 

que absolutos.  

Mesmo quando uma narrativa possui um número grande de personagens, geralmente é 

possível identificar quais são os mais centrais para a trama. Nas narrativas policiais, o 

personagem investigador é um dos mais importantes, embora nem sempre exerçam sozinhos o 

protagonismo da história ou até mesmo da investigação. Isso é o que acontece em Sobre 

Meninos e Lobos, que se divide entre três personagens, dois deles envolvidos na investigação 

do crime e um que é o principal suspeito. Esses personagens nem sempre são detetives 

profissionais ou membros de alguma força policial, podendo ser pessoas comuns enredadas 

em meio a uma conspiração criminosa ou confrontadas com o assassinato de alguém próximo, 

mas são as figuras cujo processo investigativo é acompanhado pela audiência. 
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Se os produtos deste gênero trabalham para exaltar o poder da razão, da lógica e da 

inteligência humana aplicado na resolução de crimes, como afirmam de modo praticamente 

unânime os autores consultados nesta pesquisa, então os investigadores das narrativas 

policiais seriam a personificação dessa racionalidade, usando sua perspicácia, inteligência e 

conhecimento para desvendar os crimes. Ao longo do mapeamento dos principais ciclos da 

narrativa hollywoodiana no capítulo anterior, foi percebido como a figura do personagem 

investigador se diferenciou a cada ciclo. Era possível encontrar desde detetives polidos, como 

Sherlock Holmes e Philo Vance, a investigadores cínicos e durões, similares a Philip Marlowe 

e Sam Spade, até chegar aos policiais com seus rígidos manuais procedimentos e ciência 

forense, como Virgil Tibbs e Clarice Starling.  

Se a programação poética dos filmes do corpus de análise desta pesquisa de algum 

modo se diferencia dos efeitos poéticos de sentido habitualmente construídos por esse tipo de 

narrativa, é altamente provável que a construção e apresentação dos investigadores contribua 

para esses efeitos. 

 

4.2.5 O ambiente 

 
Embora o termo ambiente possa ser usado de diferentes maneiras e pontuar conceitos 

distintos, como aponta João Araújo (2015), é também usado muitas vezes para evocar 

espacialidade, com diferentes autores utilizando expressões como "geografias da imaginação" 

ou "espaços lógicos". Nesta pesquisa, o termo ambiente será usado justamente com essa 

conotação, para se referir aos espaços nos quais se passa a trama dos filmes, como esses 

ambientes dialogam com os espaços típicos da narrativa policial cinematográfica e como se 

relacionam com sua própria narrativa e os personagens que por ela transitam. Ao falar sobre a 

narrativa clássica e fluxo narrativo, é perceptível que muitas narrativas audiovisuais 

transcorrem em um espaço definido. Gaudreault e Jost (2009) chegam a dizer que é "muito 

difícil, no cinema, abstrair a ação de seu ‘quadro situacional’171. Quer dizer: do quadro 

espacial no meio do qual se desenrola cada um dos elementos que constituem a trama da 

história" (p. 108). Ou seja, na narrativa fílmica, na grande maioria dos casos, é possível 

depreender alguma informação sobre o espaço ocupado pelos personagens e, assim, ter 

alguma noção sobre o tipo de universo no qual esses indivíduos vivem. 

                                                 
171 Aspas dos próprios autores 
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O espaço no qual se ambienta uma narrativa é, portanto, imbuído de elementos de 

ordem socioeconômica, moral e psicológica, na qual vivem os personagens que nele habitam. 

Serve tanto para situar as condições nas quais vivem os sujeitos da diegese, pois atua como 

uma espécie de projeção dos conflitos vividos por eles, como também para se colocar em 

conflito com os personagens. No cinema, além dos próprios cenários e locações, a 

ambientação também se dá pelo modo como é usada a iluminação, enquadramentos, música e 

outros recursos estilísticos. 

A noção de que o ambiente no qual a trama se passa influencia diretamente os 

personagens é tratado por Mikhail Bakhtin (2014), por meio de seu conceito de cronotopo:  

 
No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais 
num todo compreensivo e concreto. Aqui, o tempo condensa-se, comprime-se, 
torna-se artisticamente visível; o próprio espaço intensifica-se, penetra o movimento 
do tempo, do enredo e da história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o 
espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. (BAKHTIN, 2014, p. 211) 

 

Ao comentar sobre a possibilidade do uso do conceito de cronotopo para fins de análise 

da construção dos ambientes em narrativas ficcionais, Araújo (2015, p.49) afirma que as 

ideias de Bakhtin permitem "não só verificar como se constituem os espaços, mas o que esses 

espaços dizem sobre as personagens, como eles configuram tipos específicos de ações, e 

sobretudo como apelam para gêneros e são marcados pelo progresso da narrativa."  Além 

disso, o autor comenta sobre como essa noção se relaciona com os gêneros narrativos, pois 

ajuda a pensar como a construção dos ambientes de uma narrativa estabelece relações com 

outros produtos daquele mesmo gênero. 

Nas narrativas policiais a ambientação contribui para dar contexto ao crime, estabelecer 

os tipos de obstáculos com os quais os investigadores podem se deparar e até mesmo os 

recursos e métodos disponíveis aos personagens. Esse tipo de produto tanto pode se passar em 

cidades sombrias e decadentes, tomadas pela criminalidade, a exemplo de À Beira do Abismo 

(1946), como em uma pequena e pacata comunidade de interior, na qual a violência é algo 

que escapa ao cotidiano do local, mas pode revelar segredos e sentimentos ocultos daquela 

população, que é o que ocorre em Garota Exemplar. 

Considerando que o método da Poética do Filme postula que as escolhas de como os 

espaços são filmados e sonorizados são feitas para produzir efeitos em seu público, o trabalho 

analítico desta tese usará a noção bakhtiniana de cronotopo para entender como a 

programação poética dos filmes relaciona os espaços com os personagens e crimes contidos 
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neles. A periferia de Boston, em Sobre Meninos e Lobos, parece um pacato subúrbio 

estadunidense, mas as muitas cenas noturnas, internas e externas, em ambientes escuros e com 

personagens ocultos pelas sombras levam o público a perceber que não é um local tão pacato 

quanto aparenta. De maneira semelhante, boa parte dos sentimentos de apreensão, 

claustrofobia e temor em Ilha do Medo derivam do modo como a paisagem da ilha e os 

corredores do manicômio judiciário são mostrados ao espectador. Deste modo, o ambiente se 

revela como uma variável importante para compreender o contexto que o filme dá aos casos 

investigados em suas narrativas, e como esse contexto ajuda a construir o que é expressado 

pela obra fílmica. Considerando que os programas poéticos dos filmes que compõem o corpus 

analítico desta pesquisa divergem de certas questões tradicionalmente apresentadas em 

produtos do gênero, a análise da construção da ambientação dessas obras pode ajudar a 

compreender como o universo fílmico dialoga com o conteúdo sensorial, emocional e 

cognitivo expressado pelos longas-metragens.  

Uma vez tendo determinado as três principais unidades analíticas, esta tese partirá, 

então, para a análise propriamente dita dos filmes. O esforço analítico desta pesquisa usará o 

enquadramento metodológico da Poética do Filme, bem como as noções sobre o 

funcionamento da narrativa clássica hollywoodiana, para orientar seu olhar em como os três 

filmes do corpus realizam efeitos em sua audiência a partir de escolhas específicas em relação 

ao uso dos recursos audiovisuais. A análise levará em conta as três unidades fílmicas 

explicitadas neste tópico para compreender como essas contribuem para a construção poética 

das obras. 

No processo de realização das análises os três filmes foram assistidos diversas vezes, e a 

partir dessas apreciações foram produzidos fichamentos, nos quais esta pesquisa tentou 

separar os elementos das obras que corresponderiam a cada uma das três variáveis escolhidas. 

A partir desses fichamentos foram feitos os primeiros exercícios analíticos para buscar as 

estratégias poéticas dessas unidades e que efeitos pretendiam suscitar em seu público. Depois 

das análises isoladas de cada obra, a etapa seguinte foi colocar lado a lado as análises feitas 

sobre as unidades de cada filme para observá-las comparativamente, tentando entender até 

que ponto essas estratégias se assemelham ou se distanciam entre esses três filmes e com os 

demais filmes deste ciclo, identificados no primeiro tópico deste capítulo.  

 

4.3 A INCERTEZA NA NARRATIVA POLICIAL HOLLYWOODIANA 

CONTEMPORÂNEA  
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Conforme explanado no tópico anterior, a análise será dividida em três eixos temáticos 

que irão examinar comparativamente como cada um dos três filmes selecionados opera essas 

variáveis. As unidades de análise serão: o percurso narrativo até o eventual desenlace da 

investigação, o personagem ou os personagens investigadores e a construção do espaço 

ficcional. O primeiro eixo será o do percurso investigativo. 

 
4.3.1 Analisando os casos investigados 
 

Os casos investigados nos três filmes que compõem o corpus inicialmente parecem 

relativamente similares entre si. O primeiro é o assassinato de uma jovem mulher em Sobre 

Meninos e Lobos (2003), cuja investigação desenterra segredos ocultos dos moradores de um 

subúrbio em Boston, os outros dois são aparentes casos de pessoas desaparecidas: a paciente 

que desaparece de sua cela trancada em Ilha do Medo (2010), levantando suspeitas sobre o 

que realmente ocorre no manicômio judiciário, e a esposa que some de casa em Garota 

Exemplar (2014), suscitando desconfianças sobre a vida conjugal de um casal. Como esses 

casos desenvolvem, sua apresentação de pistas e solução, bem como o diálogo estabelecido 

com estruturas tradicionais do gênero será o foco deste tópico. 

 

4.3.1.1 Caminhos Perigosos: Assassinato e segredos em Sobre Meninos e Lobos 

 

O caso que serve como espinha dorsal para a narrativa de Sobre Meninos e Lobos é a 

morte de Katie Markum, filha de Jimmy. Seu corpo é encontrado em um parque público, com 

sinais de ter sido baleada no ombro e espancada antes de ser morta com um tiro na cabeça. 

Sobre este crime, porém, paira outro que aconteceu décadas antes, que foi o sequestro e 

estupro de Dave, amigo de infância de Jimmy e Sean, quando eles ainda eram crianças. O que 

aconteceu com Dave o deixou marcado de diferentes maneiras, e essas consequências se 

manifestam durante a investigação da morte de Katie. Considerando que as escolhas 

envolvendo a construção deste personagem impactam em grande medida o modo como o 

público acompanha a investigação, é preciso se deter um pouco na maneira como o filme 

apresenta Dave ao público. 

 

Dave: O menino que fugiu dos lobos 
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Na cena em que Dave é levado pelos pedófilos, ele, Jimmy e Sean estão escrevendo 

seus nomes no cimento fresco. Jimmy e Sean escrevem os seus, mas Dave para na metade da 

escrita de seu nome justamente por ser chamado por um dos pedófilos que fingia ser policial. 

O nome de Dave deixado incompleto no cimento serve como uma metáfora da interrupção 

brusca de sua vida causada pelo abuso sofrido. Depois que o personagem foge do cativeiro e 

retorna para casa, Jimmy e Sean apenas o veem de longe, na janela de sua casa e somente a 

sua silhueta, como se Dave metaforicamente tivesse retornado dos dias de abuso como uma 

sombra da pessoa que era.  

 
Figura 1 – A Sombra de Dave 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 

Essas duas metáforas, a do nome incompleto no cimento e do personagem envolto por 

sombras, são uma recorrência no filme, e a repetição visa ressaltar a importância desses 

elementos para o personagem e para trama tal como postulado por Bellour (2000). Já adulto, 

Dave passa com seu filho pela rua em que foi sequestrado, e ao ver seu nome incompleto na 

calçada relembra o dia do sequestro. A ideia de que a vida do personagem foi interrompida ou 

alterada pelo trauma é reforçada em uma cena entre Sean e Jimmy próxima ao fim do filme, 

quando o policial pergunta qual a última vez em tinha visto Dave, e Jimmy responde que foi 

quando eles eram crianças, entrando no carro dos pedófilos, como se quem tivesse retornado 

fosse outra pessoa.   

O uso de sombras ao retratar o personagem aparece em outros momentos da narrativa. 

Ainda no início, quando o filme mostra Dave no cativeiro, esse está em um porão sombrio e 

seu corpo fica parcialmente coberto pela escuridão. A pouca iluminação da cena, somada à 
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música grave e aos uivos de lobo que acompanham as imagens da fuga do personagem visam 

criar uma atmosfera que magnificam a severidade da situação e o desespero de Dave. 

As imagens e sons de sua fuga retornam posteriormente, em um momento no qual Dave 

conta uma história ao filho e fala sobre um menino que fugiu de lobos. O diálogo do 

personagem é cortado por imagens dele criança fugindo de seu cativeiro, sugerindo que está 

falando de si mesmo, enquanto nas imagens do presente metade de seu rosto está oculta por 

sombras. Esse é um dos raros momentos em que o filme se utiliza da focalização interna e o 

faz para permitir que o público adentre na mente traumatizada de Dave, observando como o 

dia da sua fuga é uma memória vívida, denotando sua instabilidade e atraindo suspeitas para 

ele. Mais adiante, em uma cena em que Dave conversa com a esposa sobre a existência de 

monstros e como não se sente humano, o personagem é novamente enquadrado com o rosto 

parcialmente coberto por sombras. Quando Jimmy o confronta sobre a morte de Katie, e Dave 

tem dificuldade em falar sobre o que realmente aconteceu, o rosto do personagem é mais uma 

vez parcialmente coberto por sombras. Se as narrativas hollywoodianas se constroem a partir 

de reiterações de determinados elementos visuais e sonoros, como afirmam Bordwell e 

Thompson (2001) e Bellour (2000), então é possível inferir que a constância em mostrar o 

personagem dessa maneira visa transmitir ao público a noção de Dave como alguém 

fragmentado, dividido, ambíguo ou pouco confiável. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Dave coberto por sombras em diferentes momentos 
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Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 

A impressão de Dave como alguém instável por conta do trauma que sofreu será 

posteriormente um dos fatores que levará Sean e seu parceiro Whitey a o considerarem como 

um suspeito pela morte de Katie. Assim, o passo seguinte dessa análise é compreender como 

o filme constrói o percurso da investigação sobre Katie. 

 
O Assassinato de Katie e a busca por um motivo 
 

A trama segue os passos de Sean e seu parceiro Whitey tentando desvendar o que 

aconteceu na última noite de Katie. O modo como o filme retrata a investigação tenta 

acompanhar os processos institucionais da polícia e ser o mais próximo possível de como a 

polícia conduziria uma investigação real, uma característica que é típica das narrativas do 

ciclo do police procedural. Ao aderir a esse modelo típico de narrativa policial, o filme pede 

que seus espectadores o assistam como se estivessem diante de um procedural comum e 

ajustem suas expectativas para uma composição comunicacional, de acordo com as noções 

propostas por Gomes (2004), cuja construção poética de sentido se assemelhará a produtos 



146 
 

 

parecidos. Ou seja, solicita que sua audiência espere ver uma trama na qual a investigação se 

valha de métodos e técnicas de investigação policial e forense que, ao fim, apontarão para um 

inquestionável culpado, revelando quem cometeu o crime, como cometeu e qual foi sua 

motivação. 

 

As suspeitas sobre Dave 
 

Nas cenas anteriores à descoberta do corpo de Katie, a personagem está em um bar com 

duas amigas. As três começam a dançar em cima do balcão do bar. Dave está lá assistindo 

beisebol na televisão e olha fixamente para Katie quando as garotas começam a dançar. 

Quando Dave finalmente abaixa a cabeça, parece haver uma ponta de vergonha ou 

constrangimento em seu olhar. Na próxima vez que o público vê Dave, a narrativa mostra ele 

chegando em casa abalado e ferido. Sua mão está machucada, como se tivesse socado alguma 

coisa com força, e há sangue em sua camisa. Dave conta a esposa que lutou contra um 

assaltante e que talvez o tenha matado. A cena é toda envolvida por sombras e contrastes entre 

claro e escuro, mais uma vez exibindo Dave parcialmente coberto por escuridão. A cena 

seguinte é a que vai exibir justamente o corpo de Katie sendo encontrado. A decisão da 

narrativa em montar o filme mostrando Dave chegando em casa coberto de sangue depois de 

ver Katie, para logo em seguida revelar que ela está morta, é feita de modo a dar a impressão 

de que há um encadeamento lógico e causal, tal como Bordwell e Thompson (2001) propõem 

que a montagem da narrativa clássica funciona, entre esses três eventos. 

Quando o carro de Katie é encontrado, Sean analisa a cena do crime com ajuda de 

peritos, concluindo pelos vetores dos tiros e rastros de sangue que ela foi primeiro baleada 

dentro de seu carro e depois correu para o parque, sendo morta lá. Conforme Sean se 

aproxima do local do corpo, a câmera se detém sobre um grupo de policiais voltando da área 

de onde o cadáver está, e os oficiais afirmam que nunca viram algo parecido. A frase e a 

expressão de incômodo no rosto dos policiais visam suscitar uma sensação de temor e 

suspense quanto ao que foi feito de Katie. Até aquele momento, o público não tinha certeza 

que ela estava de fato morta, e a fala dos policiais leva a audiência a imaginar que está diante 

de um crime cruel e violento. 

Enquanto a polícia procura pelo corpo, a esposa de Dave, Celeste, olha para o marido 

com suspeita e apreensão, quase como se indagasse a si mesma se seria possível que o marido 

tivesse algum envolvimento. Como Sean não tem a informação que a narrativa deu ao público 
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sobre o estado de Dave na noite do crime, pois o público tem uma maior amplitude de 

informação que os personagens ao longo de boa parte do filme, Sean e Whitey começam a 

procurar por suspeitos com motivos para terem cometido o assassinato. A audiência, no 

entanto, provavelmente já suspeita de Dave a essa altura, não só pela montagem e o modo 

como as cenas até o surgimento do cadáver são encadeadas, mas pela reação de Celeste à 

descoberta de que Katie foi assassinada na mesma noite que o marido chegou ensanguentado 

em casa.  

Sem um suspeito ou alguém com uma motivação provável, Sean e Whitey começam a 

fazer perguntas na vizinhança na qual o carro de Katie foi encontrado. Uma das testemunhas 

indica que a Katie teria falado como se conhecesse a pessoa. Como o público já tem a 

informação de que Dave se envolveu em algo violento na noite do crime e que ambos não 

apenas se conhecem como têm um grau de parentesco por Dave ser casado com a tia de Katie, 

esse é mais um elemento que parece levar a audiência a suspeitar do comportamento de Dave. 

Outra atitude que sugere ao espectador pensar que Dave talvez tenha algo a esconder é 

quando ele e Celeste vão à casa de Jimmy consolar sua família pela morte de Katie. Sentado 

com Jimmy na varanda, Dave admite ter visto a filha dele em sua última noite, mas quando 

Jimmy pergunta do machucado em sua mão, Dave conta uma história diferente da que disse à 

esposa. Se por um lado Dave não pareceu demonstrar nenhum receio em revelar a Jimmy que 

estava presente na última vez que Katie foi vista em público com vida, por outro lado soa 

ambíguo que a história contada a Jimmy tenha sido diferente da contada à esposa. O diálogo 

funciona para ampliar as suspeitas sobre Dave ao mesmo tempo em que começa a preparar a 

revelação que virá ao fim da narrativa, de que Dave não matou Katie. Nesse momento do 

filme, o público não tem como saber que o personagem não é o assassino da jovem, mas 

vendo a cena com conhecimento da reviravolta final, a decisão dele em não revelar para 

Jimmy o que aconteceu naquela noite se dá pelo fato de que ele realmente matou alguém.  

Até esse ponto da trama apenas o público tinha suspeitas em relação a Dave, mas isso 

muda quando Sean vai conversar com ele sobre ter visto Katie no bar. O machucado que Dave 

tem em sua mão chama a atenção de Sean e Whitey, algo denotado pelo plano-detalhe na mão 

ferida de Dave, como que reproduzindo o olhar atento dos dois detetives diante de algo que 

pode ser uma prova. A justificativa que Dave dá para a polícia em relação ao ferimento é 

diferente da que deu à esposa, como também diverge da explicação dada para Jimmy em na 

varanda. Isso reforça o pedido do filme para que o público pense que Dave é o culpado. 
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Afinal, agora ele não apenas está contando uma história diferente do que tinha contado antes, 

como provavelmente está mentindo para a polícia. 

Como nenhum outro corpo ou crime é encontrado ou mencionado pela narrativa até 

então, já que se espera um certo nível de honestidade da trama em relação à apresentação das 

evidências como afirma Merrill (1997), a principal inferência que o público é capaz de fazer 

nesse momento é que Dave está de algum modo envolvido com a morte de Katie. As 

suspeitas de Sean e do público em relação a Dave são alimentadas quando o detetive resolve 

conversar com Celeste na tentativa de saber a verdade sobre o machucado de Dave. Antes que 

Sean consiga fazer perguntas sobre o que aconteceu na noite do crime, Celeste se mostra 

assustada com a presença dele e indaga se a polícia está suspeitando de Dave, deixando 

transparecer suas próprias desconfianças. 

Tanto o público quanto os personagens Sean e Whitey têm suas suspeitas reforçadas 

quando o carro de Dave é encontrado na rua, aparentemente depois de ter sido roubado. Uma 

grande quantidade de sangue é encontrada no carro e pertence ao mesmo tipo sanguíneo de 

Katie, assim a polícia leva Dave para ser interrogado. Ao ser confrontado com as evidências 

encontradas e com a possibilidade de ser visto como suspeito do crime, Dave se comporta 

com uma inesperada frieza e uma postura defensiva. A recusa dele em dar explicações à 

polícia visa deixar claro que ele realmente tem algo a esconder em relação a suas ações na 

noite do crime.  

Jimmy, que estava acompanhando de perto a investigação da polícia, ouve que Dave foi 

levado numa viatura para ser interrogado sobre o caso de Katie e decide averiguar a situação 

por conta própria. Conversa com Celeste e assim como aconteceu ao ser questionada pela 

polícia, ela deixa transparecer a Jimmy todas as suspeitas que tem do marido em relação à 

morte de Katie. Após o diálogo entre Jimmy e Celeste, Dave é abordado pelos cunhados de 

Jimmy, sendo chamado para ir beber com eles. Quando ele entra no carro, a câmera 

permanece parada onde está enquanto o automóvel vai ficando cada vez mais distante, e o 

plano remete à cena inicial do filme quando ele, ainda criança, entra no carro dos pedófilos. O 

público ainda não sabe a este ponto do filme, mas esta decisão será fatal para Dave. Assim 

como aconteceu na primeira cena da narrativa, o personagem encontra a sua perdição ao 

aceitar um convite para entrar em um carro, e a decisão de compor os dois momentos de um 

modo visualmente similar parece estabelecer um paralelo entre esses dois momentos, 

comunicando ao público que Dave deverá novamente passar por algo terrível. 
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Figura 3 – Dave criança (acima) e Dave adulto são levados de carro 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 
As suspeitas sobre Brendan e sua família 

 
No início da investigação, Sean e seu parceiro conversam com as amigas de Katie e 

descobrem que ela escondia dos pais que estava namorando e planejava deixar a cidade com o 

namorado. O namorado era Brendan, um jovem da vizinhança de quem Jimmy não gostava 

muito. Brendan é interrogado pelos policiais e revela que ele e Katie planejavam ir embora da 

cidade. Demonstrando estar abalado por sua morte, ainda assim Brendan é submetido a um 

interrogatório com polígrafo e é inocentado. Esse interrogatório sob utilização do polígrafo, 

no entanto, nunca é mostrado ao público, um dos momentos da narrativa em que o público 

tem uma amplitude de informação inferior à dos personagens. A ausência desse dado será 

importante para suscitar suspeitas sobre Brendan quando mais informações sobre a família 

dele forem reveladas.  
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A trama continua a colocar informações para levar o público a pensar que o assassinato 

de Katie podia estar relacionado com o passado criminoso de Jimmy, quando ele é indagado 

por Sean sobre essa possibilidade. A fala de Jimmy na varanda de sua casa é outro momento 

em que a narrativa dá uma informação com esse propósito. Se inicialmente o diálogo de que a 

morte da filha era culpa dele parecia apenas motivada pela dor e arrependimento do 

personagem, ao saber do envolvimento criminoso entre Jimmy e o pai de Brandan no passado, 

o público passa a considerar que talvez o assassinato tenha alguma relação direta com os 

antigos crimes de Jimmy.  

Quando tanto Sean quanto o público já tinham um volume grande de informações para 

suspeitar de Dave, a trama sugere outra possibilidade no momento em que o detetive recebe o 

resultado da balística da arma que matou Katie. A arma já tinha sido usada em um crime 

décadas atrás e pertencia a um antigo membro da gangue de Jimmy, Ray Harris, pai de 

Brendan, o namorado de Katie. A ideia de que a arma de um ex-parceiro de Jimmy tenha sido 

usada para matar a filha dele faz Sean pensar que é possível que exista uma motivação mais 

pessoal para o crime, e assim volta a atenção de seu inquérito para a família Harris.  

Sean e o público recebem mais razões para colocar suas suspeitas nos Harris quando o 

detetive descobre por meio do FBI que foi Ray quem entregou Jimmy para a polícia anos 

atrás, fato que levou à sua prisão e que o paradeiro de Ray é desconhecido há anos. De início, 

Sean parece inclinado a pensar que Brendan podia estar tentando se vingar pelo pai e vai 

interrogá-lo. O personagem já tinha sido tomado como suspeito no início e liberado, mas 

como o interrogatório de Brendan sob uso de polígrafo não foi mostrado ao público, a 

narrativa deixa um espaço que torna possível que a audiência duvide do personagem. A ideia 

de uma possível vingança por parte do jovem, no entanto, se desfaz quando Brendan revela a 

Sean que seu pai está vivo e manda cartas com dinheiro todo mês, dando ao policial alguns 

envelopes de correspondência. A nova informação tira mais uma vez a possibilidade de 

Brendan ser considerado suspeito, mas adiciona a de que talvez o próprio Ray Harris possa ter 

cometido o crime. 

 

O Desenlace do Crime 
 

Depois que Dave é levado até um bar às margens do Rio Mystic, o filme começa a 

alternar entre aqueles que até então demonstraram o maior potencial de serem os culpados 

pela morte de Katie. Cenas com Dave sendo confrontado por Jimmy e seus cunhados são 
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entrecortadas por outras com Brendan encontrando uma arma escondida em sua casa, 

sugerindo que ele ou alguém de sua família possa ter cometido o assassinato. Ao mesmo 

tempo, Sean e Whitey conversam sobre ainda não conseguirem ter chegado a uma conclusão 

sobre o caso. 

As suspeitas envolvendo Dave ou a possibilidade de que Ray Harris podiam ter algum 

envolvimento na morte de Katie são dirimidas quando Jimmy leva Dave para o cais à beira do 

rio e pede que Dave confesse o assassinato de Katie. No diálogo, Jimmy admite que matou 

Ray naquele mesmo lugar anos atrás ao descobrir que o antigo parceiro o tinha delatado à 

polícia, assim como também que era ele quem mandava dinheiro para a família de Ray. A 

repulsa que Jimmy demonstrava sentir por Brendan no início do filme é ressignificada pela 

revelação. A ideia de que novas pistas lançam um novo olhar para fatos previamente 

conhecidos da trama é algo que Todorov (1980) compreende como um elemento comum da 

narrativa policial, e esse tipo de construção contribui para que o público ajuste suas 

expectativas imaginando que encontrará uma explicação inequívoca e definitiva para o crime 

da trama. Se antes Jimmy parecia apenas um pai irritado por um garoto estar de olho na filha 

dele, conforme a trama avança é construído que, além do senso de proteção a Katie, o 

sentimento do personagem deriva provavelmente da traição de Ray.  

Outro elemento da trama que ganha um novo significado é a conduta de Dave ao longo 

do filme. Ao ser confrontado por Jimmy, ele finalmente revela o que fez na noite da morte de 

Katie, algo que fora uma fonte de incerteza e suspense durante o restante da narrativa. Dave 

não matou a filha de Jimmy, mas um pedófilo que abusava de um garoto em um 

estacionamento. A confissão dialoga com a informação prévia de que uma grande quantidade 

de sangue tinha sido encontrada no porta-malas de Dave, revelando que o sangue pertencia ao 

pedófilo morto por ele, e não a Katie. Dialoga, também, com uma fala de Dave durante 

conversa com Sean, na qual Dave indaga ao policial se ele sabe que crianças estão se 

prostituindo em uma determinada região do bairro, mostrando que a trama já estava 

preparando a revelação de que Dave assassinara um pedófilo.  

A descoberta de que Dave tinha matado outra pessoa ajuda a entender porque não 

hesitou em contar para Jimmy que tinha visto Katie em sua última noite, mas inventou uma 

desculpa qualquer para justificar o ferimento em sua mão. Ele não escondeu que tinha visto 

Katie por não ter nenhum envolvimento no assassinato da garota, mas mentiu sobre o 

ferimento na mão por este fato o implicar em um crime – apenas não aquele que os 

personagens da narrativa estavam tentando resolver. Jimmy, no entanto, não tem acesso às 
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mesmas informações que o público e insiste que Dave está mentindo. Confuso, Dave acaba 

confessando, mesmo sendo inocente do assassinato de Katie, e é morto por Jimmy. 

Simultaneamente, Sean e Whitey conversam na delegacia e concluem que sua 

investigação se encontra em um beco sem saída, já que não conseguiram chegar a uma 

resolução sobre o assassinato de Katie. É então que Sean encontra a fita com a gravação do 

telefonema feito aos serviços de emergência sobre o carro de Katie abandonado na pista. Ele 

pergunta se Whitey tinha escutado a gravação, que diz não ouvir por achar que Sean já a havia 

escutado. Como a evidência tinha sido ignorada por ambos, resolvem escutá-la. Ouvindo o 

telefonema, Sean demonstra ter descoberto algo ao ouvir a voz de um garoto ao telefone. O 

público só descobre o que Sean deduziu quando a narrativa corta novamente para Brendan em 

sua casa com a arma do pai na mão confrontando seu irmão menor e o amigo dele sobre a 

morte de Katie. Um confronto corporal se instaura e Sean chega no último minuto para evitar 

que mais mortes aconteçam e prende os dois garotos. 

Na manhã seguinte ao assassinato de Dave e a prisão dos dois garotos, Sean e Jimmy se 

encontram na mesma rua em que Dave foi levado pela dupla de pedófilos anos atrás. Para a 

surpresa de Jimmy, Sean revela que prendeu os culpados pela morte de Katie e diz que o 

crime foi completamente resolvido. Quando Jimmy pergunta a razão dos dois garotos terem 

assassinado Katie, o policial apenas diz que nem os próprios meninos sabem. Sean também 

pergunta se Jimmy sabe do paradeiro Dave, já que a polícia encontrou o corpo de um pedófilo 

e seu sangue é idêntico ao encontrado no porta-malas de Dave. Assim, o policial não apenas 

diz a Jimmy que ele matou a pessoa errada pelo assassinato de sua filha, como também 

confirma para ele a história que Dave contara na noite anterior. Jimmy agradece ao detetive 

por ter encontrado os assassinos da filha, mas lamenta que a resposta veio tarde demais. Com 

apenas um olhar Sean entende o que Jimmy fez, perguntando se ele irá mandar dinheiro para a 

viúva de Dave todo mês, o mesmo que fez com a família Harris. 

Sean demorou a encontrar uma resolução para o crime por ter pautado seu trabalho 

investigativo na ideia de que era um crime com uma motivação clara e compressível, de que 

havia uma explicação racional para o assassinato da garota. Sua busca, no entanto, apenas o 

levou a pistas falsas e inferências enganosas, e estas acabaram conduzindo à morte de um 

homem que não era o culpado do crime.  

É possível também considerar que Sean estivesse mentindo ao falar para Jimmy que os 

garotos não tinham ideia dos motivos que os levaram a cometer o crime, afinal, naquele ponto 

da narrativa o detetive já tinha percebido a disposição de Jimmy se vingar do culpado. A 
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confissão propriamente dita dos dois garotos nunca é mostrada ao público, deixando nas mãos 

do espectador a decisão de confiar ou não na fala do detetive. Se a declaração de Sean quanto 

a ausência de motivação do crime é ou não verdadeira acaba sendo pouco importante, a 

questão é que a narrativa deliberadamente decide reduzir a amplitude de informação no que se 

refere à confissão dos culpados, não dando ao público uma motivação clara e compreensível 

para o crime, fazendo-o parecer um ato aleatório de violência.  

Outra possibilidade é aceitar a fala de Brendan ao confrontar seu irmão mudo e o amigo 

dele, dizendo que o assassinato de Katie se deu pelo ciúme que o garoto mudo tinha de 

Brendan. Em nenhum outro momento, anterior ou posterior do filme, a ideia de que os dois 

garotos mataram Katie por ciúme é levantada. Quando o irmão mudo de Brendan está em 

cena não há qualquer sugestão de que ele sinta algum ciúme forte por Katie. O diálogo fica, 

deste modo, solto nesta única cena na qual Brendan está visivelmente transtornado, magoado 

e enraivecido, enquanto faz ilações que não se baseiam em nada do que fora visto na narrativa 

até então. A hipótese de um crime motivado por ciúme de certa forma pode ser contradita pela 

informação, que Brendan naquele momento não possui, de que os dois garotos telefonaram 

para os serviços de emergência. Afinal, se foi um assassinato planejado e com uma vítima 

clara, os dois garotos não teriam qualquer razão para ligar para a emergência, já que isso só 

atrairia atenção para o que aconteceu. Assim, embora seja uma possibilidade interpretativa, 

existe um número considerável de lacunas de informação a serem preenchidas subjetivamente 

que impedem que esta hipótese de explicação do crime seja considerada inequívoca, definitiva 

ou a única possível. 

Do mesmo modo que o destino de Sean e Dave é feito para soar inconcluso com a 

críptica reação de Jimmy ao gesto de Sean na última cena, que será analisada posteriormente 

nesta tese, o desenlace do caso que serviu como espinha dorsal também não oferece a 

explicação clara e objetiva sobre o crime. Como um enigma, o filme se abre a diferentes 

possibilidades interpretativas que dependem da subjetividade da sua audiência para se 

concretizarem, também a ser interpretado de diferentes maneiras a cada apreciação. Ao invés 

de enviar seu público para casa com a sensação de retorno à ordem, de fechamento e 

resolução ao fornecer uma única e inequívoca resposta em relação ao crime principal, o filme 

nega maiores explicações sobre o que aconteceu ao deixar boa parte da resolução aberta às 

escolhas subjetivas do espectador. A negação de uma resposta inequívoca é também o que 

espera o espectador do caso investigado em Ilha do Medo (2010). 
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4.3.1.2 Os Médicos e o monstro: O "mistério do quarto fechado" em Ilha do Medo 

 
Ilha do Medo começa com os agentes federais Teddy e Chuck chegando na ilha Shutter 

para investigar o desaparecimento de uma interna do manicômio judiciário de Ashecliffe. A 

paciente, Rachel Solando, teria desaparecido de sua cela trancada, com as paredes intactas, 

deixando para trás seus sapatos, sem que nenhum dos funcionários do lugar tenham visto ou 

ouvido nada, sem ter como sair da ilha por conta própria e nenhuma das buscas dos guardas 

pelo terreno conseguiu localizá-la. Na cela há uma única pista, um papel no qual está escrito 

"A regra dos 4. Quem é o 67?". Os guardas informam que ela não se afogou no mar, caso 

contrário a corrente a traria de volta para a costa, e o ambiente estéril da ilha torna difícil que 

Rachel tenha sobrevivido por conta própria fora do asilo. 

A premissa do filme é um típico "mistério do quarto fechado", uma estrutura de caso 

que é bastante comum na narrativa policial, seja na literatura, na televisão ou no cinema, 

estando inclusive presente desde Os Crimes da Rua Morgue, o conto literário que é tido como 

precursor do gênero. Narrativas baseadas nesse protótipo normalmente apresentam uma trama 

no qual os personagens precisam resolver um crime que aparentemente aconteceu em um 

cômodo ou ambiente fechado no qual ninguém tinha acesso. No cinema hollywoodiano esse 

tipo de estrutura aparece regularmente desde o início do cinema sonoro, quando a narrativa 

policial começou a ser bem-sucedida comercialmente, em produtos como O Drama de Uma 

Noite (1929), de Malcolm St. Clair, ou O Caso de Hilda Lake (1933), de Michael Curtiz, e 

continua a aparecer em produtos mais recentes como Plano de Voo (2005), de Robert 

Schwentke, ou Millenium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres (2011), de David 

Fincher, sendo assim algo bastante familiar aos espectadores do gênero. 

Desde o início o filme vai dando pistas da revelação que virá ao fim, a de que tudo é 

uma encenação para tentar devolver a sanidade a Teddy. Esses indícios, no entanto, 

provavelmente não serão notados em uma primeira apreciação do filme, já que o público 

procura e interpreta as pistas como se elas construíssem uma resolução que se conforma com 

o que é encontrado em um "mistério do quarto fechado" bem tradicional. Todorov (2006) já 

dizia que era comum na narrativa policial que o desenlace do crime levasse o público a 

reinterpretar fatos e evidências anteriormente reveladas, percebendo que os indícios da 

resolução já iam se apresentando narrativa desde o começo, mesmo que inicialmente não os 

percebessem como tal. Em Ilha do Medo, a premissa inicial familiar provavelmente induz o 

público a procurar pistas que resolveriam a trama como se realmente fosse um "mistério do 
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quarto fechado", fazendo inferências incorretas sobre as pistas que a trama exibe. A 

apresentação da resolução, no entanto, permitiria ao público reinterpretar essas pistas e 

perceber que o filme expunha o tempo todo sua grande revelação. 

Assim que Teddy chega à ilha, o filme faz uma alternância entre plano e contraplano 

que mostra a troca de olhares entre ele e os guardas, evidenciando a desconfiança presente na 

postura defensiva e olhar hostil dos guardas de Ashecliffe. Inicialmente é possível pensar que 

o comportamento dos guardas se dá por não quererem alguém externo interferindo no 

funcionamento da instituição, e sugere que o público considere que eles têm algo a esconder. 

Assistindo com o conhecimento da resolução, no entanto, torna-se aceitável considerar que 

eles agiam daquela forma por Teddy ser um prisioneiro bastante perigoso daquele lugar e os 

guardas saberem do que ele é capaz. 
 

Figura 4 – Os guardas de Ashecliffe recebem Teddy com desconfiança 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 

 

Entrando no asilo, o capitão da guarda explica a estrutura de funcionamento da 

instalação. Conforme avançam para o interior das instalações, o filme mostra vários planos-

detalhe das trancas, portões e das correntes nas pernas dos internos que caminham pelo pátio, 

reforçando a impressão do quanto é difícil entrar e sair daquele lugar, contribuindo para que a 

audiência continue a achar que está diante de um "mistério do quarto fechado". 

Quando Teddy e Chuck interrogam os funcionários e pacientes do asilo, as respostas 

soam como se tivessem sido ensaiadas previamente, algo que é notado pelos detetives e que 

sugere ao público que há um acobertamento em curso, sendo que, na verdade, é tudo parte de 

uma encenação que tem como objetivo a cura de Teddy. Um detalhe que surge ao observar 
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essas conversas é sempre que Teddy pergunta sobre o Dr. Sheehan, o psiquiatra da 

desaparecida Rachel, os personagens desviam o olhar, e a montagem corta imediatamente 

para um plano de Chuck, como se fosse para ele que os funcionários e pacientes olhassem no 

momento da pergunta. Numa primeira apreciação, parece ser apenas uma alternância de plano 

e contraplano bastante convencional, mostrando a fala de um personagem e a reação de seus 

interlocutores. Assistindo o filme já sabendo que Chuck é o Dr. Sheehan, porém, é possível 

inferir que já nesse momento o filme dava um indicativo da identidade de Sheehan ao mostrar 

os personagens procurando-o, consciente ou inconscientemente, com o olhar ao serem 

indagados por Teddy a seu respeito. 

 

Figura 5 – Uma das internas desvia o olhar na direção de Chuck 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 

 

A impressão de que os funcionários do asilo têm algo a esconder também é reforçada 

pelo modo como o Dr. Cawley fala da importância do trabalho que realiza ali. O psiquiatra 

conta a Teddy que há uma batalha em curso no campo da psiquiatria, entre um método antigo 
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baseado em tratamentos brutais e na degradação do paciente e outro, adotado por ele, baseado 

no tratamento ético e no diálogo na tentativa de levar o paciente a superar seus traumas. 

Inicialmente, o senso de autoimportância de Cawley faz parecer que o médico tem muito a 

perder com o sumiço de Rachel, e que isso poria em risco seu trabalho. Na verdade, o que 

Cawley faz é explicar seu procedimento e o que ele está tentando fazer com o protagonista, na 

intenção de fazê-lo confrontar seu trauma do passado.  

A ideia de um embate entre perspectivas de psiquiatria vai ser reforçada no momento 

em que Teddy presencia uma discussão entre Cawley e Nahring sobre o que fazer com os 

internos de um pavilhão que está prestes a ser alagado pela chuva. Cawley advoga que 

deveriam ser soltos para que não se afogassem quando a água subisse, enquanto que Nahring 

considera que devem deixá-los onde estão já que não valem o risco de ferirem os guardas ou 

tentarem fugir. A discussão reforça o embate entre duas visões do tratamento psiquiátrico, 

com Nahring assumindo uma defesa pela brutalidade e Cawley se mostrando mais 

preocupado com o bem-estar dos internos. A compaixão exibida aqui por Cawley ajuda a 

compreender a revelação de que ele criou uma grande encenação para ajudar Teddy e evitar 

sua lobotomia, enquanto que a postura implacável de Nahring já tinha sido vislumbrada no 

primeiro encontro entre ele e Teddy. 

Essa cena também explica parte do bilhete que foi encontrado na cela de Rachel, com 

Teddy descobrindo que Ashecliffe possui sessenta e seis pacientes. Como em suas anotações 

a interna mencionava um sexagésimo sétimo, a descoberta dá a Teddy e ao público uma 

evidência de que Cawley e os demais de fato podem ter algo a esconder. A revelação também 

serve para fazer o público crer na hipótese levantada por Teddy de que Andrew Laeddis, o 

responsável pela morte de sua esposa, é um interno do asilo. Afinal, se há um paciente oculto 

pelos funcionários do manicômio e também há alguém a ser encontrado pelo detetive, é 

possível que eles se revelem ser a mesma pessoa, já que uma narrativa policial, que preza pela 

honestidade com a qual apresenta as suas pistas e resoluções, tal como proposto por Merrill 

(1997), dificilmente sugeriria um correlação que posteriormente não tivesse significado algum 

para o desfecho da trama. A suposição de Teddy prova-se acertada ao fim, mas não da 

maneira que ele ou o público imaginariam. Existe um sexagésimo sétimo paciente, que é o 

próprio Teddy, cujo nome real era Andrew Laeddis e fora ele próprio o responsável pela 

morte da esposa. 

O sentimento de que o asilo tem alguma coisa a esconder se amplia quando Rachel é 

subitamente achada pelo guardas, mas não apresenta nenhum ferimento ou explicação de 
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como sobreviveu, apesar de ter fugido sozinha, descalça e ter ficado ao relento durante dias 

com uma violenta tempestade atingindo a ilha. Na verdade, quando Teddy a interroga, o filme 

dá a impressão de que suas falas foram tão ensaiadas quanto as dos funcionários, ampliando a 

sensação de que há uma conspiração em curso. 

A existência de um acobertamento vai continuar a ser sugerida por meio de outros 

indícios. Um deles é a conversa de Teddy com o interno, que aparentemente teria delatado a 

ele as experiências secretas que aconteciam em Ashecliffe. Há também o desaparecimento de 

Chuck e a subsequente negativa de Cawley e dos outros funcionários de que Teddy teria 

chegado na ilha acompanhado de um assistente. Além de reforçarem a tese de uma 

conspiração, essas cenas também ampliam o suspense, pois mostram as consequências que 

podem se abater sobre o personagem caso ele falhe, com os responsáveis por Ashecliffe 

fazendo Teddy desaparecer da mesma forma que Chuck. 

Como o farol próximo da ilha foi o único lugar que Teddy não teve acesso, ele julga que 

seja lá o local em que os experimentos secretos e o paciente oculto estejam escondidos. Sob 

certo aspecto o protagonista estava certo, já que é no farol que tudo é respondido, apenas não 

com as respostas que ele e o público estavam esperando. No embate final entre ele e Cawley, 

o significado do bilhete encontrado na cela de Rachel é explicado. A regra dos quatro se 

referia ao fato dos nomes de Teddy e Rachel serem anagramas do nome real do detetive e sua 

falecida esposa, sendo o paciente misterioso que faltava ninguém menos do que o próprio 

Teddy.  

A revelação coloca Teddy no centro do embate, mencionado por Cawley no início da 

trama, entre uma psiquiatria "antiquada" e brutal e outra mais ética e racional. Afinal, Teddy 

era aparentemente o paciente mais perigoso do asilo, e se os métodos de Cawley fossem 

suficientes para devolver a ele sua sanidade, seria a comprovação da eficiência de seu método. 

Se, no entanto, Cawley falhasse, autorizaria Nahring a realizar uma lobotomia em Teddy para 

mantê-lo sob controle.  

O caso investigativo apresentado em Ilha do Medo remete a premissas já conhecidas da 

narrativa policial e usa essa familiaridade para jogar com a expectativa do público. O filme 

faz parecer que sua programação poética produzirá sentidos familiares, mas surpreende a 

audiência ao entregar uma resolução que vai de encontro ao que se esperava. A segurança de 

um retorno à ordem é substituída pelo desconforto da incerteza.   
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O desenvolvimento da investigação apresenta as pistas que permitiriam antecipar a 

resolução com um grau considerável de transparência, a questão é o que o público 

provavelmente não será capaz de percebê-las e analisá-las adequadamente, pois tem em mente 

um percurso narrativo diferente. O uso de premissas conhecidas da narrativa policial para 

pegar o espectador desprevenido e desarmar sua cognição também pode ser percebido na 

investigação de Garota Exemplar (2014). 

 

4.3.1.3 Mentiras Verdadeiras: A cilada em Garota Exemplar 

 
Assim que Nick volta para sua casa no começo do filme e encontra a sala destruída, o 

público é induzido a pensar que Amy foi atacada e sequestrada. A polícia também considera 

que ela foi de alguma maneira levada de casa, mas inicialmente é incapaz de apontar um 

suspeito, embora o oficial Gilpin desde o início suspeite de Nick pela maneira como ele 

parece incapaz de responder algumas perguntas básicas sobre Amy.  

Em oposição à construção das suspeitas sobre Nick, um pouco depois há um aumento 

no número de suspeitos com as menções aos problemas de Amy com ex-namorados, um dado 

que mais adiante será ressignificado com a adição de novas informações. Mesmo sugerindo a 

possibilidade que algum ex-namorado de Amy tenha sido o responsável pelo que aconteceu, a 

narrativa demonstra um foco maior em dar ao público razões para desconfiar das atitudes e 

motivações de Nick. O principal meio pelo qual se faz isso é a partir dos flashbacks que 

entrecortam a primeira metade da trama. 

 
Os Flashbacks 

 
Ao longo da primeira metade de Garota Exemplar diversos flashbacks, ou aparentes 

flashbacks, são apresentados ao público. Eles surgem como excertos dos diários de Amy e 

planos-detalhe das mãos dela segurando a caneta sobre o papel, combinados com a narração 

feita pela voz da própria personagem, que visam convencer a audiência de que aquele diário 

foi de fato escrito por ela e o que está sendo visto são realmente suas memórias. 
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Figura 6 – Plano-detalhe de Amy escrevendo em seu diário 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 
 

O primeiro flashback traz imagens com tons de sépia, dando um ar de passado 

nostálgico às imagens, enquanto a música sutil e levemente alegre sugere que se tratam de 

lembranças afetuosas, corroborando a impressão de que de fato são as memórias de Amy. O 

convencimento sobre a veracidade do relato dela será importante mais adiante, a partir do 

momento em que a personagem começar a se desviar da verdade relatando eventos que não 

aconteceram. Quando imagens de abuso doméstico forem posteriormente mostradas nesses 

flashbacks, é pouco provável que o público não creia no que é relatado por Amy, pois até 

então tudo contido nessas cenas foi construído para parecer verídico. Inclusive, neste primeiro 

flashback também há uma leve sugestão de que o espectador deve duvidar do caráter de Nick, 

quando Amy lhe diz que ele tem um "queixo de vilão172". Ao mesmo tempo, o flashback 

constrói uma atmosfera positiva de romance, encantamento e encaixe amoroso, ao encerrar a 

cena com um beijo em meio a uma literal e metafórica nuvem de açúcar. A alternância entre o 

passado e o presente não apresenta apenas uma oposição temporal, mas também uma 

oposição entre a frustração de Nick em relação ao fracasso de seu relacionamento e a 

empolgação de Amy quanto ao início da relação. 
 

 

 

 

 

 
                                                 
172 Diálogo extraído da legenda em português brasileiro do Blu-ray do filme. 
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Figura 7 – O presente, o primeiro e o segundo flashback 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

O segundo flashback, também em nostálgicos tons de sépia, não mostra apenas a 

felicidade de Amy frente ao inesperado pedido de casamento de Nick, mas também exibe ao 

público a complicada relação de Amy com os pais. Os pais de Amy criaram uma personagem 

infantil baseada nela chamada Amy Exemplar, cujos livros se tornam um sucesso, e usam essa 

personagem para descontar as frustrações deles com a filha. Se Amy não conseguia entrar no 

time de vôlei da escola, sua contraparte ficcional se tornava capitã do time, se Amy desistia de 

aprender música, a Amy Exemplar se revela um prodígio musical. O modo como Amy é 

usada como experimento e objeto por seus pais é um indício de que ela pode ter problemas em 

se relacionar, e mais para frente será importante para justificar a natureza controladora e 

manipuladora da personagem. Da mesma maneira que seus pais exigiam que ela fosse perfeita 

e demonstravam seu descontentamento e recriminações com as narrativas de seus livros, Amy 

exige perfeição de seus relacionamentos e demonstra sua insatisfação por meio das "caças ao 

tesouro" e atos intrincados de manipulação, também fabricando narrativas que expõem o 

descontentamento dela com seu cônjuge. 

 
Figura 8 – Primeiro flashback x quarto flashback 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

É no quarto flashback que o público começa a ver o início dos problemas conjugais 

entre Nick e Amy, fruto das demissões motivadas pela crise econômica. Diferente dos tons de 

sépia que marcaram os outros flashbacks, este começa marcado por sombras e escuridão. 

Quando eles discutem e Nick exibe uma conduta ríspida e amargurada com a esposa, Amy é 

mostrada observando-o pela quina da parede de um modo semelhante ao que a detetive Boney 
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o observou durante seu acesso de agressividade ao lidar com o pai na delegacia, uma rima 

visual que reitera a impressão de que Nick tem um temperamento explosivo. Essa reiteração 

visa, logicamente, solicitar ao público que considere importante essa informação, afinal a 

narrativa clássica, segundo Bordwell e Thompson (2001) e Bellour (2000), usa da repetição 

para explicitar a importância de certos elementos. 

 
Figura 9 – Boney e Amy observam o temperamento de Nick 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

O quinto flashback começa com Nick e Amy partindo para o Missouri. Amy sai de casa 

com uma blusa verde de tom marcante, contrastando com a paisagem cinzenta de Nova 

Iorque. Quando eles chegam e Nick sai para cumprimentar a família, a câmera não 

acompanha o personagem, permanecendo no carro mostrando os eventos da perspectiva de 

Amy, revelando a distância entre eles, e isso é ressaltado pelo plano seguinte, que enquadra 

Amy pelo lado de fora do carro, denotando a barreira que há entre eles. 
 
Figura 10 – A distância entre Amy e Nick 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

O sétimo flashback torna praticamente impossível não suspeitar de Nick após o relato 

de Amy sobre violência doméstica. Como já foi dito anteriormente, até então tudo o que o 

filme construía acerca dos eventos passados ia no sentido de levar o espectador a crer que 

esses relatos contavam a verdade, então não há motivos para que o público duvide que essas 

agressões também tenham acontecido. O oitavo flashback constrói Nick como uma ameaça 
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para Amy e sua presença passa rapidamente pela câmera como uma sombra, enquadrando 

Amy através de frestas de portas, como se observada à distância por alguma figura hostil. Em 

seguida, o filme mostra Amy deitada e Nick passa pelo quarto ao fundo, desfocado, como um 

vulto ou um espectro assombrando a personagem. 

 
Figura 11 – Nick se torna uma sombra rondando Amy 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

A última frase do último flashback traz Amy dizendo que teme pela vida e que Nick 

pode matá-la, avisando ao público da culpa do marido. Se nesse suposto passado as 

evidências estão contra Nick, no presente ele também é confrontado com provas de sua culpa. 

 

O que aconteceu com Amy 
 

Na cena em que Nick discursa no coreto da cidade, a presença da vizinha dele 

anunciando que Amy estava grávida quando desapareceu somada a tudo que foi visto nos 

flashbacks torna difícil que o público não pense em Nick como suspeito. Em seguida, os 

detetives apresentam ainda mais evidências da culpa de Nick: extratos bancários, o seguro de 

vida de Amy, a poça de sangue na cozinha. Apesar das negativas de Nick, numa cena seguinte 

Margo avisa ao irmão que não há motivo para que alguém acredite na versão dele, já que ele 

não tem provas do que afirma. 

A esse ponto, com todas as provas contra Nick, o filme praticamente confirma as 

suspeitas de sua culpa quando a detetive Boney é mostrada retirando um diário parcialmente 

queimado do forno da casa do pai de Nick, aquele que servia como fonte para os aparentes 

flashbacks. Simultaneamente, Nick desvenda as pistas da caça ao tesouro de seu aniversário 

de casamento e acha todas as compras que a polícia o acusou de ter feito. Assim, o filme 

coloca seu espectador novamente em dúvida: se Nick não comprou tudo aquilo, mas o diário e 
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todas as evidências são reais, o que realmente aconteceu? Os dois incidentes realmente não 

estariam relacionados? Quem é o culpado? Os únicos outros suspeitos possíveis citados até o 

momento são os dois ex-namorados com quem Amy teve problemas. Considerando o que o 

público conhece sobre narrativa policial e as noções de Merrill (1997) examinadas no 

primeiro capítulo sobre o fair play do gênero, o culpado é normalmente alguém que a 

narrativa já os apresentara anteriormente, mesmo que apenas por nome, caso contrário o pacto 

implícito do jogo narrativo seria rompido e a audiência se sentiria trapaceada pela trama. 

No momento em que as dúvidas e incertezas atingem o ápice, o filme pega tudo que o 

público sabia, ou achava saber, e vira contra ele em uma reviravolta que altera o sentido do 

que foi assistido até então. A cena seguinte esclarece em todos os níveis (quem, como e 

porque) o mistério do desaparecimento de Amy, ao expandir a amplitude de informação à 

qual o público tem acesso. A narrativa apresenta os eventos do dia do desaparecimento de 

Amy sob o ponto de vista dela, revelando a própria como culpada de forjar o 

desaparecimento. O crime que o público acreditava que o filme iria resolver não era o 

sumiço/assassinato de Amy, mas a cilada armada por ela contra Nick. O espectador é, então, 

obrigado a reajustar suas expectativas para acompanhar Nick enquanto ele busca algo que 

prove sua inocência ou invalide as provas falsas deixadas por Amy.  

A primeira parte do filme tratou de, aos poucos, plantar dúvidas a respeito do caráter do 

protagonista. De início são leves e ambivalentes sugestões que podem passar despercebidas, 

mas, conforme a trama avança, os aparentes flashbacks vão revelando uma faceta violenta de 

Nick. No exato momento que a narrativa parece dar ao seu espectador a certeza da culpa do 

protagonista, no entanto, também revela o que realmente aconteceu. O filme mostra que todas 

as suposições e relações causais que a trama parecia pedir que o público compreendesse 

estavam erradas, e que as evidências não corroboravam uma verdade, mas uma mentira. Então 

é dessa conclusão sobre a farsa do desaparecimento de Amy que deriva a impressão de que 

Garota Exemplar não dá ao público o conforto de uma resolução clara? Não exatamente.  

A narrativa policial é marcada por momentos em que alguém parece ser culpado apenas 

para que depois seja descoberto que é inocente e outra pessoa cometeu o crime. Tramas 

inteiras são feitas ao redor de pessoas acusadas de crimes que não cometeram, tentando provar 

a própria inocência como acontece em A Sombra de uma Suspeita (1991), de Simon Moore, O 

Fugitivo (1993), de Andrew Davis, Uma Cilada Para Roger Rabbit (1988), de Robert 

Zemeckis, Jack Reacher: O Último Tiro (2012), de Christopher McQuarrie ou boa parte dos 

filmes protagonizados pelo personagem Perry Mason. Essas narrativas citadas sempre 
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terminam com os personagens conseguindo comprovar de modo inquestionável a própria 

inocência. O repertório coletivamente construído pelo gênero no cinema hollywoodiano leva 

o público a pensar que é exatamente isso que Garota Exemplar fará a seguir. Agora que Nick 

e o público sabem que tudo foi uma armação de Amy, espera-se que ele vá atrás das 

evidências necessárias para provar sua inocência, no entanto, não é exatamente assim que as 

coisas se desenvolvem, e é isso que irá fazer a diferença no modo como a obra lida com certas 

tradições da narrativa policial.  

A farsa criada por Amy é tão convincente que quando a mídia passa a investigar a vida 

de Nick, qualquer detalhe, por mais casual e não relacionado ao incidente que pareça, passa a 

ser um indício de sua culpa. A proximidade de Nick com a irmã gêmea, que é tida como uma 

relação perigosamente próxima e incestuosa, e a foto dele sorrindo durante a primeira coletiva 

de imprensa, são usadas como provas de que ele não está preocupado com Amy. Uma vez 

sabendo que Nick é inocente do desaparecimento da esposa, esse ataque constante da 

imprensa surge como um mecanismo da narrativa para ampliar o suspense ao dar a sensação 

de que todos estão contra Nick e que há um risco real de que ele seja preso por um crime que 

não cometeu. 

Em paralelo à investigação de Nick sobre o paradeiro da esposa, Amy perde todo o 

dinheiro que tinha juntado para sua fuga. Sem ter a quem recorrer, resolve pedir ajuda a Desi, 

outro de seus ex-namorados e com quem também tem um histórico de acusações mal 

explicadas. Como o Nick e o outro ex-namorado tinham sido falsamente acusados por Amy, o 

público pode considerar que Desi também possa ser inocente e, portanto, inofensivo. Quando 

Amy e Desi se encontram e pensam em fugir juntos, o suspense se amplia com a possibilidade 

de que ela finalmente conseguirá desaparecer de vez, deixando a situação de Nick ainda pior.  

Durante a estadia com Desi, Amy passa a repensar seu posicionamento em relação a 

Nick e a vingança contra ele, depois de ver a entrevista do marido na televisão, mas Desi se 

mostra incomodado com o interesse renovado dela por Nick. Aos poucos, Amy e o público 

percebem que ela se torna virtualmente uma prisioneira das obsessões de Desi, que a mantém 

trancada na casa, sob o constante olhar de câmeras de vigilância, controlando o que ela veste, 

come ou com qual cor tinge o cabelo. A ação de Desi demonstra que ele é tão controlador e 

obsessivo quanto a própria Amy, alguém que quer que as pessoas ao seu redor correspondam 

exatamente à imagem que faz delas, da mesma maneira como Amy resolveu punir Nick por 

não ser o marido que ela esperava que fosse. 
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Percebendo que Desi não a deixará sair, Amy começa a forjar provas contra ele, 

simulando estar cativa, vítima de constantes abusos físicos e emocionais perpetrados por Desi, 

encenando gritos e machucados para as câmeras de vigilância da casa. Ela completa seu plano 

ao matá-lo, fingindo assim ter fugido de seu cativeiro. O assassinato de Desi é acompanhado 

por uma música grave que denota a tensão do momento, e a montagem se vale de fade outs 

para entrecortar os planos-detalhe de Amy cortando a garganta de sua vítima e do sangue 

jorrando vigorosamente do seu corpo, destacando o caráter violento das imagens bem como a 

frieza e crueldade de Amy. 

Ao voltar para casa, Amy obriga Nick a permanecer com ela e continuar posando como 

o marido valoroso e arrependido que demonstrou ser durante suas entrevistas para a imprensa. 

Além de reforçar o caráter controlador de Amy, a atitude da personagem também evidencia a 

noção de que os personagens do filme projetam certos ideais nas pessoas com quem se 

relacionam e exigem delas que correspondam à força a essa imagem idealizada.  

Desta maneira, o filme se recusa a encerrar com o desenlace da farsa de Amy. No 

entanto, deixa todos os personagens como reféns das mentiras dela e sem meios para 

combatê-la. A vitória da subjetividade sobre a objetividade é um efeito poético de sentido que 

vai de encontro ao que o público normalmente espera encontrar em uma narrativa policial, 

que seria uma reafirmação da inteligência e racionalidade dos investigadores. Em vez disso, é 

a engenhosidade da antagonista que é exaltada, negando ao público o conforto e a segurança 

de um retorno à ordem. Além da negação das expectativas típicas e do incômodo causado por 

esse revés, o público também deixa o filme cheio de incertezas sobre o estado da relação entre 

Nick e Amy, já que a narrativa diretamente suscita perguntas a sua audiência por meio da 

narração de Nick e as repostas a essas questões dependem quase que unicamente da 

interpretação de cada espectador.  

 
4.3.1.4 Comparando os arquivos investigativos 

 
Os três filmes trazem casos que remetem a premissas usuais da narrativa policial: um 

assassinato em Sobre Meninos e Lobos (2003), um "mistério do quarto fechado" em Ilha do 

Medo (2010) e um homem acusado injustamente de um crime que não cometeu em Garota 

Exemplar (2014). A presença desses tipos de investigação já conhecidas é usada para 

direcionar as expectativas do público e fazê-los pensar que verão narrativas cujos padrões 

estarão em conformidade com obras que apresentavam esse mesmo tipo de investigação.  
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Premissas familiares também são percebidas nos demais filmes desse ciclo, dos 

assassinos em série de Parceiros da Noite (1980), A Promessa (2001) e Zodíaco (2007), à 

pessoa sem memória em busca da própria identidade em Cidade dos Sonhos (2001), o homem 

em busca do culpado pela morte da esposa em Amnésia (2001), ou pelo desaparecimento da 

filha em Os Suspeitos (2013), passando pelo detetive particular contratado por uma mulher 

sedutora para investigar um caso simples que se revela mais complicado do que parece em 

Vício Inerente (2015).  

Os três filmes do corpus fornecem pistas dúbias que em uma primeira apreciação 

conduzem sua audiência a pensar que, de fato, tudo caminha para um tipo familiar de 

resolução. O modo como Dave age, bem como algumas escolhas de montagem, levam o 

público a crer que ele é o culpado. A maneira hostil com que Teddy é tratado pelos guardas e 

médicos de Ashecliffe legitima a ideia de que há uma conspiração em curso no manicômio 

que todos tentam manter oculta. Os flashbacks e a conduta de Nick funcionam como uma 

pista de que ele talvez tenha feito algo com Amy. De maneira semelhante, a fala do detetive 

Burns para a namorada em Parceiros da Noite (1980), sobre esconder segredos dela, surge 

como uma referência ao seu trabalho disfarçado, mas uma vez conhecendo o ambíguo final é 

possível interpretar a frase também como uma confissão. Os breves momentos de lucidez de 

Alex em Os Suspeitos (2013) fazem a audiência pensar que talvez Keller tenha razão em 

considerá-lo culpado, enquanto que as anotações e fotografias de Leonard em Amnésia (2001) 

parecem realmente serem capazes de levá-lo a desvendar o assassinato da esposa. 

Em outros filmes, o desenvolvimento do caso em si não tem tantas pistas dúbias, mas 

seguem um caminho que parece apontar para uma resolução típica. Em Vício Inerente (2015), 

as conspirações cada vez mais complicadas encontradas por Sportello remetem a filmes do 

ciclo hard boiled, como À Beira do Abismo (1946). As pistas encontradas durante o processo 

investigativo de A Promessa (2001) e Zodíaco (2007) indicam a possibilidade de um desfecho 

e construção de sentido que sejam mais típicos do gênero. 

Outro ponto em comum entre os três filmes analisados é que eles produzem um 

momento de resolução, ou aparente resolução, ao fornecerem um breve momento de alívio, no 

qual o público pode considerar que a trama oferecerá o típico retorno à ordem e a segurança 

de uma resposta definitiva. Sean encontra uma gravação que o permite descobrir os assassinos 

de Katie, mas não só é incapaz de prendê-los a tempo de impedir a morte de Dave como 

também não consegue dar uma razão para o crime, e o filme deixa em aberto o futuro da 

relação entre Sean e Jimmy. Teddy consegue finalmente entender o crime que o levou a 
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Ashecliffe e parece ter aceitado tudo, até ter uma possível recaída que o condena a uma 

lobotomia. Amy reaparece e inocenta Nick até que decide torná-lo seu refém.  Assim, apesar 

do alívio inicial provocado pelas aparentes resoluções, os filmes voltam a provocar tensão e 

incerteza em seus espectadores, encerrando as narrativas de maneiras que apresentam uma 

ausência de respostas definitivas. 

Eventos semelhantes acontecem em outros filmes citados neste capítulo. Parceiros da 

Noite (1980) dá ao público a captura do assassino antes de colocar em dúvida sua identidade. 

Os Suspeitos (2013) explica quem sequestrou as crianças, colocando o detetive Loki para 

eliminar a vilã e salvar a última das cativas antes de encerrar deixando em aberto o destino de 

Keller. Vício Inerente (2015) permite que Sportello salve o informante Coy Harlingen e que o 

magnata Marv Wolfman reapareça, mas nunca explica exatamente quem capturou Wolfman, 

por quais motivos e qual a razão de ele ter sido solto depois. Outros, no entanto, sequer 

chegam perto de fornecer esse breve momento de alívio, como é o caso de Zodíaco (2007), no 

qual sempre que Robert parece estar chegando perto de descobrir algo, a pista se mostra 

equivocada ou circunstancial demais para qualquer certeza. A armadilha que Jerry cria no 

final de A Promessa (2001) nunca se concretiza, e não há como o público ter certeza se o 

morto no acidente era de fato o assassino. Em Amnésia (2001), não se sabe ao certo se as 

revelações que Teddy faz para Leonard são completamente verdadeiras, tampouco é possível 

saber se ele finalmente vai considerar sua vingança como concluída ou se continuará vagando 

pelo país criando novos suspeitos.  

Isto é, em maior ou menor grau todos esses filmes deixam lacunas nas informações 

fornecidas que impedem que o público extraia deles uma resposta única e inequívoca, criando 

finais enigmáticos que podem ser reinterpretados a cada nova apreciação. 

 

4.3.2 Investigando os investigadores 

 
Os três filmes presentes no corpus apresentam tipos relativamente diferentes de 

investigadores, de um agente federal durão da década de 1950, em Ilha do Medo (2010), a 

policiais metódicos como o Sean Devine, de Sobre Meninos e Lobos (2003), ou Rhonda 

Boney, de Garota Exemplar (2014), passando por leigos que, de uma maneira ou de outra, se 

envolvem em uma investigação criminal, como o pai que busca justiça por sua filha em Sobre 

Meninos e Lobos ou o marido que desesperadamente precisa provar sua inocência diante uma 

armação perpetrada por sua esposa em Garota Exemplar. Até que ponto os programas 
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poéticos desses filmes se aproximam e se distanciam a despeito da diferença entre esses 

personagens é o que será examinado a seguir. 

 
4.3.2.1 Os investigadores de Sobre Meninos e Lobos 

 
Sobre Meninos e Lobos apresenta a seu público três personagens centrais: Jimmy, Sean 

e Dave. O crime no centro da trama é o assassinato da jovem Katie, formalmente investigado 

pelo policial Sean Devine. Conforme a investigação se desenvolve, Sean passa a suspeitar de 

Dave, seu antigo amigo de infância. O pai da vítima, Jimmy Markum, que também era amigo 

de infância de Sean e Dave, acaba conduzindo uma investigação própria com a ajuda dos 

cunhados que são conectados ao submundo do crime de Boston.  

A obra se divide entre esses três personagens sem exatamente elevar um ao 

protagonismo acima dos demais, e dá ao público razões para se compadecer por cada um 

deles. O espectador pode aderir a Jimmy pela perda de sua filha, pode ter simpatia por Sean 

visto que foi abandonado pela esposa, e pode sentir pena de Dave em virtude do abuso que 

sofreu na infância.  

A escolha de apresentar múltiplos protagonistas, dando motivos para que o público se 

engaje na jornada dos três e torça pelo sucesso deles contribui, de certa maneira, para 

construir o clima de dúvida e incerteza da narrativa. Querer que Jimmy vingue a morte da 

filha significaria, por exemplo, torcer para que Sean fracassasse em sua investigação. Deste 

modo, cria-se um certo grau de insegurança para o espectador no que se refere a quem eles 

devem esperar que saia bem-sucedido, uma vez que a trama constrói a impressão de que não é 

possível que todos eles simultaneamente consigam atingir seus objetivos. Essa impressão é 

confirmada pelo desfecho, já que um deles não sobrevive e o que acontece com os dois 

personagens restantes fica até certo ponto em aberto. No tópico anterior foi analisada a 

construção de Dave como suspeito do caso investigado, neste momento o foco analítico ficará 

com os dois personagens investigadores: Sean e Jimmy. 

 

O policial Sean Devine 

 
A primeira vez que o espectador vê Sean adulto é em uma cena de crime ao lado de seu 

parceiro Whitey. Nessa cena, ele é apresentado ao público como um investigador focado em 

seu trabalho. Por meio dos diálogos entre Sean e White é sugerido que o tempo dedicado à 
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sua função contribuiu para a destruição de seu casamento, fazendo sua esposa ir embora de 

casa com a filha recém-nascida do casal sem dar a Sean qualquer informação sobre seu 

paradeiro.  

Logo quando Sean chega à cena do crime envolvendo Katie, a narrativa exibe a 

potência da capacidade analítica do policial conforme observa as evidências em volta do carro 

danificado da garota, começando a deduzir o que teria acontecido no instante do crime. Há 

nesse momento uma atenção aos detalhes técnicos da investigação e aos métodos formais e 

institucionais da polícia, aproximando o filme dos chamados police procedurals. Obras como 

No Calor da Noite (1967), Mississipi em Chamas (1988) ou Seven: Os Sete Crimes Capitais 

(1995) trazem investigadores de forças policiais resolvendo crimes seguindo uma série de 

técnicas e procedimentos institucionais e científicos que tentam ao máximo reproduzir os 

métodos da polícia real. Ao remeter a este tipo de narrativa policial, Sobre Meninos e Lobos 

direciona seu público a observá-lo da mesma maneira que filmes similares e a esperar que sua 

composição poética comunicacional e efeitos de sentido sejam parecidos com o que 

tipicamente é apresentado pelo procedural, criando na audiência a expectativa de que o 

exame metódico e lógico das evidências oferecerá um porto seguro no qual o crime será 

elucidado e explicado sem quaisquer dúvidas. 

A conduta metódica de Sean é evidenciada na cena em que ele conversa com Jimmy 

pela primeira vez depois de encontrarem o corpo de Katie. Sean tenta fazer o amigo lembrar 

da maior quantidade possível de detalhes para estabelecer uma linha temporal dos 

acontecimentos. Whitey chega a mencionar que o trabalho da polícia é exatamente o de 

"coletar informação, colocá-las lado a lado e ver o que se encaixa173". Esse processo de 

coleta é ainda mostrado na sequência de montagem174, que traz várias cenas rápidas com Sean 

e Whitey fazendo perguntas a múltiplas pessoas nas imediações do local crime e que podem 

ter visto ou ouvido alguma coisa, aos poucos obtendo novas informações sobre as últimas 

horas de Katie. Isso ressalta o trabalho sistemático dos dois policiais e visa sedimentar no 

público a impressão de que estão diante de um típico procedural, solicitando da audiência as 

mesmas expectativas que se tem em relação a esses filmes. 

                                                 
173 Diálogo reproduzido das legendas em português do DVD do filme. 
174 O termo sequência de montagem é usado para denominar cenas nas quais um filme usa da montagem para 
ilustrar uma ação repetida várias vezes por um personagem ao longo de um período temporal amplo. Um dos 
exemplos mais tradicionais são as sequências de treinamento em filmes sobre esportes, como Rocky: Um 
Lutador (1976). 
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O personagem é mostrado muitas vezes como um homem solitário. Na primeira cena 

em seu apartamento, o público o vê em um ambiente vazio e repleto de sombras, ressaltando a 

sua solidão. Os únicos objetos que Sean tem próximo a si são fotos da esposa que o 

abandonou. A esposa ocasionalmente o telefona, mas fica em silêncio e um plano-detalhe de 

uma boca feminina ao telefone contribui para dar a impressão de que é mesmo a esposa do 

detetive e não um trote qualquer. Como a pessoa do outro lado da linha não fala nada, o 

detetive quebra o silêncio da ligação ao começar a falar sobre a utilidade de seu trabalho, 

refletindo que depois de resolver a morte dessa garota haverá sempre outra, assim como 

sempre existirão assassinos a serem presos. Sean exibe um desencanto similar ao dos 

investigadores particulares das narrativas hard boiled, que viam o mundo como uma grande 

rede de crimes e corrupção, percebendo que os eventos que desvendavam pouco contribuíam 

para a melhora desse cenário.  

O público não tem como saber neste momento, mas o pessimismo exibido na cena pelo 

detetive irá se confirmar ao fim do filme. Concretizando a previsão de Sean, a descoberta dos 

assassinos de Katie acaba não servindo para impedir que Jimmy matasse a pessoa errada, 

deixando Sean com mais um crime para investigar sem que haja nenhuma impressão de 

melhora ou vitória sobre a criminalidade. Tal como Bellour (2000) afirma que a narrativa 

clássica opera, o filme expõe nessa cena algo que irá se repetir depois para chamar atenção do 

público para o significado dessa ideia na trama. 
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Figura 12 – O Apartamento de Sean 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 

O filme volta a denotar o poder de observação e capacidade dedutiva de Sean no plano-

detalhe de sua mão apertando a de Dave, sinalizando que o ferimento do antigo amigo 

chamou a atenção do policial, pedindo ao público para prestar atenção no machucado como 

um indício que pode ser relevante para a investigação. Ele não pensa em Dave como suspeito, 

inclusive considera difícil resolver o crime justamente por não conseguir identificar alguém 

com motivação para um assassinato tão violento. Sean e o público não sabem, mas esta fala 

do detetive é a chave para desvendar a morte de Katie, já que o crime foi de fato cometido 

sem que a trama lhe dê uma razão aparente. Whitey, no entanto, direciona Sean a uma busca 

por lógica e causalidade ao afirmar que Dave, por ter mentido sobre a mão ferida e por seu 

passado traumático, se encaixa no perfil de um potencial assassino. A essa altura o filme quer 

que o público também suspeite de Dave, afinal Sean e Whitey seguiram todos os 

procedimentos típicos do que se espera de um investigador em uma narrativa policial e todos 

os indícios coletados até então apontam para Dave. Se a narrativa clássica se constrói a partir 

de relações de causa e efeito, tal como postulam Bordwell e Thompson (2001), então a 

maioria das relações causais estabelecidas até então sugerem a culpa de Dave. 
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A busca por uma motivação lógica leva Sean a caminhos infrutíferos e é quase que por 

acaso que a resolução chega até ele. O detetive encontra a fita com o telefonema que avisou à 

polícia do carro ensanguentado de Katie e, ao ouvir a voz de um garoto na fita, deduz uma 

ligação com a arma do crime. A resolução, no entanto, chega tarde demais. Os erros anteriores 

da investigação de Sean acabaram por levar à morte de alguém inocente do assassinato de 

Katie, pois outra pessoa estava acompanhando de perto o trabalho da polícia e fazendo suas 

próprias investigações. Esse alguém era Jimmy. 

 

Jimmy Markum: O pai da vítima 
 

A primeira cena com Jimmy já adulto é no escritório da loja de conveniência da qual ele 

é dono. Jimmy é estabelecido como um comerciante que sabe a rotina de seu bairro e a breve 

conversa que tem com Katie evidencia o afeto e a proximidade entre os dois. O sentimento 

dele pela filha, construído nessa cena, serve para dar mais peso à dor de Jimmy em relação ao 

posterior assassinato da garota e para fazer o público compreender sua vontade de encontrar 

os responsáveis por conta própria. 

Na manhã do crime, o modo como Jimmy olha para Brendan depois que ele pergunta 

por Katie, sem saber que ela e Brendan estão namorando, sugere uma natureza 

excessivamente protetora e também um comportamento agressivo por parte do personagem. 

Pelas informações que o filme dá até então, a postura de Jimmy em relação a Brendan parece 

ser por causa da filha, e essa agressividade demonstrada serve para basear a sua posterior 

busca por vingança. Há, no entanto, outro dado pertinente nessa cena que o público ainda não 

tem acesso por conta de o filme exibir um baixo grau de profundidade de informação, não 

permitindo que a audiência penetre nas memórias e pensamentos de Jimmy. Posteriormente é 

revelado por outro personagem que o pai de Brendan tinha sido parceiro de Jimmy em alguns 

crimes e o delatou à polícia quando foi pego. Jimmy se vingou, mas a raiva que tem de 

Brendan certamente está relacionada às suas experiências com o pai dele. Deste modo, uma 

segunda apreciação do filme, já conhecendo o seu desenlace, revela como a trama dava 

indicações sutis dessas informações. 

A ligação que Jimmy tem com Katie volta a ser reforçada no momento em que ele se 

aproxima da cena do crime e diz a um amigo que está ali apenas por curiosidade. O olhar de 

Jimmy, porém, traz uma certa incerteza, como se ele desconfiasse que há uma razão maior 

para estar ali, quase como uma intuição ou sexto sentido. Quando se dá conta de que é o carro 
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de Katie na cena do crime, Jimmy imediatamente chama os cunhados e os pede para 

investigar as amigas da filha, avisando para "não pegar pesado" com elas. A ação demonstra 

uma certa propensão a agressividade por parte de seus cunhados e que Jimmy tem 

conhecimento prévio disso, uma breve informação ao público de que todos esses personagens 

de alguma forma estão habituados com violência. O modo como Jimmy planeja arrebentar a 

cerca do parque para chegar à cena do crime sugere que ele não tem muito respeito e 

consideração pela lei, sendo a primeira indicação de seu passado criminoso, embora nesse 

ponto não seja possível para o público chegar a esse tipo de conclusão. Logo depois, a cena 

em que Jimmy encontra o corpo da filha e é segurado por dezenas de policiais demonstra a 

força, contrapondo o cunhado que é derrubado, e a dor do personagem, que se debate e urra 

de modo animalesco enquanto policiais impedem que ele entre na cena do crime. 

 
Figura 13 – Jimmy avança contra a polícia enquanto seu cunhado é contido 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 

Além da tristeza e do luto que se abate sobre ele, o personagem também exibe um 

relativo sentimento de culpa. Sozinho na varanda de seu apartamento ao entardecer, com parte 

de si sob sombras, ele diz achar que contribuiu de algum modo pela morte da filha. A fala não 
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serve somente para evidenciar o modo como Jimmy se sente, mas também convida o público 

a considerar estar diante de um crime com uma motivação lógica e direciona o olhar do 

espectador para alguém que tenha alguma relação com Jimmy. 

 
Figura 14 – Jimmy na varanda 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 
 

Conforme a investigação de Sean demora a dar resultados, justamente por não 

encontrarem um suspeito com motivação lógica ou racional para ter cometido o crime, Jimmy 

exibe impaciência com a polícia. O personagem chega a pedir um prazo de resolução aos 

policiais e há um tom de ameaça em sua fala. Como seus cunhados estão investigando por 

conta própria sob suas ordens, vai se tornando evidente para o público que Jimmy não tem 

interesse ou desejo de resolver a situação por meios legais. 

A ideia de que Jimmy está propenso a agir independentemente do trabalho dos policiais 

se torna clara no modo como seus cunhados constantemente o atualizam sobre o estado das 

investigações e o avisam que a polícia está olhando para Dave como suspeito. O personagem 

decide então interrogar Celeste, esposa de Dave, sobre sua possível culpa e ela confirma as 

suspeitas sobre o marido. 

Jimmy termina por levar Dave para a margem do rio Mystic, mesmo local em que anos 

antes ele tinha matado o pai de Brendan, e pretende fazer o mesmo com Dave. O lugar é 

tomado pela escuridão e tanto Dave quanto Jimmy estão com seus rostos parcialmente 

cobertos por sombras, ressaltando a dualidade dos dois personagens, ambos vivendo como 

pacatos pais de família e ambos já tendo cometido crimes violentos. Desesperado, Dave conta 
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que não matou Katie e sim um pedófilo que estava molestando um garoto, escondendo o 

cadáver dentro do porta-malas do seu carro.   

O público sabe que Dave provavelmente está falando a verdade por ter uma amplitude 

de informação maior do que cada um dos três personagens do filme possui individualmente. 

A polícia realmente tinha encontrado uma grande quantidade de sangue no carro dele, mas 

Jimmy não sabe disso. A confusão mental de Dave, bem como o modo atrapalhado com o 

qual ele conta sua história, levam Jimmy a duvidar o relato. A cena visa intensificar a tensão 

em seu público conforme amplia o sentimento de que Jimmy cometerá um erro, graças ao uso 

da montagem que alterna as imagens do diálogo entre ele e Dave com as da polícia se 

aproximando dos culpados. A tensão também é pontuada pelo uso da música, presente durante 

boa parte desse segmento de montagem alternada na forma de um constante rumor em 

frequência grave. Sem acreditar no relato de Dave sobre o pedófilo, Jimmy decide matá-lo. É 

somente depois de cometer o assassinato que Jimmy fica sabendo por Sean o que realmente 

aconteceu e se dá conta do erro que cometeu.  

Depois de anos tentando se manter longe do mundo crime, algo que o personagem diz 

para Dave na cena em que eles conversam na varanda, Jimmy acabou voltando para este 

universo. Posteriormente a esposa de Jimmy o consola, dizendo que nada que ele faça para 

proteger sua família pode ser considerado errado, e sugere uma possível volta dele às 

atividades criminosas de outrora ao dizer que Jimmy poderia mandar na cidade. O que 

acontece, no entanto, é indeterminado. 

Essa indeterminação é ilustrada na última cena do filme, que envolve Sean e Jimmy. 

Sean faz uma pistola com os dedos e aponta para Jimmy, que apenas ri e dá de ombros. É 

possível interpretar o gesto de ambos de inúmeras maneiras. Sean pode estar ameaçando 

Jimmy de morte, anunciando que irá investigá-lo ou sinalizando que sabe que ele assassinou 

Dave. Do mesmo modo a reação de Jimmy pode ser recebida tanto como um riso de desdém a 

Sean, um pedido de desculpas ou mesmo um desafio ao policial. A cena parece ser feita para 

ser ambígua e gerar múltiplas interpretações a cada apreciação, pois mesmo no curso desta 

análise foram consideradas diferentes possibilidades do significado destes gestos, mas 

nenhuma realmente definitiva ou inquestionável, sendo, portanto, um enigma tal como 

proposto pelas noções de Montes (2014). O resultado do crime cometido por Jimmy fica 

inconcluso, se Sean consegue prendê-lo ou se ele fica impune, se retorna a sua vida criminosa 

tomando o controle da gangue dos cunhados ou se permanece tentando ser apenas um 

comerciante, e tudo isso é propositalmente deixado sem uma resposta clara. O fato do filme 
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não dar muita profundidade de informação, não permitindo que o público penetre no que Sean 

ou Jimmy pensam nesse momento final, contribui para a dificuldade em determinar 

categoricamente as intenções dos dois personagens.  

 
Figura 15 – O gesto final de Jimmy 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 

 

Esse desfecho remete a uma fala do próprio Sean em uma ligação com a esposa. O 

detetive diz que resolver o assassinato de Katie não serviria para nada, pois depois dele 

haveria outro corpo e outro assassino a ser pego e depois outro e outro e ele viveria 

infinitamente neste ciclo interminável de crimes. A ausência de resolução da relação entre 

Sean e Jimmy demonstra a visão exprimida pelo policial, na qual a violência não tem fim e 

nem sempre tem resposta. As tentativas de dar sentido ao que aconteceu induziram os dois 

personagens a erros, e estes tiveram consequências terríveis que provavelmente levarão a mais 

violência.  

A ideia de que a atividade criminosa permanecerá acontecendo mesmo com o crime da 

narrativa sendo desvendado já era algo presente nas narrativas hard boiled. No entanto, esse 

tipo de narrativa enviava seu público para casa com a sensação de que era possível 

compreender e explicar os crimes que infestam as grandes cidades, mesmo sem conseguir 

punir todos os criminosos ou resolver o problema, não deixando tanta abertura a múltiplas 

interpretações. Esse mínimo quinhão de senso de ordem é negado em Sobre Meninos e Lobos, 

cuja construção poética de sentido, conforme as noções propostas por Gomes (2004), deixa 

seu público com o desconforto de não ter certeza em relação a muito do que acontece ao 

longo da narrativa. Apesar do filme fornecer uma amplitude de informação que permite ao 
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público saber mais que os três personagens individualmente, essa amplitude não é irrestrita, e 

há um proposital déficit de informações que deixa muitas lacunas na trama. Esses vazios de 

informação abrem espaços para que o espectador faça suas próprias inferências sem que estas 

possam funcionar como respostas inequívocas, justamente porque o volume de informação 

disponível na obra não é suficiente para tal. Lacunas de informação também serão 

encontradas ao ser observada a construção do personagem Teddy Daniels de Ilha do Medo 

(2010). 

 

4.3.2.2 O agente federal Teddy Daniels 

 
A primeira imagem que o espectador tem de Teddy é através de uma porta entreaberta 

do banheiro do navio que o leva até a ilha. Ele está ajoelhado na privada, vomitando, e seu 

rosto não é mostrado. Apenas no plano seguinte sua face é revelada, se olhando no espelho, 

tremendo e suado, dizendo a si mesmo para não perder o controle. A primeira imagem do 

rosto do protagonista é, portanto, um reflexo levemente distorcido de sua face em um espelho 

sujo. Essa imagem funciona como uma metáfora visual da real natureza do personagem, um 

sujeito cuja mente está fraturada e que se vê de uma maneira diferente da qual o resto das 

pessoas o vê. Ao escolher apresentá-lo ao público por meio dessa imagem, a narrativa faz a 

escolha de dar ao público um indício sutil de quem é realmente aquele personagem e da 

reviravolta que virá ao final. Seu figurino com chapéu e sobretudo lembra o visual dos 

investigadores particulares das narrativas hard boiled.  
 

Figura 16 – Teddy se vê no espelho 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 



179 
 

 

 

O personagem também é apresentado aos espectadores como um indivíduo atormentado 

por traumas do passado, envolvendo suas experiências na guerra e a morte de sua mulher, 

Dolores, aparentemente assassinada. O militar ou ex-militar de personalidade traumatizada é 

também bastante comum nos detetives hard boiled, em obras como A Dália Azul (1946) e 

Uma Aventura Na Noite (1946), um arquétipo que permaneceu nos ciclos que seguiram. Ao 

aproximar o protagonista desse modelo de personagem, o filme tenta direcionar que seu 

público espere por uma composição poética comunicacional similar a outras narrativas com 

esse tipo de personagem, com o detetive durão tentando desbaratar uma vasta conspiração 

criminosa. Ao construir esse tipo de expectativa, a narrativa torna possível que boa parte dos 

indícios da reviravolta final passem despercebidos pelo espectador, que estará buscando pistas 

para outro tipo de solução. Os traumas e memórias de Teddy se manifestam de forma cada 

vez mais forte e constante, deixando a audiência incerta se ele está ou não no controle de suas 

emoções. Na primeira vez que o filme exibe imagens dele com a falecida esposa, porém, é 

difícil afirmar se são flashbacks ou delírios. Essa focalização interna, para usar o conceito 

proposto por Genette (1995), no universo mental do personagem é uma das principais 

estratégias da trama para incitar incerteza na audiência. 

Conforme são mostradas outras possíveis memórias do personagem, o filme vai 

suscitando dúvidas quanto ao passado do protagonista. Nos momentos em que ele retorna aos 

campos de concentração há neve flutuando pelo ambiente, e quando é mostrado dentro de um 

escritório nazista, folhas de papel voam pelo cenário, caindo incessante e inesgotavelmente 

como gotas de chuva. Esses elementos em constante suspensão no ar, flutuando 

ininterruptamente por todos os lados, conferem um caráter onírico, etéreo ou fantasmagórico 

às imagens, deixando a impressão de que aquelas não são apenas memórias, mas pesadelos ou 

delírios. As cenas com Teddy retornando aos ambientes que frequentou durante a guerra 

também ressaltam o quanto a violência e a brutalidade sempre estiveram presentes e 

marcaram sua vida. O fato do protagonista viver constantemente acompanhado por violência 

também é algo apontado pelo Dr. Nahring, um dos psiquiatras de Ashecliffe.  

Na primeira cena em que o Dr. Nahring e Teddy se encontram, o detetive tenta 

interrogar o médico sobre o desaparecimento de Rachel, mas Nahring se mostra interessado 

apenas em saber mais sobre Teddy e responde suas perguntas com mais perguntas. Pelo modo 

como a conversa se desenvolve mais parece que Nahring está avaliando Teddy do que o 

contrário. A sensação de que o psiquiatra está tentando penetrar na mente do detetive é 
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ampliada pelo modo como o diálogo entre os dois é costurado pelos flashbacks de Teddy na 

guerra, tendo um disco com a música de Mahler tocando tanto no presente quanto no passado, 

usando-a para costurar os dois tempos. 

 

Mahler e a jornada de Teddy 
 

A música de Mahler, o Quarteto para Piano e Cordas em Lá Menor, é diretamente 

citada pelos próprios personagens e tocada dentro da diegese. Considerando que tanto a 

Poética do Filme proposta por Gomes (1996; 2004) quanto as noções do funcionamento da 

narrativa clássica de Bellour (2001) e de Bordwell e Thompson (2001) postulam que os 

recursos visuais e sonoros são fruto de uma escolha deliberada, e o uso deles em um filme 

narrativo na maioria das vezes está relacionado à construção da trama, então é pouco provável 

que essa obra musical tenha sido escolhida à esmo. Na verdade, é possível identificar várias 

relações entre essa obra de Mahler e o percurso narrativo de Teddy. Trata-se de uma peça que 

se destaca no corpus de trabalho do compositor por ter sido feita no início de sua carreira, por 

volta de 1876 ou 1877, de acordo com Julian Johnson (2009), e ainda assim nunca ter sido 

concluída, tendo apenas o seu primeiro movimento. A incompletude da composição ecoa a 

natureza de Teddy, também incompleto e com uma personalidade fragmentada pela sua 

inabilidade de lidar com o trauma envolvendo a perda de sua família. 

A música leva Teddy a aparentes memórias de seu passado quando invadiu um campo 

de concentração nazista. A leveza das notas dos instrumentos de corda, em um compasso mais 

lento, cria uma contraposição com as imagens dos corpos dos prisioneiros do campo de 

concentração e dos soldados nazistas ensanguentados. A oposição entre os elementos sonoros 

e visuais visa provocar em sua audiência um desconforto similar ao demonstrado por Teddy 

ao ver os cadáveres dos prisioneiros. Conforme a cena avança, o andamento da música 

acelera, os recursos harmônicos e melódicos amplificam o caráter onírico e delirante das 

imagens, dando-lhe contornos tensos e sinistros conforme Teddy se aproxima de um oficial 

nazista ferido e caído no chão. A obra de Mahler, segundo Johnson (2009), é influenciada por 

trabalhos do fim do período do Romantismo e do início do Modernismo. O compositor teria 

absorvido a fascinação do Romantismo pelo sobrenatural, e esse deslumbramento é colocado 

em alguns de seus trabalhos, como o utilizado nesse filme, criando as notas assombrosas que 

aqui se mesclam com as imagens delirantes produzidas pela mente de Teddy para transmitir 

ao público o estado mental perturbado do protagonista. 
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Do período Modernista, Mahler teria sido influenciado, como afirma Johnson (2009), 

pelo foco na ironia e na tentativa de desafiar as estruturas musicais tradicionais. Em suas 

composições, Mahler usa dessa ironia para mostrar ao ouvinte a natureza construída de sua 

peça, e essa ideia de uma composição que trabalha para revelar sua própria construção dialoga 

diretamente com a narrativa de Ilha do Medo. O filme constantemente apresenta a seu público 

diálogos e situações ambíguas, que visam revelar a natureza artificial da investigação de 

Teddy, mas o espectador provavelmente só entenderá essas pistas dadas pelo filme em uma 

segunda apreciação da obra.  

Essa transparência do filme em permitir que o público veja as evidências que levam à 

revelação final se relaciona com as ideias de Merrill (1997), examinadas no primeiro capítulo, 

que consideram que a narrativa policial convida seu espectador a um jogo de detecção e exibe 

um relativo fair play ao mostrar as provas para a audiência examinar. A construção poética do 

filme, portanto, desafia a todo momento a cognição do espectador com a maneira dúbia que as 

pistas são apresentadas. 

Ao colocar a música de Mahler dentro do filme, a obra chama atenção de maneira 

implícita para a natureza falsamente construída da identidade de Teddy e daquilo que a 

audiência pensa serem suas memórias. Afinal, a montagem que alterna entre o presente de 

Teddy em Ashecliffe e seu flashback no campo de concentração trabalha para dar ao público a 

impressão de que Teddy realmente escutou a composição de Mahler tanto no presente quanto 

no passado, tocando em um fonógrafo no escritório do oficial nazista. O volume da música, 

inclusive, é mais alto nesse suposto passado, como se fosse mais importante para o 

personagem em suas lembranças do que no presente. 

Assim como a obra de Mahler é identificada como possuidora de elementos de ironia, 

há também uma ironia subjacente na presença da peça no escritório de um nazista. O 

compositor era judeu, e a arte produzida por judeus tinha sido banida pelo Terceiro Reich 

durante a Segunda Guerra Mundial, sendo pouco provável que um oficial nazista tivesse ou 

mesmo se dispusesse a apreciar a música feita por esse povo. A música de Mahler, portanto, 

não deveria estar no lugar em que o filme a coloca, pois está fora de contexto naquele 

ambiente, assim como Teddy está fora de seu contexto real em Ashecliffe, sendo um interno 

da instituição e não um detetive que está ali para resolver um caso. Além dos paralelos 

temáticos entre a colocação da música e a jornada do protagonista, essa presença deslocada da 

peça de Mahler também funciona como um indício sutil que esses flashbacks ou memórias de 

Teddy são pouco confiáveis. 
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As visões de Teddy se agravam 
  

Ao perceber que Nahring é alemão, Teddy sugere que ele possa também ter sido nazista. 

O modo como Nahring é apresentado ao público, com a câmera posicionada atrás de sua 

enorme poltrona, girando lentamente ao redor dela para revelar o psiquiatra, confere a ele um 

ar vilanesco e induz o espectador a pensar que está diante de um possível suspeito ou culpado 

para o que vem acontecendo em Ashecliffe. Deste modo, a maneira agressiva com a qual 

Teddy rechaça as indagações do psiquiatra soa inicialmente justificada. Apenas em uma 

apreciação posterior se torna possível compreender que a reação era a paranoia de Teddy 

agindo para que o detetive não percebesse a realidade de sua situação.  

 
Figura 17 – A câmera gira para revelar Nahring sentado em sua poltrona 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 

 

Teddy também perde o controle ao interrogar alguns pacientes do asilo, exibindo certa 

satisfação em ofendê-los ou incomodá-los durante esses interrogatórios. Se, por um lado, em 

especial em uma primeira apreciação, isso pode ser creditado à frustração do personagem com 

as informações pouco úteis dadas pelos pacientes, por outro isso pode ser visto como um 

reforço a propensão à violência que o Dr. Nahring menciona. 

Os sonhos que o protagonista tem com a esposa ao longo do filme ampliam a dúvida 

quanto aos flashbacks que foram exibidos desde o início. As cenas conservam as cores 

intensas da primeira vez que foi mostrado seu aparente passado com a mulher, mas, assim 

como aconteceu em suas cenas na guerra, aqui também há partículas em suspensão no ar na 

forma das cinzas. Não bastasse a natureza surreal das imagens, o modo como sua mulher lhe 
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diz que o homem responsável por sua morte está na ilha, e que Teddy deve encontrá-lo, dá a 

entender que aquelas imagens podem não ser memórias reais. A dúvida acerca da veracidade 

ou utilidade das informações dadas por Dolores se amplia quando essa começa a aparecer não 

somente em seus sonhos, mas também no mundo real, deixando claro que a esposa é um 

delírio e colocando em dúvida tudo o que é sabido sobre o passado de Teddy. O detetive 

formula teorias sobre o que é feito em Ashecliffe, sugerindo uma ampla conspiração 

governamental para encobrir que a ilha é, na verdade, uma instalação militar visando 

pesquisar métodos de controle mental. Como até então as pessoas do manicômio se 

mostraram pouco dispostas a colaborar com ele, a ideia de que há algo oculto naquele lugar 

soa como uma teoria viável, inclusive por ser a única sugerida diretamente ao público até 

então. 

 
Figura 18 – Cinzas, papéis e flocos de neve: partículas em suspensão nos flashbacks 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 
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Com o avançar da investigação, os pesadelos ou delírios de Teddy vão se agravando. 

Ele vê Rachel Solando e a filha que ela supostamente matou durante um de seus aparentes 

flashbacks na guerra, misturando passado e presente, sugerindo que o investigador pode estar 

perdendo o senso de realidade e levando o público a questionar se ele conseguirá levar sua 

investigação até o fim, dado seu estado mental. O personagem passa a exibir um aumento 

crescente de enxaquecas e uma fotossensibilidade que é transmitida ao público pelas imagens 

repletas de clarões de luz. A linguagem corporal de Teddy contribui para essa impressão de 

deterioração física e mental, apresentando tremores cada vez mais constantes, diferentes 

tiques e olhos incessantemente piscando. O personagem começa a ser medicado pelos 

psiquiatras do asilo, e se inicialmente isso parece inofensivo, conforme o estado de Teddy se 

agrava as ações dos funcionários do manicômio podem ser vistas como uma manobra para 

deixar Teddy drogado e acabar com sua investigação. Quando a atitude dos médicos é vista 

diante da revelação final, porém, fica evidente que a trama já estava dando indicativos de que 

ele era um paciente do lugar. 

 
Figura 19 – A iluminação excessiva transmite a fotossensibilidade de Teddy 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 
 

A impressão de que Teddy pode não ser exatamente aquilo que se fez pensar a seu 

respeito, inclusive por ele próprio, é também sugerida quando o detetive visita o pavilhão de 

segurança máxima de Ashecliffe e usa fósforos para iluminar os corredores. Os mesmos 

fósforos foram antes mostrados em uma das visões de Teddy nas mãos do incendiário, 

Andrew Laeddis, que teria matado sua esposa. Laeddis e Teddy são os únicos personagens do 

filme a aparecerem utilizando fósforos. O fato de Teddy estar usando o mesmo item do 

criminoso e segurando-o da mesma maneira, com três dedos, e na mesma posição, diante do 
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rosto, funciona como um indicativo sutil que há alguma proximidade entre os dois, algo que 

se confirmará ao final quando é revelado que são a mesma pessoa. 

 
Figura 20 – Laeddis e Teddy usando fósforos 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 
 

O sentimento de que há algo mais na relação entre Laeddis e Teddy é também 

evidenciado pelo modo como Teddy demonstra não querer ler o arquivo sobre Laeddis que 

Chuck lhe dá. Se em uma primeira apreciação do filme a decisão de Teddy é compressível 

pela desconfiança que tinha em relação a Chuck naquele momento, em uma fruição 

secundária, já sabendo a reviravolta final, o momento ganha outra interpretação possível. A 

recusa de Teddy em ler o documento pode ser compreendida como um de seus "mecanismos 

de defesa", como diria o Dr. Nahring, para se manter imerso em sua fantasia, como se 

inconscientemente ele soubesse que ler o documento quebraria a ilusão que criou para si 

mesmo. 

As teorias formuladas por Teddy a respeito de Ashecliffe e das experiências que 

poderiam estar acontecendo lá são aparentemente confirmadas quando o agente federal 
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encontra uma mulher que diz ser a "verdadeira" Rachel Solando em uma caverna. 

Aparentemente, ela era uma funcionária do asilo que fora internada por tentar denunciar as 

experiências de controle mental feitas ali, mas posteriormente será revelado que esse diálogo 

inteiro foi um delírio de Teddy. A cena traz o público para o lado do protagonista, levando o 

espectador a crer que ele estava certo o tempo todo em suas deduções sobre o caso. Justifica, 

também, que toda a instabilidade que vimos Teddy apresentar podem ter sido efeito de drogas 

que os médicos colocam em sua comida, cigarros e nas aspirinas. 

Esses eventos criam a expectativa de que Teddy irá desbaratar uma conspiração de 

experimentos secretos ocorridos no manicômio judiciário. Assim que confronta o Dr. Cawley, 

no entanto, as respostas fornecidas pelo médico confirmam as suspeitas que o filme 

sutilmente levantou sobre Teddy e que o público apreciador do filme pela primeira vez 

provavelmente não consegue perceber. O detetive era, de fato, um interno de Ashecliffe, e seu 

nome real é Andrew Laeddis. Toda a ideia de ele ser um agente federal investigando o 

desaparecimento de uma interna era uma fantasia que fabricou para não ter que lidar com o 

trauma de ter matado a esposa depois que ela afogou os filhos do casal. Cawley tinha 

permitido que Teddy vivesse sua fantasia para que o protagonista percebesse que vivia numa 

realidade falsa e, assim, aceitasse sua real situação, evitando a necessidade de ser 

lobotomizado. 

A narrativa mostra o personagem se dando conta de que a arma de fogo que trazia 

consigo era, na verdade, uma arma de brinquedo, corroborando a versão de Cawley de que 

seu trabalho como investigador ali era fruto de uma fantasia. Em seguida, são exibidas as 

memórias reais do protagonista e, diferente das outras incursões ao seu passado, essa não 

possui elementos em suspensão no ar e tem uma paleta de cores menos saturada, fornecendo 

uma diferenciação visual que sugere ao público que estas imagens possuem um estatuto 

diferente dos flashbacks anteriores. 
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Figura 21 – A Dolores dos delírios x a Dolores das memórias reais 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 

 

Após desmaiar ao rever seu real passado, Teddy acorda em uma cela do manicômio e é 

indagado pelo Dr. Cawley se sabe o motivo de estar em Ashecliffe. Teddy parece ceder ao 

que lhe foi revelado, aceitando que é um paciente da instituição e responsável pela morte da 

esposa. Na cena seguinte, porém, quando conversa com o Dr. Sheehan, Teddy responde como 

se tivesse retornado à sua fantasia. O médico sinaliza tristemente ao Dr. Cawley, 

reconhecendo que a lobotomia é inevitável. 

Quando Teddy se levanta em direção aos médicos, no entanto, diz ao seu psiquiatra: "O 

que poderia ser pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom?". A fala 

sugere que ele está lúcido e racional, capaz de discernir fantasia de realidade, e ainda assim 

escolhe a fantasia, aparentemente se deixando lobotomizar por vontade própria para não 

precisar confrontar as verdades de seu passado.  
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Ilha do Medo apresenta seu público a um protagonista que inicialmente parece remeter 

aos tipos durões do hard boiled, mas vai aos poucos guiando seu espectador de maneira sutil, 

seja por desenvolvimentos narrativos ou escolhas estéticas, a questionar a sanidade do 

detetive. O espectador talvez não perceba todos esses indícios em uma primeira apreciação. 

Uma vez sabendo a reviravolta final, por outro lado, é possível perceber que muitas das pistas 

que sugeriam algo oculto no manicômio na verdade estavam ali para indicar a encenação que 

se desenrolava diante de Teddy. Quando sua trajetória se aproxima do fim, a obra leva sua 

audiência a pensar que terá um desfecho típico da narrativa policial no qual a racionalidade do 

detetive o permitiria alcançar uma explicação verdadeira e absoluta para tudo que presenciou. 

O que de fato ocorre, porém, é que todas as deduções e todas as provas que o detetive tinha 

coletado apenas corroboravam uma fantasia criada por ele mesmo. Quando o personagem é 

confrontado com a verdade e aparentemente a aceita, o filme mais uma vez leva seu público a 

pensar que verá o final com uma resolução única e inequívoca para tudo que aconteceu, mas 

novamente a trama não realiza essas expectativas ao carregar sua última cena de 

ambiguidades.  

Afinal, Teddy estava realmente lúcido ou afundado em sua fantasia? Receber a 

lobotomia foi uma escolha deliberada por parte dele? Será que depois de lobotomizado, o 

personagem teria algum alívio para seus tormentos ou os reviveria infinitamente dentro de sua 

cabeça? O filme não dá ao público elementos suficientes para responder esses e outros 

questionamentos possíveis a surgirem na apreciação da obra com absoluta certeza. O que de 

fato acontece com Teddy no final de Ilha do Medo é um enigma, segundo o conceito 

apresentando por Montes (2014), dependendo da subjetividade de seu espectador e se abrindo 

a interpretações diferentes a cada apreciação. Essa ambiguidade também está presente em 

Nick, um dos personagens de Garota Exemplar (2014). 

 

4.3.2.3 Os investigadores de Garota Exemplar 

 
Em Garota Exemplar existem dois personagens que exercem funções investigativas. O 

primeiro deles é Nick Dunne, marido da desaparecida Amy: de início, parece colaborar com a 

polícia, mas logo resolve investigar o caso por conta própria. Inicialmente, a decisão do 

personagem faz parecer que tem alguma culpa a esconder, mas as intenções de Nick ficam 

mais claras quando é revelado que ele foi vítima de uma armação de Amy, e está investigando 

para provar a própria inocência. A segunda personagem é a detetive Boney, a policial 
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designada para investigar o caso do desaparecimento de Amy. Boney segue as pistas 

encontradas na casa de Nick e, conforme coleta as evidências, vai suspeitando cada vez mais 

que ele pode ter sido responsável pelo desaparecimento da esposa.  

 

Nick Dunne: O garoto que perdeu a garota 
 

O filme inicia com uma narração de Nick sobre abrir a cabeça da esposa para entender 

seus pensamentos. Em outro contexto, a fala poderia ser interpretada apenas como uma 

metáfora sobre a falta de comunicabilidade conjugal, mas em uma narrativa policial como 

Garota Exemplar ela ganha contornos ambíguos, servindo também como uma sugestão ou 

ameaça de violência, uma sensação ampliada pela inquietante música de fundo.  

Na primeira cena entre Nick e a irmã gêmea Margo, o público recebe o primeiro indício 

de que o casamento entre Nick e Amy não vai bem e que ele guarda uma certa medida de 

ressentimento pelas "caçadas ao tesouro" que a esposa cria para os aniversários de casamento. 

O diálogo entre o protagonista e a irmã é cortado pelo o primeiro de muitos aparentes 

flashbacks, examinados anteriormente durante a análise do percurso investigativo do filme, 

que ocorrem dentro da narrativa. É durante essa conversa com Margo que Nick recebe um 

telefonema avisando que algo estranho aconteceu na casa dele. Nick chama a polícia, que 

examina a cena do crime e encontra um envelope intitulado "primeira pista", o qual Nick diz 

ser parte da caçada ao tesouro que sua esposa fazia em seus aniversários de casamento. A 

detetive Boney pede ajuda a Nick para decifrar a pista, já que isso pode ajudar a entender o 

que Amy fez horas antes de desaparecer.  

Assim que a polícia encerra seus trabalhos preliminares na casa, Nick acompanha os 

policiais até a delegacia para depor sobre o caso. Durante sua conversa com a polícia fica 

mais claro o distanciamento entre ele e Amy, conforme o personagem se mostra incapaz de 

dar qualquer informação sobre os interesses e atividades da esposa. Isso não é usado apenas 

para que o público pense nele como um marido relapso, mas também funciona como um 

indício de que é um possível suspeito. A conduta de Nick soa ainda mais incômoda quando 

ele faz uma piada com a situação, rendendo imediatamente um contraplano exibindo o olhar 

severo do oficial Gilpin que, claramente, já desconfia dele.  

Sob este contexto, a fala de Nick pedindo aos policiais que investiguem os sem-teto que 

moram em um shopping abandonado próximo acaba sendo recebida com dúvida ou incerteza, 

afinal, seriam esses sem-teto uma preocupação genuína ou ele estaria apenas dando pistas 
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falsas para a polícia? O temperamento explosivo de Nick é evidenciado para o espectador 

quando uma policial lhe fala sobre seu pai, e a montagem contrapõe a reação de Nick com a 

imagem da detetive Boney escorada na quina da parede demonstrando medo, servindo como 

mais um ingrediente para que o público duvide da inocência do personagem. Esses 

sentimentos ambíguos em relação a Nick continuam a ser construídos na cena da coletiva de 

imprensa, na qual a fala rápida e pragmática dele é contrastada com o longo e afetuoso 

discurso dos sogros a respeito de Amy, deixando em dúvida se ele está apenas nervoso com a 

situação ou se não se importa tanto assim com a esposa. 

As suspeitas em relação a Nick são reiteradamente suscitadas na cena em que é 

descoberto pelos policiais na antiga casa de seu pai, escondendo dos detetives a "terceira 

pista" da caça ao tesouro montada por Amy. A sequência deixa claro ao público que Nick tem 

algo a esconder. Lembrando que a narrativa clássica opera a partir de repetições, conforme 

afirmado por Bellour (2000) e por Bordwell e Thompson (2001), e o modo insistente como o 

filme direciona suspeitas sobre Nick solicita que o público considere o personagem um 

culpado possível. 

A obra continua a chamar atenção para uma conduta ambígua da parte de Nick 

conforme começam as buscas por Amy. O modo como o personagem cumprimenta as 

voluntárias da busca, principalmente por fazê-lo antes de cumprimentar os sogros, chama 

atenção da polícia e dos próprios sogros. O desconforto do personagem ao ser abordado por 

uma voluntária que se comporta como se estivesse flertando com ele, no entanto, induz o 

público a pensar que Nick talvez esteja sendo apenas educado. Seu pedido de apagar uma foto 

tirada sem cerimônia pela voluntária também denota uma ambivalente preocupação em não 

ser mal interpretado – pois essa preocupação com a opinião de terceiros pode ser para evitar 

mal-entendidos desnecessários ou por realmente ter algo a esconder.  

Parte do que Nick tinha a esconder da polícia é revelado quando ele se encontra com a 

sua jovem amante na casa da irmã. Ao descobrir sobre o caso de Nick, Margo alerta o irmão 

para o clichê do homem de meia idade frustrado com uma amante jovem, algo que o faria 

parecer culpado. A fala funciona como uma espécie de comentário metalinguístico de que isso 

é tão lugar-comum na ficção que pode não ser uma pista pertinente para a resolução do crime.  

As suspeitas em relação a Nick se dissipam quando ele finalmente conclui a caça ao 

tesouro de Amy e encontra as compras que a polícia o tinha notificado que foram feitas em 

seu nome. Ao descobrir os presentes deixado pela esposa, Nick percebe que Amy armou uma 
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cilada para ele. O filme então dá uma guinada para acompanhar a investigação de Nick pelo 

paradeiro da esposa para provar que é inocente. 

O tema da narrativa de que a verdade e as evidências são manipuláveis e não objetivas 

aparece quando Nick vai contratar seu advogado, Tanner Bolt, um sujeito famoso por 

conseguir absolver pessoas culpadas. Na conversa, Bolt alerta Nick que tudo que ele tem é a 

própria palavra, enquanto que Amy forjou uma história perfeitamente crível e com todas as 

evidências para comprovar sua versão, deixando claro ao espectador que nesta trama qualquer 

dado pode ser manipulado e não são índices inquestionáveis da realidade. Isso fica evidente 

quando Bolt se refere à história contada por Nick como "sua versão da verdade", e o 

advogado avisa que a principal estratégia é mudar a percepção que o público tem de Amy e da 

versão contada por ela em seu diário. Sob esse aspecto, verdade e mentira são, no filme, 

irrelevantes, e sairá vitorioso quem contar a história mais convincente e não quem contar a 

verdade.  

Na busca por conseguir evidências que contribuíssem para corroborar sua inocência, 

Nick tenta localizar os ex-namorados de Amy, exatamente aqueles que o público foi 

anteriormente informado que causaram problemas à esposa de Nick. Esse fato acaba 

ganhando um novo sentido quando um dos ex-namorados, acusado por Amy de estupro, se 

revela inocente e dá detalhes de como ela forjou as provas de abuso sexual de uma maneira 

que ele não teve alternativa senão fazer um acordo com a promotoria. A ausência de provas da 

inocência do ex-namorado de Amy é também um problema para Nick, que não tem como usar 

esse testemunho em sua defesa, já que não há nada que o corrobore como verídico. 

Sem alternativas viáveis para uma defesa baseada em provas, Tanner também aconselha 

Nick a ir à imprensa e falar seu lado da situação, mas sem revelar a armação de Amy, uma vez 

que pareceria um paranoico fazendo acusações sem provas. Nick decide conceder a entrevista 

com a esperança de que Amy o assista e ele consiga, por meio de sua fala, induzi-la a tomar 

alguma ação que o possibilite encontrá-la. A entrevista de Nick funciona e as pessoas passam 

a vê-lo sob um prisma mais positivo. Essa recém obtida simpatia leva o espectador a 

considerar que ele de algum modo irá conseguir provar ser inocente. Apesar da virada da 

opinião pública, Nick acaba preso depois que uma denúncia anônima feita por Amy dá a 

localização dos itens que ela comprou em nome do marido, algo que Nick tinha escondido das 

autoridades e mostrado apenas para sua irmã e seu advogado.  

Detido e sem alternativas, Nick considera falar a verdade sobre Amy ao ser interrogado 

pela polícia. No entanto, reavalia a ideia ao ser confrontado com o diário de Amy no qual ela 
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mistura fatos verdadeiros da relação dos dois com as mentiras sobre gravidez e abuso 

doméstico, tornando quase impossível que Nick conteste sua veracidade. Quando os detetives 

lhe apresentam a prova seguinte, a suposta arma do crime, o protagonista ainda faz menção 

em contar sua versão da história, mas seu advogado lhe impede. A este ponto, Tanner Bolt 

compreende que as principais evidências são suficientes para justificar a prisão e até uma 

futura condenação de seu cliente, sendo inútil e possivelmente prejudicial tentar contra-

argumentar com uma teoria sem nenhum fundamento material. 

Tudo parece caminhar para a prisão de Nick quando finalmente Amy volta, convencida 

que depois da entrevista de Nick, ele pode ser o "marido ideal" que ela quer que seja. Quando 

Amy salta de seu carro coberta de sangue, Nick a abraça diante dos fotógrafos que estão 

prostrados na frente de sua casa, mas sussurra "sua puta safada" em seu ouvido, sabendo que, 

por mais que a odeie por tudo que o fez passar, confirmar as mentiras dela é o único meio de 

ser inocentado. A cena em que Amy retorna para casa e Nick a recebe no quintal possui uma 

paleta de cores mais saturadas que os tons frios usados no restante do filme, como que para 

ressaltar que aquele é um momento de vitória ou felicidade ao sedimentar a inocência de Nick 

no desaparecimento da esposa. 
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Figura 22 – A frente da casa de Nick: na chegada de Amy e após seu retorno 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 

 

Os eventos direcionam a audiência a pensar que a trama caminha para um desfecho 

típico quando Nick é absolvido de todas as acusações e decide pedir o divórcio a Amy, mas as 

esperanças de um final feliz para Nick diminuem quando a esposa o lembra que ainda pode 

dar queixa pelas falsas agressões relatadas em seu diário ou até mesmo forjando novos atos de 

agressão. Nick se mantêm com ela a contragosto e com medo do que Amy possa fazer, 

pensando em deixá-la assim que o interesse da mídia por eles se esvair e tudo for esquecido, 

no entanto, a esposa frustra seus planos ao lhe mostrar um teste de gravidez e revela que está 

grávida dele. Para não deixar o filho sozinho com a Amy, Nick aceita continuar casado com 

ela.  

A cena final reproduz a primeira cena do filme, mostrando Nick acariciando a cabeça de 

Amy e questionando o que ela está pensando. Há apenas uma adição na fala de Nick em 

relação ao que é dito no início, com ele perguntando a si mesmo, e indiretamente ao público, 

"o que ainda iremos fazer um com o outro?". Assim, o arco do personagem, apesar de sua 

absolvição do crime que não cometeu, não encerra com ele libertado das mentiras forjadas por 
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sua esposa, mas refém delas e aparentemente sem opção para fugir disso. A ideia de repetir as 

mesmas imagens e mesmas falas no início e deixar uma pergunta adicional para o espectador 

no final do filme ressalta como o personagem e a própria audiência chegam ao fim a trama 

com mais incertezas e questionamentos do que quando ingressaram na narrativa.  

Afinal, será que Nick viverá o resto de sua vida como refém de Amy? Será que ele 

tentará fazer algo a respeito? Deixá-la, matá-la? Será que Amy eventualmente não irá se 

decepcionar com o marido novamente e forjará novas provas contra ele? Seria Nick alguém 

tão perturbado como Amy? O que a fala final de Nick e o olhar de Amy para ele realmente 

dizem sobre o destino desses dois personagens? Ambas ações são ambíguas e carecem de uma 

resposta definitiva, cabendo ao público interpretá-las com sua própria subjetividade. Como 

um enigma, a cada apreciação é possível aferir um significado e uma intenção diferente para 

essas ações. 

 

Boney: A policial em busca da garota 

 
A detetive Boney entra na trama quando Nick, encontrando a sala de sua casa destruída 

e a esposa ausente, chama as autoridades por achar que algo aconteceu com Amy. Ao mostrar 

Boney examinando a casa, o filme chama a atenção do público para o olhar apurado da 

detetive. Enquanto caminha pelo imóvel, Boney vai sem muito esforço colocando pequenos 

adesivos para marcar o que lhe parece ser pistas. A detetive se diz impressionada com os 

diplomas de Amy, mostrados ao espectador em plano-detalhe na parede da sala e operando 

como uma informação sobre a natureza da formação e capacidade intelectual da esposa de 

Nick. 

O modo como Nick se comporta durante as coletivas de imprensa e com os voluntários 

da busca por Amy soa suspeito para a detetive, mas ainda assim ela decide seguir a pista dada 

por ele no interrogatório e vai investigar o shopping abandonado. O oficial Gilpin, parceiro da 

detetive, expressa que a incursão é uma perda de tempo, mas a detetive Boney prefere não 

desprezar pistas, evidenciando sua conduta pragmática e metódica que se recusa a ter pressa 

em tomar conclusões sem provas, ao contrário de seu parceiro que desde o início suspeita de 

Nick. Boney acaba sendo recompensada por sua diligência ao obter a informação de que Amy 

esteve no shopping querendo comprar uma arma de fogo. Este fato, somado às informações 

de violência doméstica dos aparentes flashbacks às quais a audiência tem acesso neste ponto 
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da trama, mas Boney não, de certo contribui para aumentar a desconfiança que o público tem 

de Nick. 

A detetive tem suas suspeitas em relação a Nick aprofundadas conforme ela adquire 

informações e evidências que apontam para ele, como o testemunho de uma vizinha 

afirmando que Amy estava grávida. Apesar disso e de seu parceiro insistentemente lhe dizer 

que Nick é culpado, inclusive citando que a imprensa pensa o mesmo, Boney resiste às 

pressões para prendê-lo, ressaltando mais uma vez a natureza sistemática e racional da 

detetive, alguém que pensa que apenas provas concretas, e não testemunhos dúbios, lhe 

revelarão o que realmente aconteceu.  

Somente após obter os bens comprados em nome Nick, o bastão plantado por Amy com 

o sangue dela e o falso diário é que Boney se convence da culpa do marido pelo sumiço da 

esposa e o prende. Deste modo, a conduta da detetive também demonstra sua preocupação em 

seguir procedimentos e protocolos policiais de como conduzir uma investigação, um elemento 

marcante do procedural, sugerindo ao expectador que tal como um típico exemplar de 

procedural a detetive será eventualmente capaz de perceber e provar que Amy forjou tudo. 

Boney inclusive se mostra preocupada com a conveniência da quantidade de evidências 

contra Nick, questionando o fato dele ter queimado o diário de Amy apenas parcialmente, mas 

ainda o deixando bastante legível. A cena é reveladora da inteligência dedutiva da 

investigadora, construindo a expectativa de que Boney talvez consiga provar a farsa de Amy. 

Isso, no entanto, não acontece. A noção de que apenas a mentira de Amy é passível de 

validação surge no momento em que ela é interrogada pelo FBI e por Boney. Quando a 

detetive aponta algumas inconsistências na narrativa que Amy arquitetou, a esposa de Nick 

acusa Boney de incompetente por ter, erroneamente, prendido o marido dela. Sem ter como 

apresentar provas de que a narrativa de Amy não corresponde à verdade, a detetive se cala. Na 

cena, Boney está posicionada no canto do quadro, cercada por agentes do FBI 

majoritariamente masculinos e mais altos que ela, cujos ternos com logos da agência e 

distintivos grandes pendurados no pescoço contrastam com a vestimenta discreta e 

inconspícua da policial. As escolhas visam mostrar a disjunção e a desvantagem entre a 

detetive, que duvida de Amy, e o FBI, que aceita sem questionar a história dela, denotando 

como Boney não tem escolha senão aceitar o testemunho de Amy como verídico. 
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Figura 23 – A detetive Boney cercada de agentes do FBI 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 
 

Apesar de sua metodologia racional e pragmática, sempre considerando as evidências e 

se abstendo de fazer julgamentos pessoais, a detetive Boney termina o filme derrotada por 

Amy, incapaz de provar a farsa perpetrada por ela. Tal como no romance O Nome da Rosa, de 

Umberto Eco, a racionalidade e inteligência da investigadora não lhe serviu para nada, e o 

público é deixado com a incômoda sensação de fracasso ao invés da tradicional vitória e 

retorno à ordem proporcionada por uma detetive inteligente. Nick termina o filme preso à sua 

esposa em parte por Boney não ter sido capaz de provar a farsa dela. 

 

4.3.2.4 Decifrando os investigadores 

 
É possível perceber algumas semelhanças entre os detetives dos filmes analisados. Dois 

deles apresentam investigadores ambíguos, cujas narrativas inserem no público dúvidas sobre 

suas intenções ou capacidades. Isso acontece com o Nick, de Garota Exemplar (2014), cujo 

filme da indícios de que o público deve suspeitar dele, e com o Teddy, de Ilha do Medo 
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(2010), no qual a narrativa vai conduzindo seu público a questionar seu estado mental. Garota 

Exemplar (2014) encerra a jornada de Nick literalmente com as mesmas imagens do início, 

deixando em aberto se tudo irá se repetir, se o personagem é tão perturbado como a esposa ou 

se tudo se acertará entre os dois, da mesma maneira que o desfecho de Ilha do Medo não 

deixa claro se Teddy está lúcido ou não, ou até o que acontecerá com ele após a provável 

lobotomia. 

Esse tipo de investigador ambíguo também é percebido em outros filmes que foram 

pesquisados no tópico inicial deste capítulo, como o Justin de Esse Louco Me Fascina (1971), 

cujo arco de personagem não deixa claro se ele é completamente delirante ou há algum grau 

de realidade nas coisas que afirma. Do mesmo modo, Vício Inerente (2015) também conduz 

seu público a duvidar do estado mental do detetive Sportello e considerar que, talvez, boa 

parte das conspirações mirabolantes encontradas ao longo da trama se devam ao estupor 

mental do seu protagonista constantemente sob efeito de drogas. Cidade dos Sonhos (2001) 

mistura tempos e realidades de modo a fragmentar as identidades de Betty e Rita, deixando o 

público incerto em relação a quem elas realmente são e suas reais intenções. Leonard Shelby e 

seus problemas de memória em Amnésia (2001) também deixam seu público sem saber se 

confia ou não nos registros que ele tem de seu caso e seu arco, assim como o de Teddy, em 

Ilha do Medo, se encerra de maneira dúbia, não dando ao espectador certeza se ele finalmente 

abraçará a realidade ou se permanecerá vivendo em sua fantasia. Esse tipo de investigador de 

moral ou estado mental duvidoso era comum no período hard boiled, mas se antes as obras 

encerravam a jornada desses personagens de modo a dar respostas definitivas e inequívocas, 

nos filmes aqui citados o público não tem exatamente como saber com certeza o que acontece 

com os personagens quando os créditos começam a subir na tela. Tanto Vício Inerente quanto 

Amnésia e Ilha do Medo usam da focalização interna para construir essa incerteza em relação 

aos personagens, permitindo que o público adentre em suas mentes para perceber o quanto são 

instáveis. 

Outra recorrência nos filmes do corpus são os policiais que terminam "derrotados", não 

conseguindo resolver os crimes ou induzidos a erros com consequências terríveis. O agente 

Teddy Daniels não atinge seu objetivo que é solucionar o desaparecimento em Ashecliffe, 

pois tudo era fruto de um delírio seu e o verdadeiro crime que precisa compreender é aquele 

que o levou a ser internado na instituição. Apesar de sua conduta metódica e racional, 

deixando que as evidências, e não suas opiniões, guiem suas conclusões, a detetive Boney é 

incapaz de expor a armação e o assassinato de Desi, já que todas as evidências corroboram a 
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mentira de Amy. Sean Devine também é igualmente metódico e profissional, mas sua 

investigação o leva a alguém inocente do crime investigado, e esta pessoa acaba sendo morta. 

Sean termina o filme com outro assassinato para desvendar e seu gesto final fica aberto à 

interpretação do público: investigará Jimmy, tentará matá-lo ou não fará nada a respeito, e 

apenas sinalizou para Jimmy como dizendo que estava ciente do que o antigo amigo tinha 

feito?  

Em A Promessa (2001), o policial aposentado Jerry é incapaz de encontrar o assassino 

que ele acreditava estar matando crianças, e o filme encerra com a possibilidade de que nunca 

consiga desvendar esses crimes, seja porque o culpado já estava morto ou por esse assassino 

serial sequer existir. Em Zodíaco (2007), o jornalista investigativo Robert Graysmith e o 

policial Toschi também terminam incapazes de decifrar quem era o serial killer, e o público 

deixa a sala de cinema com o incômodo de não ter obtido respostas. O detetive Loki, de Os 

Suspeitos (2013), resolve o caso por pura sorte, e fica incerto se consegue ou não localizar 

Keller em seu cativeiro. 

Além dessas duas recorrências entre os filmes analisados, no exame dos personagens 

detetives também é possível encontrar a figura do investigador civil, que conduz a 

investigação por motivos pessoais. De certa forma é o que acontece com Nick em Garota 

Exemplar (2014), mas fica ainda mais claro em Jimmy de Sobre Meninos e Lobos, que 

conduz uma investigação à parte da polícia por querer punir ele mesmo o assassino de sua 

filha. A mesma coisa acontece com Keller de Os Suspeitos (2013), que investiga por conta 

própria o desaparecimento da filha. 

O arco de Jimmy e Keller é relativamente semelhante, com ambos sendo apresentados 

como sujeitos com certa propensão a agressividade e terminando com a falência moral ou 

física deles. Jimmy se torna novamente um criminoso a despeito de seus esforços em 

permanecer dentro da lei, depois de sair da prisão anos antes. Keller, por sua vez, não só se 

torna um criminoso ao matar uma pessoa que era tão vítima da sequestradora real quanto sua 

filha, como também termina cativo e ferido, sendo seu destino, vivendo ou morrendo, tão 

enigmático quanto o gesto final de Jimmy nos últimos momentos de Sobre Meninos e Lobos. 

Apesar de não haver uma programação poética única no que se refere à construção dos 

personagens detetives, é possível identificar muitas estratégias recorrentes entre os três filmes 

analisados e os demais que compõem esse ciclo. É possível, também, perceber como essas 

poéticas estão sempre dialogando com as tradições do gênero, mesmo que ao fim produzam 

efeitos de sentido diferentes do tradicionalmente esperado.  
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4.3.3 Os locais dos crimes 
  
Os três filmes se situam em ambientes – e ocasionalmente tempos – diferentes entre si. 

Da periferia de uma grande cidade em Sobre Meninos e Lobos (2003) à remota ilha e hospício 

na década de 1950 em Ilha do Medo (2010), chegando na pequena cidade do interior em 

Garota Exemplar (2014), parece não haver relação entre lugares tão distintos. Compreender 

como esses espaços se relacionam com suas respectivas tramas, bem como entre si ou em 

relação às convenções da narrativa policial é o interesse desse tópico. 

 

4.3.3.1 A Boston de Sobre Meninos e Lobos 

 
A narrativa se passa inteiramente na cidade de Boston, capital do estado de 

Massachusetts e uma das mais antigas cidades dos Estados Unidos, existindo desde antes da 

independência do país. A região aparece bastante como cenário de narrativas policiais 

hollywoodianas, de A Noite de 23 de Maio (1950), de John Sturges, a títulos mais recentes 

como Os Infiltrados (2006), de Martin Scorsese, ou Medo da Verdade (2007), de Ben 

Affleck. Apesar de se tratar de uma cidade real, as considerações feitas por este trabalho irão, 

logicamente, se referir à representação fílmica da cidade feita em Sobre Meninos e Lobos e 

como esse espaço se relaciona com os personagens e com a narrativa. 

A narrativa se concentra especificamente em uma região de classe média baixa da 

cidade. Parece, na superfície, um típico e tranquilo subúrbio estadunidense habitado por 

trabalhadores assalariados, com crianças brincando na rua e pais levando os filhos a pé até a 

escola. Essa aparência externa de uma periferia pacata contrasta com o que ocorre dentro das 

casas dos personagens. Os interiores são muitas vezes mostrados como ambientes escuros e 

pouco iluminados, como a casa de Dave na qual o personagem constantemente aparece 

coberto por sombras, o lúgubre e isolado bar para o qual os cunhados de Jimmy levam Dave 

antes de matá-lo ou a sala da casa de Brendan quando confronta o irmão com a arma do 

crime.  

A opção por essas cenas internas escuras, em oposição com os tons claros do exterior 

das casas, visa mostrar ao espectador que esse subúrbio pacato esconde segredos sombrios por 

trás de suas paredes. O filme usa uma paleta de cores com predominância de tons frios e em 

baixa saturação. As casas têm uma pintura envelhecida e desgastada, sugerindo que aquela 

vizinhança já viu dias melhores. Essas escolhas de tonalidade de cor contribuem para 
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transmitir ao público que o filme não trará uma visão idílica e laudatória da vida nos 

subúrbios dos Estados Unidos.  

O som ajuda a compor essa paisagem urbana, com ocasionais barulhos de carros e 

buzinas, revelando o pouco movimento daquelas ruas, e efeitos sonoros de barcos, deixando 

claro que aquela região se situa perto da zona portuária da cidade. Em alguns momentos, os 

sons ambientes também são utilizados para criar uma atmosfera de ameaça, a exemplo da 

cena em que Dave foge de seu cativeiro e corre por uma floresta. Enquanto o garoto corre 

pela mata, o público ouve sons dos galhos e folhas ao vento, bem como o uivo de lobos ao 

longe, apresentando aquele ambiente como um local ameaçador e ampliando a sensação de 

perigo e urgência da fuga de Dave. 

Essa paisagem urbana que esconde sombras e violência por baixo de uma aparência 

pacata é um ambiente típico das narrativas policiais, seja nos chamados country house 

murders da narrativa policial clássica, na qual a paz de pequenas cidades rurais era quebrada 

com uma ocorrência criminal que desenterrava segredos que até então estavam ocultos, seja 

nas narrativas hard boiled cujas investigações sempre levavam os detetives para os lados 

sombrios da cidade, tomados por corrupção e violência.  

A opção estética de filmar com uma paleta de cores pouco saturadas e contrastes entre 

luz e sombra nos interiores também remete ao ciclo do hard boiled no qual esses recursos 

eram usados para dar vida a ambientes urbanos em vias de decadência, com uma visão 

desencantada e pessimista quanto à questão do crime e da violência. Ao remeter a esse 

movimento, o filme solicita ao seu público que o assista e espere dele aquilo que encontraria 

em um hard boiled, e assim consegue jogar com as expectativas da audiência ao entregar um 

desfecho que, embora coerente com o fatalismo do hard boiled, deixa muitos elementos em 

aberto, que podem ser interpretados e completados pelo público sem chegar a uma resposta 

definitiva. 

O Rio Mystic, que dá o título original do filme, é constantemente exibido em amplas 

panorâmicas à noite sob pouca luz, fazendo-o parecer uma fenda sombria cortando a cidade, 

quase como um caminho de trevas se espalhando por ela. O rio é mostrado mais de perto na 

última cena entre Dave e Jimmy e, novamente, é uma locação sombria. Essa visão sobre o rio 

dialoga com a fala de Jimmy de que é no Mystic que ele lava seus pecados. É como se suas 

águas nebulosas e sombrias fossem um reflexo da violência e corrupção da cidade ao seu 

redor, absorvendo tudo de ruim que as pessoas jogam ali, até mesmo sua culpa e seus crimes, 

como os cadáveres das pessoas que Jimmy matou. Nesse sentido, o rio também dialoga com a 
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impressão de uma cidade sombria, decadente e corrompida. Suas águas turvas e escuras 

ocultam sob sua superfície os pecados e erros dos personagens, praticamente perdidos para 

sempre na escuridão do rio.  

O Mystic é mostrado sob um céu azul e iluminação mais clara, ainda que sua superfície 

continue turva, em apenas duas cenas. Na cena inicial, quando o cotidiano pacato daqueles 

personagens ainda não tinha sido maculado com crime e violência, a câmera se afasta do rio e 

vai em direção ao bairro. Já na cena final, a câmera faz o movimento oposto, se deslocando da 

cidade em direção ao rio, se detendo sobre as águas azuis, turvas e inescrutáveis do Mystic. A 

imagem de algum modo parece sintetizar a conclusão da narrativa, com o desenlace do 

assassinato de Katie trazendo luz ao que aconteceu com a jovem, bem como explicando o 

comportamento de Dave na noite do crime, mas ainda mantendo muita coisa oculta e incerta 

sob a sua superfície. 
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Figura 24 – O Rio Mystic em três tempos, no início, no meio e no fim do filme 

 
Fonte: Screenshot do filme Sobre Meninos e Lobos, feito pelo autor. 
 

A construção da cidade em Sobre Meninos e Lobos cria um cronotopo que é um reflexo 

dos personagens que nele habitam. Contribui, portanto, para reverberar os temas e ideias 

transmitidas pela narrativa, compondo o ambiente que evoca o desolamento e o desamparo 

em um espaço que vai sendo tomado por uma violência aparentemente sem sentido e que, por 

sua vez, cria ainda mais violência e crime. 
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4.3.3.2 A Ilha Shutter e o Sanatório Ashecliffe de Ilha do Medo 

 
A primeira imagem do filme é a de um navio saindo de uma névoa espessa 

acompanhada por uma música com acordes graves que evocam tensão, construindo a 

impressão de que algo soturno, macabro e misterioso aguarda o público na narrativa que se 

inicia. As notas graves da música voltam a surgir quando a Ilha Shutter é vista pela primeira 

vez, contribuindo para a sensação de que os personagens estão se aproximando de um lugar 

extremamente perigoso. A música continua a elevar a tensão mantendo-se presente durante a 

aproximação do navio, a recepção de Teddy pelos guardas de Ashecliffe e sua jornada de 

carro até os portões do manicômio judiciário, como que alertando o espectador dos perigos 

que aguardam o protagonista caso atravesse aqueles muros. 

O perigo do lugar é ressaltado pela postura hostil dos guardas ao receberem Teddy e das 

pesadas correntes que são vistas nos detentos que caminham pelo pátio. A ideia de um 

mistério a ser resolvido em um local isolado remete aos country house murders, tornados 

famosos por Agatha Christie, no qual um ou mais crimes aconteciam em uma pequena 

comunidade rural com poucos habitantes ou em um casarão isolado no qual todos os 

personagens estão confinados em um pequeno espaço. Essa ambientação foi absorvida e 

usada até hoje pela cinematografia dos Estados Unidos em filmes como Os 7 Suspeitos175 

(1985), de Jonathan Lynn, Assassinato em Gosford Park (2001), de Robert Altman, e 

Identidade (2003), de James Mangold. Ao remeter a essas estruturas e cenários tradicionais da 

narrativa policial literária e cinematográfica, o filme desperta em seu público a expectativa de 

que sua trama seguirá os mesmos padrões de produtos similares.  

A paisagem da ilha é composta por matas fechadas e rochedos protuberantes, o tempo 

está constantemente nublado e cinzento com ocasionais e violentas chuvas, tudo feito para dar 

ao público a impressão de que a ilha é uma armadilha mortal. Os efeitos sonoros chamam 

atenção para a constante chuva e trovoadas que se abatem sobre a ilha, fazendo-a parecer um 

lugar ainda mais perigoso e difícil de escapar. A fotografia traz pouca iluminação, criando 

espaços escuros e cheios de sombras. A baixa quantidade de luz somada à arquitetura antiga e 

corredores apertados do asilo contribuem para conferir aos ambientes internos uma atmosfera 

macabra e claustrofóbica. O único espaço interno que não dá essa sensação é o opulento 

escritório do Dr. Cawley, e a oposição que há entre esse cômodo e os demais dá ao psiquiatra 

e sua habitação um estatuto diferente dos demais personagens, como se fosse alguém em que 

                                                 
175 Curiosamente, Os 7 Suspeitos é uma adaptação do jogo de tabuleiro Detetive. 
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o público devesse prestar atenção. A paleta de cores tende a tons frios e pouco saturados, 

excetuando as cenas dos delírios de Teddy com a falecida esposa. 

Os pacientes exibem deformidades físicas ou machucados aparentes, e quando não é o 

caso, mostram uma conduta instável, dando a sensação de que são pessoas atormentadas pelos 

seus problemas mentais. A impressão de Ashecliffe como um local devorado pela doença e 

instabilidade mental é ressaltada na incursão de Teddy ao pavilhão de segurança máxima. O 

pavilhão é um local cheio de sombras e com corredores fechados. O perigo do lugar é 

evidenciado pelo interno que ataca furtivamente Teddy. Os sons dos detentos se debatendo e 

gritando em suas celas no escuro dão a impressão de um ambiente de dor e sofrimento. A 

representação do manicômio como um espaço de degradação e opressão é algo bastante 

comum nos cinemas e não só na narrativa policial, como é o caso de Um Estranho no Ninho 

(1975), filme que os pesquisadores J. Landeira Fernandes e Elie Chanaux (2010), em seu 

trabalho sobre representação de transtornos mentais no cinema, afirmam ter desempenhado 

um papel importante em popularizar no cinema hollywoodiano a visão do manicômio e do 

hospital psiquiátrico como um lugar de exclusão. 

 
Figura 25 – Teddy observa uma das pacientes ao chegar em Ashecliffe 

 
Fonte: Screenshot do filme Ilha do Medo, feito pelo autor. 
 

A conduta do diretor do asilo em uma cena com Teddy, a bordo de um carro no qual 

eles conversam sobre a violência do ser humano, dá a impressão de que até mesmo os 

funcionários do asilo sofrem de algum distúrbio mental agressivo. Esse diálogo serve ainda 

para reverberar a ideia do confronto entre razão e brutalidade, que é bastante presente no 

filme. A escolha do elenco também contribui para a percepção de que os doentes mentais 
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comandam o manicômio. O diretor é interpretado por Ted Levine, cujo papel mais famoso 

nos cinemas foi o serial killer Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes (1991), de Jonathan 

Demme. O capitão da guarda é vivido por John Carroll Lynch, que três anos antes foi o 

principal suspeito de ser o serial killer Zodíaco, no filme homônimo dirigido por David 

Fincher, e, posteriormente, também se tornaria célebre ao interpretar o palhaço assassino 

Twisty na série American Horror Story. O implacável Dr. Nahring é interpretado por Max 

Von Sydow, que tem um amplo currículo vivendo cientistas vilanescos e megalomaníacos no 

cinema hollywoodiano: do Blofeld da franquia 007 ao maligno Ming de Flash Gordon 

(1980), de Mike Hodges, passando pelo maquiavélico diretor da divisão pré-crime de 

Minority Report: A Nova Lei (2001), de Steven Spielberg. 

A cena que encerra o longa, uma imagem sombria do farol da ilha ao som dos mesmos 

acordes graves e macabros que abriram o filme, pontua não só a natureza soturna da história 

como também a inquietação, incômodo e dúvida a serem experimentados por sua audiência ao 

ser defrontada com o desfecho, que deixa elementos abertos à interpretação. O esforço feito 

na construção do cronotopo fílmico é, portanto, o de criar um ambiente sombrio e hostil que 

parece estar sempre deixando o protagonista e o público acuados, sem saber em quem confiar. 

O asilo e a ilha parecem lugares dominados pela insanidade e violência, ressaltando o embate 

entre razão e brutalidade que é central para o caso e também para o arco dramático do 

protagonista. Assim, as três variáveis utilizadas nessa análise operam para deixar seu 

espectador em um constante estado de suspense e incerteza. Inicialmente se apoiando em 

elementos bastante típicos da narrativa policial, tece um desfecho que não traz a construção de 

sentido que habitualmente se espera do gênero. Ao invés disso, Ilha do Medo deixa seu 

público com o enigma, conforme o conceito proposto por Montes (2014), de não saber o que 

exatamente ocorre com seu protagonista, se estava lúcido ou preso em suas fantasias ou 

mesmo se a lobotomia trará algum tipo de alívio ou o tornará refém de seus traumas. 

 

4.3.3.3 A pequena cidade interiorana de Garota Exemplar 

 
As primeiras imagens da pequena cidade interiorana na qual se passa boa parte da trama 

são de prédios decrépitos, imóveis à venda, hipotecados ou com preços reduzidos, dando a 

impressão de uma paisagem urbana vazia e economicamente devastada, remetendo tanto ao 

recente período de recessão econômica dos Estados Unidos quanto às cidades decadentes da 

narrativa policial hard boiled. Aliás, o hard boiled, como argumenta Arbex Jr (1995), também 
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costumava comentar sobre a decadência urbana e social causada por questões econômicas. A 

ideia de um espaço de desencanto e desesperança ecoa também o estado mental de Nick, 

afinal, na primeira vez que o público o vê, o personagem confessa suas frustrações conjugais e 

pessimismo em relação ao seu casamento.  

Se não fossem as imagens do início que sugerem um ambiente de crise, o público 

provavelmente perceberia essa inominada cidadezinha do Missouri como uma pequena e 

típica comunidade de interior similar às vistas nos country house murders, cuja vida tranquila 

é interrompida bruscamente pela presença do crime investigado. O diálogo entre a detetive 

Boney e Nick no qual ela diz conhecer o bar dele denota o quão pequeno é o lugar e como as 

pessoas sempre tem algum conhecimento umas das outras. Isso também é percebido no início 

do filme, quando Nick recebe o telefonema do vizinho que o avisa de que algo estranho 

aconteceu, e reforçado ainda na figura da vizinha do casal, que revela informações que o 

próprio Nick desconhecia sobre a esposa. São informações falsas plantadas por Amy para 

incriminar Nick, mas demonstram como os vizinhos acabam sabendo das vidas uns dos 

outros. Esse senso de comunidade é reforçado pelas buscas a Amy, que sempre atraem 

voluntários, embora o fato da personagem possuir um certo grau de celebridade certamente 

contribua para isso. 

A impressão de uma cidade mergulhada em crise financeira, por outro lado, é também 

suscitada pela cena do shopping abandonado, ao qual Boney se refere como responsável pelo 

aumento da violência e do consumo de drogas na cidade. O público é apresentado a um 

ambiente sombrio, decadente e cheio de mendigos. As imagens representam um desolador 

cenário dos EUA em crise, retratando a degradação de um dos grandes símbolos de seu 

capitalismo comercial. Se até este ponto da narrativa havia alguma dúvida de que este 

cronotopo existe sob um contexto de colapso financeiro, a imagem de um shopping em ruínas 

deixa evidente a gravidade da situação. A ideia da associação entre essas grandes corporações, 

locais de consumo e crime é reiterada pelas imagens de grandes empresas como KFC e 

Walmart exibindo publicidades sobre as buscas por Amy e telefones de contato. As imagens 

também servem para transmitir o escopo da comoção causada pelo sumiço de Amy. 
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Figura 26 – A comoção por Amy 

 
Fonte: Screenshot do filme Garota Exemplar, feito pelo autor. 
 

A comoção e interesse público causado pelo desaparecimento de Amy também é 

percebida pelo grande número de televisores ligados em telejornais que cobrem o caso. A 

grande maioria dos lugares visitados pelos personagens, como aeroportos, bares e cassinos, 

sem falar de suas próprias casas, tem aparelhos de televisão sintonizados em programas 

jornalísticos – principalmente no programa de Ellen Abbot, que parece não ter outra pauta 

senão o caso de Amy. A presença constante de televisores e imagens de programas 

jornalísticos serve também para demonstrar a centralidade do jornalismo no enquadramento 

de grandes eventos, e como a escolha desses enquadramentos pauta a percepção do público. 

É curioso, no entanto, que apesar das recorrentes menções a um momento de crise 

financeira, o crime e a farsa de Amy não tem uma relação tão direta com o contexto 

econômico estabelecido no universo fílmico. É a crise financeira que faz Nick e Amy 

perderem seus empregos e obriga o casal a viver da herança dela, mas o que motiva Amy a 

armar a cilada para incriminar Nick é a traição conjugal e o fato dele não corresponder ao 

ideal de marido que ela esperava. Dessa maneira, o contexto da crise financeira e da 
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decadência da cidade serve para configurar algumas ações dos personagens e motivá-las, mas 

não é o elemento central do crime cometido por Amy.  

O cronotopo de decadência econômica é usado, de certa forma, como um despiste pela 

trama. Mais de uma vez os personagens mencionam o aumento no número de sem-tetos e 

como a ocupação do shopping falido representa um perigo potencial para a cidade. Isso induz 

o público a pensar que esses elementos serão fundamentais para o desenlace do crime e que 

temas típicos de narrativas hard boiled, como a decadência social e a corrupção, serão 

igualmente importantes para a narrativa. Ao remeter a essas tradições, o filme direciona as 

expectativas do público para um lado e, depois, surpreende-os com uma resolução que vai de 

encontro ao que se esperava. Por outro ponto, o clima de desencanto que as imagens de casas 

e comércios fechados evocavam permanece até o final do filme, quando Amy aparentemente 

consegue tudo que quis e os demais personagens ficam impotentes diante de suas ações.  

 
4.3.4 Isolando os locais do crime 

 
De alguma maneira, os três filmes apresentam ambientes que compreendem pequenas 

comunidades. Apesar de se passar em uma grande cidade como Boston, Sobre Meninos e 

Lobos (2003) se detém apenas em um bairro da periferia e como um assassinato impacta as 

pessoas que ali residem. Ilha do Medo (2010) se passa em um manicômio localizado em uma 

ilha. Já Garota Exemplar (2014) se concentra em uma pequena cidade de interior. Essas 

escolhas são típicas da narrativa policial, já que servem para delimitar um número restrito de 

possíveis culpados e resoluções para os crimes. Ao mesmo tempo, as escolhas também 

direcionam a audiência a considerar as similaridades desses espaços com os de outros 

produtos do gênero e ajustar suas expectativas para algo similar ao que já é conhecido. 

Em comum entre os três filmes também é o uso de sombras e baixa saturação de cor ao 

retratar os lugares nos quais as tramas se passam. Essas decisões estilísticas visam ampliar a 

sensação de tensão e incerteza ao conceber os espaços como ambientes nos quais segredos e 

perigos se escondem por trás da escuridão. Não são lugares vistosos, alegres, coloridos e 

brilhantes, são espaços maculados pela violência e pelo crime. Esses ambientes sombrios ou 

hostis nos quais a violência e o perigo se escondem na escuridão podem ser encontrados no 

submundo de sadomasoquismo em Nova Iorque, de Parceiros da Noite (1980), nas ruas 

sombrias da São Francisco da década de 1970, em Zodíaco (2007), nas paisagens interioranas 
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áridas e desérticas de A Promessa (2001) ou na pequena cidade fria com desoladas florestas 

invernais de Os Suspeitos (2013). 

Os ambientes também têm uma ligação e influência direta com os arcos dos 

personagens e investigações. Tal qual a superfície turva e impenetrável do Rio Mystic 

mostrado cortando o bairro de Sobre Meninos e Lobos (2003), o percurso investigativo e os 

personagens também guardam segredos sob sua superfície, e alguns destes, inclusive, 

permanecem desconhecidos ou não resolvidos mesmo depois do encerramento da narrativa. 

Assim como a ilha e o manicômio de Ilha do Medo (2010), Teddy é um sujeito isolado de 

todos os outros, preso em sua mente e nas fantasias criadas por ela. Do mesmo modo que a 

pequena cidade do Missouri está em decadência material e financeira, o casamento de Nick e 

Amy também está em falência, caminhando para um desastre em Garota Exemplar (2014).  

Isso também é percebido nos demais filmes deste ciclo. Assim como o Leonard de 

Amnésia (2001) está constantemente sem noção de tempo ou espaço, também são as genéricas 

paisagens de motéis, lanchonetes e terrenos baldios retratadas no filme que podem estar em 

qualquer lugar dos Estados Unidos. Os lisérgicos anos de 1970 e seus conflitos entre 

diferentes movimentos sociais, filosofias e projetos de nação estão tematicamente 

relacionados à confusão mental do detetive Sportello em Vício Inerente (2015). A Los 

Angeles de Cidade dos Sonhos (2001) é permeada por ambientes de caráter onírico e 

personagens insólitos, cuja real natureza é tão difícil de decifrar quanto a jornada de suas 

protagonistas. O detetive Burns, de Parceiros da Noite (1980), possivelmente esconde uma 

faceta sombria e violenta sob sua fachada de policial diligente, tal qual as paisagens noturnas 

nova-iorquinas que escondem violência e depravação sob seus cantos pouco conhecidos. É 

possível perceber estratégias parecidas no modo como os filmes dialogam com o tipo de 

ambiente comumente encontrado em obras da narrativa policial, assim como as expectativas 

de algo típico e familiar são importantes para que os filmes eventualmente surpreendam seu 

público com desfechos diferentes daquilo que esperam. Há também uma coesão nas escolhas 

estéticas que os constroem como ambientes que contêm mistérios, segredos ou violência.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presente tese buscou entender como filmes policiais de um recente ciclo de produção 

da indústria hollywoodiana constroem programas de efeitos, em especial os de sentido, que se 

diferenciam daqueles mais comumente encontrados nas obras do gênero e que pertencem a 

este contexto produtivo. Inicialmente, a pesquisa buscou demonstrar a importância de se 

estudar os gêneros cinematográficos, uma vez que compreender o desenvolvimento, difusão, 

alteração ou mesmo interrupção de um gênero implica entender como funcionam as 

interações entre cultura, audiência, filmes, cineastas e outras variáveis que operam 

conjuntamente no estabelecimento dessas categorias. Por meio das interações com essas 

diferentes instâncias, os gêneros desempenhariam uma espécie de função ritualística pelo 

modo como continuamente dialogam, corroboram e legitimam ideias, valores e visões de 

mundo a partir da repetição. 

Essa repetição se mostra importante para a indústria hollywoodiana, pois permite uma 

produção contínua de obras com características semelhantes e facilmente reconhecíveis ao 

mesmo tempo em que fornece um espaço para variação e acréscimo de novos elementos a 

esse conjunto de produtos familiares. Assim, seria por meio da constante tensão entre 

conformidade com os elementos preestabelecidos e a busca por novos que os gêneros 

prosperariam nesta indústria. 

Na etapa seguinte, esta tese trabalhou para delinear o seu entendimento do que é a 

narrativa policial e como essa denominação dialoga com outros termos que são usados como 

análogos ou comumente associados à narrativa policial. Nesse estudo, ficou evidente que 

embora o gênero, tal como acontece com outros de característica narrativa, não exista em uma 

forma completamente "pura" e está em constante interação com outras tipologias genéricas, 

ainda assim é possível perceber a existência de uma quantidade de elementos recorrentes 

reconhecíveis que tornam possível considerar os produtos analisados nesta tese como 

narrativas policiais. 

Entre os principais elementos identificados está a presença e centralidade de uma 

investigação na narrativa, o uso da inteligência e racionalidade para o desenlace da 

investigação e uma exaltação da capacidade intelectual do ser humano em decifrar e 

compreender a realidade à sua volta, mesmo que se apresente inicialmente de maneira 

aparentemente indecifrável. Considerando que o método da Poética do Filme postula a 

produção de um prazer próprio que a obra deseja provocar em sua audiência, o sabor de uma 



211 
 

 

narrativa policial típica seria a maneira com que seus desfechos consistentemente transmitem 

essa segurança e conforto de uma resposta inequívoca, exaltando o poder da razão e da 

inteligência em resolver os mais complexos crimes. 

O exame do que dizem os teóricos e realizadores sobre a narrativa policial também 

encontrou uma perspectiva que dialogava com o tipo de filme analisado por esta tese. Se 

autores como James (2012) afirmam que o gênero nunca deixará de oferecer a certeza sobre a 

onipotência da razão, outros como o romancista Raphael Montes (2014) trazem a ideia de que 

a narrativa policial pode se abrir a outras possibilidades. Montes (2014) ainda oferece a 

possibilidade de que a narrativa policial pode ser como um enigma, uma trama que não 

propõe uma resposta única e definitiva, mas que deixa algo sempre oculto e se abre para 

diferentes interpretações a cada nova apreciação. 

A ideia de que a narrativa policial visa primordialmente suscitar essa segurança sobre o 

poder da inteligência e racionalidade se verificou no exame histórico da produção 

hollywoodiana do gênero e seus principais ciclos de produção. Foram mapeados cerca de 

quinhentos filmes realizados nos Estados Unidos ou em regime de coprodução entre o início 

do século XX e o ano de 2015, fornecendo um panorama amplo por meio do qual a presente 

tese foi capaz de observar a trajetória histórica do gênero dentro deste contexto produtivo 

específico. O estudo não cita a totalidade dos filmes mapeados, mas um índice completo deste 

mapeamento consta nos apêndices deste trabalho.  

Na pesquisa dessas obras cinematográficas foi possível identificar três grandes ciclos de 

produção. O levantamento de filmes identificou que cada um deles trazia processos 

investigativos, personagens investigadores e cenários diferentes, mas apesar das mudanças 

ocorridas ao longo do tempo mantinham a apresentação de uma resposta inequívoca que 

ressaltava o poder da racionalidade em desvendar o crime.  

No mapeamento histórico apareceram apenas dois filmes feitos antes do ciclo de longas-

metragens identificado a partir dos anos 2000 que traziam desfechos que se abriam a 

diferentes interpretações e não ofereciam respostas definitivas. Os filmes eram Esse Louco Me 

Fascina (1971), de Anthony Harvey, e Parceiros da Noite (1980), de William Friedkin, sendo 

que ambos tiveram uma recepção negativa de crítica e público na época de seu lançamento, 

enquanto muitos dos filmes do conjunto recente obtiveram uma resposta positiva de crítica, 

público ou instâncias de premiação. Esse Louco Me Fascina, que não obteve muito sucesso 

com o público quando foi originalmente lançado, recebeu avaliações positivas em críticas 

publicadas a partir dos anos 2000. Como as fontes bibliográficas consultadas nesta tese citam 
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apenas trechos das críticas publicadas no lançamento do filme, não há como afirmar que as 

razões da rejeição estão diretamente relacionadas com o fato do filme ser mais aberto a 

incertezas do que o restante da produção de narrativas policiais de sua época, sendo 

necessário um estudo com consulta em fontes primárias para analisar os textos críticos do 

período do lançamento do filme para a realização de uma análise metacrítica.  

Portanto, para este estudo examinou-se apenas superficialmente a questão da recepção e 

da crítica, já que isso ampliaria demais o escopo da pesquisa, mas estudos futuros da narrativa 

policial hollywoodiana certamente se beneficiariam de um olhar analítico que se detivesse 

mais tempo sobre essas variáveis. Um estudo da crítica também poderia ajudar a compreender 

a razão de filmes como O Falcão Maltês (1941), de John Huston, ou À Beira do Abismo 

(1946), de Howard Hawks, receberem críticas por serem considerados complicados demais, 

enquanto produtos mais recentes como Amnésia (2001), de Christopher Nolan, Cidade dos 

Sonhos (2001), de David Lynch, ou Garota Exemplar (2014), de David Fincher, são 

celebrados por exibirem estruturas narrativas igualmente difíceis de acompanhar. 

Os três filmes que compõem o corpus de análise, Sobre Meninos e Lobos (2003), de 

Clint Eastwood, Ilha do Medo (2010), de Martin Scorsese, e Garota Exemplar (2014), de 

David Fincher, foram analisados a partir da perspectiva da Poética do Filme para entender 

como essas obras constroem sua programação de efeitos e quais são esses efeitos. Além da 

noção de poética, o horizonte metodológico também absorveu noções sobre o funcionamento 

da narrativa hollywoodiana e referenciais teóricos sobre três unidades analíticas: o 

personagem investigador, o percurso investigativo e o espaço no qual se passam as narrativas. 

Por meio do trabalho analítico foi possível perceber que os três filmes constroem 

desfechos nos quais ao invés de ter certeza sobre aquilo que acabara de ver e a segurança de 

uma resposta inequívoca, o seu espectador é deixado com uma sensação de incerteza sobre o 

encerramento da narrativa e o desconforto por não obter explicações claras sobre o que 

acontece. Os filmes se revelam como tramas enigmáticas, se abrindo a diferentes 

possibilidades de interpretação, convidando seu espectador a múltiplas apreciações nas quais 

é pouco provável que venha obter uma interpretação definitiva para as obras. Embora esses 

efeitos não sejam aquilo que tipicamente se espera da narrativa policial, ressaltando a 

indeterminação das vidas de alguns de seus personagens ao contrário da onipotência da razão, 

o trabalho analítico revela que as obras dependem de um diálogo constante com elementos 

típicos do gênero para realizar seus efeitos.  
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Os personagens investigadores apresentados nesses filmes dialogam com tipos de 

detetives já bastante difundidos pela produção do gênero. O agente federal Teddy Daniels de 

Ilha do Medo é apresentado como um detetive durão e com um trauma do passado, não muito 

diferente de detetives do ciclo hard boiled. Por sua vez, os policiais Sean Devine e Rhonda 

Boney, de Sobre Meninos e Lobos e Garota Exemplar, respectivamente, remetem a detetives 

de polícia típicos do procedural, enquanto Jimmy Markum e Nick Dunne são sujeitos 

aparentemente comuns que tem a vida afetada por um crime e resolvem investigar os eventos 

por conta própria. 

Há um elemento em comum entre esses personagens no fato de que, em alguma medida, 

muitos deles fracassam. Teddy é incapaz de resolver o desaparecimento em Ashecliffe porque 

o crime que realmente precisava entender era o assassinato que o levou a ser internado no 

lugar. A detetive Boney não consegue provar a armação de Amy envolvendo seu falso 

sequestro e o assassinato de Desi por conta das provas plantadas por ela serem convincentes 

demais. Sean Devine usa todo o seu método e racionalidade para investigar o assassinato de 

Katie, mas suas ferramentas o levam a conclusões erradas envolvendo alguém inocente e essa 

pessoa é assassinada. O mesmo acontece com outros detetives nos filmes que fazem parte 

desse grupo, como Jerry, de A Promessa (2001), Robert, de Zodíaco (2007), e Loki, de Os 

Suspeitos (2013). 

Os detetives também são constantemente apresentados como figuras ambíguas ou pouco 

confiáveis. A presença crescente dos delírios e flashbacks de Teddy visa induzir o público a 

considerar que a degradação do seu estado mental torne difícil que consiga encerrar sua 

investigação em Ilha do Medo (2010). Garota Exemplar (2014) suscita dúvida sobre o caráter 

de Nick e seu envolvimento com o sequestro de Amy. Essa dúvida sobre o caráter ou 

capacidade mental do detetive é igualmente verificada no entorpecido detetive Sportello de 

Vício Inerente (2015), nos problemas de memória de Leonard em Amnésia (2001) ou na 

instabilidade de Justin em Esse Louco Me Fascina (1971). 

Os casos investigados e o percurso investigativo também remetem a premissas que são 

bem familiares em relação ao imaginário das narrativas policiais. Em Sobre Meninos e Lobos 

(2003), o público é apresentado a um assassinato ocorrido em uma pequena comunidade, um 

bairro no subúrbio de Boston, cuja investigação traz à tona segredos do passado daqueles que, 

de alguma maneira, estão conectados ao crime. Ilha do Medo (2010) começa como um típico 

"mistério do quarto fechado", com Teddy chegando à Ilha Shutter para investigar uma 

paciente que aparentemente desapareceu de sua cela trancada, e Garota Exemplar (2014) 
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inicia com um sequestro que se transforma posteriormente em uma típica trama de um sujeito 

acusado de um crime que não cometeu. Outros filmes desse corpus também apresentam 

premissas conhecidas, como a caçada aos serial killers em Parceiros da Noite (1980), A 

Promessa (2001) e Zodíaco (2007), ou um começo bem comum nas narrativas hard boiled, 

como em Vício Inerente (2015), no qual um detetive particular é contratado por uma mulher 

sedutora para realizar uma investigação. 

Um diálogo com elementos tradicionais da narrativa policial também se verifica durante 

a análise dos espaços que situam as investigações. Cada um à sua maneira, os três filmes se 

passam em espaços que compreendem pequenas comunidades, o que serve para limitar as 

possibilidades de escopo da investigação da trama e o número de possíveis suspeitos. Sobre 

Meninos e Lobos (2003) se detém apenas em um bairro de periferia, Ilha do Medo (2010) se 

passa em um manicômio localizado em uma ilha, enquanto que Garota Exemplar (2014) se 

concentra em uma pequena cidade de interior. Outro dado comum aos três espaços é a 

maneira como são filmados, usando sombras e cores pouco saturadas, e na maneira como se 

relacionam com o arco de seus personagens. 

Os três filmes dão ao seu público um conjunto de pistas dúbias que, em uma primeira 

fruição das obras, os conduzem a pensar que a trama se dirige a um tipo familiar de resolução. 

A ideia de dar pistas que aparentam significar uma coisa, mas na verdade são outra, também é 

um recurso bastante comum da narrativa policial, visando criar incerteza e suspense, mas em 

geral as obras costumam resolver essas incertezas em seu desfecho e dão ao seu público uma 

resposta clara e definitiva, o que não acontece nos filmes analisados nesta tese.  

Em Sobre Meninos e Lobos (2003), o modo como Dave age e a montagem apresentada 

trabalham para sugerir um elo causal entre suas ações, e o crime envolvendo Katie visa 

despertar na audiência a suspeita sobre o personagem. A montagem também é importante na 

criação de dúvida em Garota Exemplar (2014), ao intercalar os flashbacks dos diários de 

Amy com condutas suspeitas de Nick, como a cena em que ele oculta informações da polícia 

ou quando se encontra com sua amante. O modo hostil e pouco colaborativo com o qual os 

funcionários de Ashecliffe tratam Teddy em Ilha do Medo (2010) fazem o público aderir à 

ideia do personagem de que há uma conspiração em curso no local, e que todos ali estão 

tentando encobri-la. Esses recursos utilizados para fornecer pistas dúbias também podem ser 

vistos em filmes como Parceiros da Noite (1980), no qual a fala do detetive Burns sobre 

guardar segredos da namorada pode ser interpretada como uma menção ao seu trabalho 

disfarçado ou como uma possibilidade de que ele seja o assassino. 
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Os três filmes analisados, inclusive, chegam a dar a sua audiência um breve momento 

no qual as narrativas parecem estar ao ponto de encerrar com a tradicional segurança do 

retorno à ordem, antes de abandoná-los no caos da falta de respostas. Sobre Meninos e Lobos 

(2003) coloca Sean para encontrar os culpados da morte de Katie, mas o personagem não 

consegue dar um motivo para o crime e, assim, não o resolve a tempo de impedir a morte de 

Dave, encerrando a trama com um novo crime e deixando em aberto a relação entre Sean e 

Jimmy. Ilha do Medo (2010) faz parecer que Teddy finalmente aceitou sua condição antes 

mesmo de revelar sua ambígua recaída, que o leva a ser condenado a uma lobotomia. Em 

Garota Exemplar (2014), parece que Nick vai ser inocentado e Amy exposta por suas 

mentiras quando ela volta para casa e a detetive Boney questiona as evidências forjadas, mas 

o personagem acaba se tornando refém da esposa, que neutraliza tanto a investigação do 

marido quanto da detetive. 

Outro traço comum entre os três filmes analisados é que todos deixam lacunas de 

informações. Há elementos que não são categoricamente explicados, não são citados ou são 

construídos de maneira ambígua. Essa pouca clareza ou duplicidade em relação à amplitude 

de informação dada ao espectador acerca dos acontecimentos da trama acaba permitindo a 

sensação de incerteza e falta de segurança em uma reposta inequívoca, com a qual o filme 

deixa sua audiência e contribui para abrir os produtos a mais de uma interpretação. 

Ao longo das análises foi possível perceber que existem recorrências entre os programas 

poéticos dos filmes do corpus e também dos outros longas-metragens identificados como 

parte dessa tendência. Não é possível dizer, no entanto, que há uma poética única que ligue 

todos eles a despeito de suas similaridades. Se há algo que une tais produtos é o fato deles 

constantemente dialogarem com elementos típicos e tradicionais da narrativa policial, 

remetendo aos diferentes ciclos do gênero para construírem sua programação de efeitos 

poéticos. 

Mesmo produzindo desfechos cujos efeitos não se adequam ao que muitos teóricos e 

escritores do gênero afirmam ser central na narrativa policial, como sua exaltação à 

racionalidade, os filmes são, ainda assim, dependentes de suas convenções. Tais 

características podem ser observadas nas construções poéticas, de maneira que não é possível 

dizer que os filmes estão completamente afastados ou separados do gênero. Na verdade, esses 

produtos demonstram como noções que lidam com formas puras e absolutas como as de 

James (2012), considerando que o gênero nunca irá se desvencilhar de sua celebração da 
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racionalidade, são restritivas demais para dar conta da variedade de possibilidades expressivas 

que podem ser obtidas a partir de elementos mais básicos de um gênero.  

Considerando esse diálogo e dependência de elementos típicos da narrativa policial, 

bem como o fato de que filmes dessa natureza vem sendo feitos pela indústria 

cinematográfica dos Estados Unidos há mais de uma década, se mostra mais sensato imaginar 

esses filmes como parte de um possível novo ciclo para o gênero. Assim, a partir dos 

referenciais examinados ao longo desta tese, tal ciclo pode ser chamado de "narrativa policial 

enigmática", seguindo o conceito de enigma proposto por Montes (2014). Logicamente é cedo 

demais para determinar qual o alcance total deste ciclo ou que tipo de legado deixará para a 

produção do gênero em Hollywood ou mesmo para outros lugares. 

Tal como aconteceu com o surgimento de outros ciclos de narrativas policiais, o fato 

desta tese considerar a existência de um período mais recente não significa que a indústria 

hollywoodiana vá abolir a realização de produtos de ciclos anteriores. Na verdade, Hollywood 

continua produzindo simultaneamente exemplares mais tradicionais do gênero e obtendo 

sucesso, como é o caso de Assassinato no Expresso do Oriente (2017), de Kenneth Branagh, 

nova versão do romance homônimo de Agatha Christie que é uma das mais célebres 

narrativas policiais literárias. O filme se saiu tão bem nas bilheterias em sua semana de estreia 

nos Estados Unidos que o estúdio já anunciou uma continuação176. 

As análises também demonstraram como um gênero é capaz de mudar e agregar novos 

elementos para si ao mesmo tempo em que mantém características reconhecíveis, 

exemplificando o duplo movimento entre conformidade e novidade dentro da indústria 

hollywoodiana, explicado no primeiro capítulo. Apesar da presente tese ter observado alguns 

elementos contextuais envolvendo o desenvolvimento do gênero, o foco analítico foi 

predominantemente imanente. Embora as análises tenham conseguido revelar como essas 

obras funcionam no ato da apreciação para provocar seus efeitos no espectador, e como seus 

programas poéticos apresentam algumas diferenças do que é habitual na narrativa policial, o 

presente trabalho não foi capaz de dar conta do contexto que possibilitou, permitiu ou incitou 

essa mudança. Desta maneira, futuras pesquisas beneficiariam esse campo de estudo ao 

observar e analisar as variáveis contextuais que incidiram sobre esses produtos. 

 
                                                 
176 De acordo com uma matéria da Variety, a Fox pretende adaptar o romance Morte no Nilo como continuação, 
mantendo Kenneth Branagh tanto como diretor quanto intérprete do detetive Hercule Poirot. Disponível em: 
http://variety.com/2017/film/news/murder-on-the-orient-express-sequel-death-on-the-nile-1202620018/. Acesso 
em: 28 nov. 2017. 
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APÊNDICE - LINHA DO TEMPO DA NARRATIVA POLICIAL 
HOLLYWOODIANA 

 
Essa é uma linha do tempo da produção de narrativas policiais hollywodianas montada a 
partir do mapeamento de filmes feito ao longo da pesquisa que resultou na presente tese. 
Logicamente este mapeamento não clama conter a totalidade da produção do gênero nos 
Estados Unidos, mas levou em consideração os filmes e informações destacados nas fontes 
bibliográficas e bases de dados de internet consultadas para a elaboração deste índice.  
 
1900 - SHERLOCK HOLMES BAFFLED - Primeiro curta metragem com Sherlock Holmes. 
O detetive procura um ladrão que roubou um saco de dinheiro. 
 
1905 - ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES, 8 minutos - Curta metragem baseado no 
personagem de Conan Doyle. 
 
1916 - SHERLOCK HOLMES, 116 minutos - Primeiro longa metragem sobre Sherlock 
Holmes feito nos Estados Unidos. O filme é baseado na peça homônima de William Gilette e 
trazia o próprio interpretando o detetive. 
  
1921 - THE WAKEFIELD CASE - Filme mudo sobre um dramaturgo que decide investigar o 
assassinato do próprio pai. 
 
1922 -  SHERLOCK HOLMES, 85 minutos - Sherlock Holmes é contratado para provar a 
inocência de um nobre que foi falsamente acusado de roubo. Ao curso de sua investigação 
descobre que o real responsável é o professor Moriarty. Esse longa-metragem mudo foi 
baseado na peça homônima de William Gilette sobre o detetive criado por Arthur Conan 
Doyle. 
 
1926 - O MORCEGO (THE BAT), 91 minutos - Primeira adaptação para os cinemas da peça 
The Bat escrita por Mary Roberts Rinehart. O Morcego é um mestre criminoso que anuncia 
um grande roubo de joias, mas um rival interfere em seus planos durante o roubo. O 
criminoso se esconde na propriedade de uma mulher rica e aterroriza seus habitantes. O 
detetive Moletti é despachado para cuidar do caso e recebe ajuda da camareira. O filme mudo 
foi considerado um grande sucesso em sua época, embora nenhuma cópia tenha restado 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 36). 
 
1927 - O Lobo Solitário (Alias The Lone Wolf), 65 minutos - Terceiro filme mudo no qual o 
ator Bert Lytell interpreta o ex-ladrão que se tornou detetive Michael Lanyard, o Lobo 
Solitário, originalmente criado nos romances do escritor Louis Joseph Vance. Apesar do 
passado criminoso, Lanyard é um polido cavalheiro, tal qual outros detetives do período que 
nunca atuaram como fora da lei. Inclusive ele também não foi o único ladrão tornado detetive 
a aparecer nas telas, ou mesmo nos livros, neste período. Na narrativa Lanyard é contratado 
por uma rica dama francesa para investigar o roubo de seus diamantes durante sua ida de 
navio para os Estados Unidos. 
 
1927 - O PAPAGAIO CHINÊS (THE CHINESE PARROT), 70 minutos - Filme mudo que 
adapta as histórias do detetive Charlie Chan. Aqui Chan é interpretado pelo ator japonês 
Kamiyama Sojin. O detetive é contratado para desvendar o roubo de um colar de pérolas. 
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1929 - A CASA DO CRIME (THE GREENE MURDER CASE), 68 minutos - Adaptação das 
histórias de Philo Vance, seguindo o sucesso de O Drama de Uma Noite (1929). Vance é 
chamado para investigar a morte de um ricaço encontrado morto em sua mansão. O filme foi 
lançado em versão falada e muda.  
 
1929 - O DRAMA DE UMA NOITE (THE CANARY MURDER CASE), 81 minutos - 
Primeira adaptação das histórias do detetive Philo Vance criado por S.S Van Dine. Vance foi 
interpretado aqui por William Powell, que iria se especializar neste tipo de "detetive 
cavalheiro", fazendo mais alguns filmes como Vance e depois como o detetive Nick Charles. 
A produção de O Drama de Uma Noite começou em 1928 com planos para fazer um filme 
mudo, mas a Paramount mudou de ideia e resolveu fazer um filme falado. Na trama, o 
sofisticado Philo Vance precisa investigar o assassinato de uma atriz de teatro que costumava 
chantagear os homens casados com quem se relacionava. 
 
1929 - O FANTASMA VERDE (THE UNHOLY NIGHT), 94 minutos - O nobre James 
Ramsey investiga as misteriosas mortes de quatro soldado do exército britânico que morreram 
de maneira similares.  
 
1929 - ROMANCE DE EVA (BEHIND THAT COURTAIN), 94 minutos - Primeiro longa 
metragem falado com o detetive chinês Charlie Chan. A trama segue Eve, uma mulher que 
aos poucos descobre que seu noivo é um criminoso que está apenas interessado em seu 
dinheiro. Apesar de adaptar um romance protagonizado por Chan, o detetive chinês é aqui 
deixado em segundo plano, com boa parte do trabalho investigativo sendo relegado ao 
detetive da Scotland Yard Frederic Bruce. 
 
1929 - UNMASKED, 62 minutos - O detetive literário Craig Kennedy, criado por Arthur B. 
Reeve, era a resposta dos Estados Unidos ao britânico Sherlock Holmes. Antes de 
protagonizar este filme falado, o personagem já tinha aparecido em outros cinco filmes 
mudos. Na trama, Kennedy é convidado a uma festa na alta sociedade e planeja uma 
armadilha para pegar um falso místico. Ao mesmo tempo, entretém outros convidados ao 
contar um de seus casos não resolvidos, o caso envolve justamente o falso místico que ele foi 
à festa prender. O filme não foi bem sucedido (PARISH e PITTS, 1990, p. 558) e o detetive 
Kennedy não voltou a aparecer em outros longas. 
 
1929 - A VOLTA DE SHERLOCK HOLMES (THE RETURN OF SHERLOCK HOLMES), 
71 minutos - Primeiro filme falado feito nos Estados Unidos protagonizado por Sherlock 
Holmes. No filme Holmes se envolve na investigação do assassinato de um homem que foi 
membro da gangue de seu arqui-inimigo Moriarty.  
 
1930 - THE BAT WHISPERS, 82 minutos - Continuação do filme O Morcego  (1926) e 
repetia a fórmula do primeiro, com o criminoso titular aterrorizando os ocupantes de uma 
isolada casa de alta classe. Por aderir demais a este formato de investigação de um crime em 
uma propriedade isolada, os chamados country house murders, o filme acabou sendo um 
fracasso (PARISH e PITTS, 1990, p. 36). 
 
1930 - O BISPO MISTERIOSO (THE BISHOP MURDER CASE), 91 minutos - Adaptação 
de uma história de S.S Van Dine do detetive Philo Vance. No filme, Vance é chamado por um 
amigo para desvendar o mistério de um cadáver que apareceu no campo de arquearia de sua 
propriedade com um bispo de xadrez junto ao corpo. Vance é interpretado aqui por Basil 
Rathbone, que anos mais tarde ficaria famoso interpretando outro detetive: Sherlock Holmes. 
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1930 - CORPO DE DELITO (THE BENSON MURDER CASE), 65 minutos - Uma das 
muitas adaptações das histórias do detetive Philo Vance criado por S.S Van Dine. Na trama 
Vance investiga o assassinato de um desonesto corretor da bolsa de valores, encontrado morto 
em sua isolada cabine de caça, remetendo à típica premissa dos country house murders. A 
crítica da época não gostou das liberdades que o filme tomou com o romance que o originou 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 41) 
 
1930 - LÁGRIMAS DE RAINHA (LAST OF THE LONE WOLF), 70 minutos - Mais uma 
adaptação das histórias de Michael Lanyard, o Lobo Solitário. O famoso ladrão é detido por 
suas atividades criminosos, mas recebe a oportunidade de ganhar sua liberdade se desvendar o 
roubo de um valioso anel da rainha da Inglaterra.  
 
1931 - A ASTÚCIA DE CHARLIE CHAN (CHARLIE CHAN CARRIES ON), 76 minutos - 
Apesar da Fox já ter usado o detetive Charlie Chan em Romance de Eva (1929), essa foi a 
primeira vez que o estúdio o colocou como protagonista, escalando o sueco Warner Oland 
para viver o personagem chinês. No total, Oland interpretou o personagem em dezesseis 
filmes. Quando assassinatos ocorrem em um navio de cruzeiro recém-chegado a Honolulu, 
Chan resolve assumir o caso. Famoso por falar em aforismos que evocam "sabedoria 
oriental", o detetive conseguia desvendar o crime antes do navio aportar. 
 
1931 - O CAMELO PRETO (THE BLACK CAMEL), 71 minutos - Adaptação de uma das 
histórias do detetive chinês Charlie Chan. Esse é o único dos filmes de Chan desse período a 
ser feito em locação fora de Hollywood em Honolulu, no Havaí, cidade na qual o detetive 
residia em suas aventuras literárias. Na trama, Chan tem que desvendar a morte de um famoso 
ator hollywoodiano.  
 
1931 - CONVICTED, 73 minutos - Quando um produtor da Broadway é assassinado à bordo 
de um navio e uma mulher é acusada do crime, um dos passageiros resolve investigar o 
acontecido por conta própria. 
 
1931 - O FALCÃO MALTÊS (THE MALTESE FALCON/ DANGEROUS FEMALE) 80 
minutos - Primeira adaptação de uma das mais famosas histórias escritas por Dashiell 
Hammett e protagonizada pelo detetive particular Sam Spade. A misteriosa Brigid 
O'Shaughnessy contrata Sam e seu parceiro para ajudá-la, mas quando o parceiro de Sam é 
assassinado, o detetive decide desvendar sua morte. Na investigação, Spade descobre que sua 
cliente é uma das muitas pessoas de intenções escusas em busca da mítica estátua do Falcão 
Maltês. Essa versão foi posteriormente renomeada em inglês como Dangerous Female para 
não criar confusão com a versão de 1941, que tornou-se mais famosa e celebrada (PARISH e 
PITTS, 1990, p. 309). 
 
1931 - MURDER AT MIDNIGHT, 69 minutos - Um convidado é assassinado em uma festa 
de alta sociedade e o detetive amador Philip Montrose se encarrega de desvendar o crime 
enquanto a polícia não chega.  
 
1932 - A CONVIDADA (THE THIRTEENTH GUEST), 69 minutos - Uma jovem retorna à 
propriedade de sua família em seu vigésimo primeiro aniversário para descobrir o segredo de 
sua herança. Quando ela desaparece a polícia é chamada para investigar. O filme traz Ginger 
Rogers em seu primeiro grande papel. 
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1932 - THE CROOKED CIRCLE, 70 mintos - Uma organização criminosa chamada The 
Crooked Circle vê suas atividades ameaçadas por um grupo de detetives amadores chamados 
The Sphinx Club. Quando o clube se reúne na casa de um de seus membros e as pessoas 
começam a morrer, os investigadores precisam descobrir quem entre eles é o assassino. Típica 
história com assassinatos em uma casa isolada.  
 
1932 - CROSS EXAMINATION, 74 minutos - Um advogado tem seu cliente acusado de um 
crime passível de pena de morte e decide investigar o crime por conta própria para demonstrar 
que ele é inocente. A história segue o molde das tramas do advogado Perry Mason, ainda que 
anteceda a estreia do personagem nos cinemas. 
 
1932 - A DAMA DO CABARÉ (NIGHT CLUB LADY) 70 minutos - Adaptação das 
histórias do policial literário Thatcher Colt, criado por Anthony Abbot. Apesar de ser membro 
de uma força policial, ele era um personagem nos moldes de Sherlock Holmes, resolvendo 
crimes através da observação e dedução. Uma dona de clube noturno pede ajuda à polícia 
depois de receber uma ameaça. Quando ela é encontrada morta, cabe a Colt desvendar o caso.  
 
1932 - THE PENGUIN POOL MURDER, 70 minutos - Primeira adaptação das histórias da 
professora e detetive Miss Hildegarde, criada por Stuart Palmer. Neste primeiro filme, 
Hildegarde ajuda o inspetor de polícia Oscar Piper a desvendar o assassinato de um homem 
encontrado morto no aquário de Nova Iorque. O sucesso do filme garantiu a realização de 
mais alguns filmes com a personagem. 
 
1932 - PIRATAS À SOLTA (CHEATERS AT PLAY), 58 minutos - Mais uma adaptação das 
histórias de Michael Lanyard, o Lobo Solitário. Neste filme Lanyard é contratado para 
encontrar um grupo de ladrões de joias à bordo de um navio. A crítica da época reclamou do 
filme ser familiar demais às convenções deste tipo de narrativa (PARISH e PITTS, 1990, p. 
126). 
 
1932 - SHERLOCK HOLMES, 65 minutos - Nova adaptação da peça de William Gilette 
sobre o detetive criado por Conan Doyle. Moriarty escapa da prisão e inicia seu plano de 
vingança contra todos que o prenderam, incluindo Sherlock Holmes. O filme não agradou aos 
críticos de sua época (PARISH e PITTS, 1990, p. 270). 
 
1932 - SINISTER HANDS, 65 minutos - Produção da linha B, o filme contava a história de 
um milionário que organizava uma sessão espírita em sua mansão e era misteriosamente 
assassinado. Um detetive chega para investigar e descobre que praticamente todos os 
convidados são potencialmente suspeitos. 
 
1932 - A STRANGE ADVENTURE, 60 minutos - Um milionário convida seus parentes à sua 
mansão remota para a leitura de seu testamento. Assassinatos começam a acontecer e a polícia 
é chamada. 
 
1932 - UM PASSO EM FALSO (MISS PINKERTON), 66 minutos - Um homem rico é 
encontrado morto em sua propriedade e embora a polícia considere suicídio, a enfermeira 
Adams suspeita de assassinato e decide investigar por conta própria. Essa foi mais uma 
tentativa de ter uma narrativa policial com uma protagonista feminina, mas apesar do filme ter 
suas qualidades, não foi um grande sucesso de bilheteria (EVERSON, 1972).  
 



226 
 

 

1933 - O CASO DE HILDA LAKE (THE KENNEL MURDER CASE) 73 minutos - 
Adaptação de uma das histórias do detetive Philo Vance. Aqui Vance precisa desvendar o 
assassinato de um homem encontrado morto dentro de seu escritório trancado. Um típico 
"mistério do quarto fechado". O filme agradou bastante a crítica (PARISH e PITTS, 1990, p. 
270-271), sendo considerado um dos melhores protagonizados por Vance. 
 
1933 - OS DESAPARECIDOS (BUREAU OF MISSING PERSONS), 73 minutos - O filme 
acompanha um grupo de detetives de polícia do departamento responsável por investigar 
desaparecimentos. O filme tentava ao máximo reproduzir com exatidão os métodos e técnicas 
investigativas usadas por policiais reais. 
 
1933 - MURDER ON THE CAMPUS, 73 minutos - Um repórter precisa investigar um 
assassinato ocorrido no campus de uma universidade para inocentar a namorada que foi 
injustamente acusada do crime. 
 
1933 - PELA FECHADURA (THE KEYHOLE), 69 minutos - Um detetive particular é 
contratado por um homem rico que desconfia de sua esposa, anos mais jovem, e pede que a 
vigie durante sua viagem de férias. O detetive descobre que ela estava sendo chantageada pelo 
ex-marido e quando o chantagista é encontrado morto, ela se torna a principal suspeita. 
Assim, o detetive precisa desvendar o crime para provar a inocência da mulher. 
 
1933 - O SEGREDO DA ALCOVA (SECRET OF THE BLUE ROOM) 61 minutos - Típico 
"mistério do quarto fechado". Vinte anos depois de três mortes terem ocorridos no "salão 
azul" de uma rica propriedade, três pretendentes à herdeira do local decidem passar a noite no 
recinto para provar seu valor. Na manhã seguinte, um deles desaparece de dentro do salão 
trancado e a polícia é chamada para descobrir o que aconteceu ali. O filme acabou ganhando 
dois remakes um em 1938, intitulado The Missing Guest e outro em 1944, Murder in the Blue 
Room, mas nenhum teve o mesmo sucesso do original (PARISH e PITTS, 1990, p. 463-464). 
 
1933 - UM ESTUDO EM VERMELHO (A STUDY IN SCARLET), 72 minutos - Apesar do 
título remeter ao romance homônimo de Arthur Conan Doyle que foi a primeira história 
escrita por ele com Sherlock Holmes, a trama do filme lembra muito pouco a contraparte 
literária No filme, Holmes investiga assassinatos misteriosos ligados a uma sociedade secreta.  
 
1933 - UM GRITO NA NOITE (A SHRIEK IN THE NIGHT), 66 minutos - Uma dupla de 
jornalistas rivais junta forças para investigar um assassinato múltiplo ocorrido em um 
apartamento.  
 
1934 - O CASO DO CÃO UIVADOR (THE CASE OF THE HOWLING DOG), 74 minutos - 
Primeira adaptação das histórias do advogado Perry Mason, criado nos romances Erle Stanley 
Gardner. Mason era costumeiramente contratado por pessoas acusadas de crimes que não 
cometeram e tinha que investigar os crimes por conta própria para poder defender seus 
clientes no tribunal. Neste filme, Mason tem como cliente um homem que quer que o vizinho 
seja preso por causa de seu cão que não para de latir. Quando o dono do animal e o próprio 
cão são mortos, Mason precisa resolver o assassinato para provar a inocência de seu 
contratante. O Mason apresentado aqui era um tipo mais refinado e loquaz, diferente da 
persona aventureira de sua contraparte literária (PARISH e PITTS, 1990, p. 80). Essa 
tendência continuou nas adaptações do personagem que continuaram a estrear nos anos 
seguintes. 
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1934 - CHARLIE CHAN EM LONDRES (CHARLIE CHAN IN LONDON), 79 minutos - 
Um amigo de Charlie é sentenciado à morte por um crime que não cometeu e o detetive vai a 
Londres desvendar o crime. 
 
1934 - A CEIA DOS ACUSADOS (THE THIN MAN), 91 minutos - O filme que serviu de 
molde para as outras narrativas policiais cinematográficas protagonizadas por casais que 
surgiram nos anos seguintes, misturando tramas investigativas com comédias românticas. 
Baseado em uma obra de Dashiell Hammett, a trama acompanha o casal Nick e Nora Charles. 
Nick é um ex-detetive particular que passa seus dias bebendo e cuidando das propriedades de 
sua rica esposa Nora. Os dias de sossego do casal são interrompidos quando Nick é contratado 
pela filha de um rico inventor desaparecido para encontrá-lo, mesmo estando aposentado da 
vida de detetive, ele decide aceitar o caso e sua esposa resolve acompanhá-lo na investigação. 
O filme foi um grande sucesso de bilheteria (PARISH e PITTS, 1990, p. 534) e também foi 
indicado a quatro Oscars, incluindo melhor filme, melhor ator para William Powell como 
Nick Charles, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. 
 
1934 - O CRIME DO DRAGÃO (THE DRAGON MURDER CASE), 67 minutos - Mais uma 
adaptação das histórias do detetive Philo Vance. Vance é vivido aqui por Warren William, 
que também interpretou o advogado Perry Mason em outros três filmes. William 
posteriormente também interpretaria o detetive Michael Lanyard, o Lobo Solitário. Na trama, 
Vance é contratado depois que um corpo é encontrado dilacerado em um lago congelado. 
Muitos pensam se tratar de uma ocorrência sobrenatural, mas Vance prova que o crime não 
tem nada de metafísico.  
 
1934 - A ILHA DO MISTÉRIO (MURDER IN TRINIDAD), 74 minutos - Um detetive 
londrino é contratado para investigar um esquema de contrabando de diamantes em Trinidad. 
Nigel Bruce, que se tornaria famoso por interpretar o Watson nos filmes de Sherlock Holmes, 
vive o protagonista deste filme. 
 
1934 - O MISTÉRIO DAS PÉROLAS (CHARLIE CHAN'S COURAGE) 70 minutos - Um 
remake do filme mudo O Papagaio Chinês (1927). Charlie é contratado para levar um colar 
de pérolas para a isolada mansão de uma família milionária. Chegando lá assassinatos 
começam a acontecer. 
 
1934 - MURDER IN THE MUSEUM, 65 minutos - Quando um político conservador é 
assassinado em um "circo de aberrações", um repórter decide investigar o crime. Filme da 
linha B. 
 
1934 - PRISIONEIRO DE DEUS (FATHER BROWN, DETECTIVE), 68 minutos - 
Adaptação do detetive literário Padre Brown, membro do clero que resolvia crimes com sua 
inteligência e observação, criado por G.K Chesterton. Na trama, o padre precisa desvendar o 
roubo de uma cruz de diamantes. Ao encontrar o criminoso, ele tenta convertê-lo ao caminho 
da retidão e o ladrão anuncia ao fim do filme que irá deixar sua vida de crime. O filme não 
empolgou a crítica e o estúdio deixou de lado planos para continuações das aventuras do 
padre (PARISH e PITTS, 1990, p. 207). O personagem posteriormente ganhou filmes na Grã-
Bretanha.  
 
1934 - SHERLOCK DE SAIAS (MURDER ON THE BLACKBOARD) 71 minutos - 
Adaptação de uma das histórias da professora e detetive diletante Miss Hildegard, 
originalmente criada na literatura por Stuart Palmer. A professora precisa investigar a morte 
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suspeita de uma colega de trabalho. É tido como um dos melhores filmes com a personagem 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 370). 
 
1934 - O TREM CORREIO DE BOMBAIM (BOMBAY MAIL), 66 minutos - Típico 
"mistério do quarto fechado", um inspetor da Scotland Yard precisa resolver um assassinato 
ocorrido durante uma viagem de trem. A crítica do período apreciou o filme, apesar dele estar 
excessivamente preso às convenções deste tipo de narrativa (PARISH e PITTS, 1990, p. 65). 
 
1935 - A CARAVANA DA MORTE (REMEMBER LAST NIGHT?), 81 minutos - Um 
jovem casal acorda depois de uma noite de festa e bebida, descobrindo que o anfitrião foi 
assassinado. Quando nenhum dos convidados parece lembrar do que aconteceu na noite 
anterior, o casal decide investigar o que aconteceu. 
 
1935 - O CASO DAS PERNAS BONITAS (THE CASE OF THE LUCKY LEGS), 76 
minutos - Mais uma adaptação das histórias do advogado e detetive Perry Mason. Mason é 
contratado para encontrar um golpista que organiza concursos de beleza e depois foge com o 
dinheiro das inscrições e patrocínios. A trama se complica quando o advogado finalmente 
encontra o trapaceiro e descobre que ele foi assassinado. 
 
1935 - CHARLIE CHAN EM PARIS (CHARLIE CHAN EM PARIS), 70 minutos - Charlie 
viaja à capital francesa ao ser contratado para investigar a falsificação de títulos bancários. 
 
1935 - CHARLIE CHAN EM SHANGHAI (CHARLIE CHAN IN SHANGHAI) - Charlie 
Chan vai à China para receber uma comenda, mas um amigo seu da Scotland Yard é 
assassinado e ele precisa investigar. O filme foi criticado pelo ritmo lento e resoluções óbvias 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 113-114). 
 
1935 - CHARLIE CHAN NO EGITO (CHARLIE CHAN IN EGYPT), 73 minutos - Charlie 
Chan vai ao Egito investigar o roubo de artefatos de um sítio arquelógico. È considerado por 
muitos o melhor filme de Warner Oland como o detetive chinês (PARISH e PITTS, 1990, p. 
101). 
 
1935 - A CHAVE DE VIDRO (THE GLASS KEY), 80 minutos - Adaptação de um romance 
de Dashiell Hammett. O ajudante de um político em ascensão precisa investigar um 
assassinato quando seu chefe é acusado de um crime que não cometeu. Uma história sombria, 
cheia de corrupção e pessimismo, que lembra um pouco as narrativas hard boiled, embora 
estas só tenham realmente recebido atenção com O Falcão Maltês (1940). O filme foi 
considerado muito duro pela audiência da época (PARISH e PITTS, 1990, p. 225).  
 
1935 - CONTRA O IMPÉRIO DO CRIME (G-MEN), 85 minutos - Um grupo de agentes do 
FBI persegue gângsteres. O filme exaltava o treinamento e formação do recém formado 
departamento federal de investigação. 
 
1935 - O CRIME DO GRANDE HOTEL (THE GREAT HOTEL MURDER), 70 minutos - 
Um homem é encontrado morto no hotel no qual o romancista Roger Blackwood está 
hospedado. A polícia acha que é suicídio, mas Blackwood suspeita de assassinato e resolve 
investigar. 
 
1935 - ENQUANTO O DOENTE DORMIA (WHILE THE PATIENT SLEPT), 66 minutos - 
Adaptação dos romances de Mignon Eberhart sobre a enfermeira e detetive amadora Sarah 
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Keate ou Miss Keate. No filme a enfermeira Keate vai prestar assistência a um homem rico 
em coma em sua mansão enquanto seus gananciosos parentes se reúnem na propriedade. 
Quando um assassinato acontece ela decide ajudar a polícia na investigação. A crítica não o 
considerou satisfatório (PARISH e PITTS, 1990, p. 564), mas fez sucesso o suficiente para 
que outros cinco filmes com a personagem fossem feitos. 
 
1935 - MIDNIGHT PHANTOM, 63 minutos - Filme B de baixo orçamento. A produção 
conta a história de um chefe de polícia que inicia uma cruzada contra a corrupção de seu 
departamento e é assassinado. Um de seus comandados inicia uma investigação e vai aos 
poucos se dando conta que existem tantos suspeitos dentro da polícia quanto fora dela. Esse 
tipo de universo cheio de corrupção, cinismo e desencanto é tradicional da narrativa policial 
hard boiled que só ganharia evidência dentro da produção hollywoodiana a partir da década 
de 1940, enquanto que neste período detetives como Sherlock Holmes, Charlie Chan ou Philo 
Vance dominavam as telas. 
 
1935 - MISTÉRIO DA CAPA ESPANHOLA (THE SPANISH CAPE MYSTERY), 73 
minutos - Adaptação de uma das histórias do detetive literário Ellery Queen. Queen sai de 
férias, mas quando um homem é encontrado morto coberto por uma capa, ele decide 
investigar. 
 
1935 - O MISTÉRIO DO CASSINO (THE CASINO MURDER CASE), 82 minutos - 
Adaptação das histórias do detetive Philo Vance. No filme, Vance precisa investigar a morte 
de um amigo. O filme ainda traz Vance realizando um processo científico real, um "Teste de 
Vitali", para determinar o uso do alcaloide atropina como "arma do crime" para envenenar a 
vítima.  
 
1935 - MURDER ON A HONEYMOON, 73 minutos - Adaptação de uma das histórias da 
detetive diletante Miss Hildegarde, originalmente criada na literatura por Stuart Palmer. Na 
trama, Hildegarde suspeita que uma morte ocorrida durante um voo pode não ter sido 
acidental e resolve investigar.  
 
1935 - A NOIVA CURIOSA (THE CASE OF THE CURIOUS BRIDE), 80 minutos - 
Adaptação das histórias do advogado e detetive Perry Mason. Neste filme Mason é contratado 
por uma ex-namorada para defendê-la de uma acusação de bigamia e assassinato.  
 
1935 - O RAPTO DA MEIA NOITE (STAR OF THE MIDNIGHT), 90 minutos - Narrativa 
protagonizada por um casal que segue os moldes de A Ceia dos Acusados (1934), inclusive 
pelo uso do ator William Powell, famoso por interpretar Nick Charles no filme de 1934, para 
o papel principal. Na trama, um advogado é acusado de um crime que não cometeu e conta 
com a ajuda de sua namorada para provar a própria inocência.  
 
1935 - O SR. DINAMITE (MR. DYNAMITE) 75 minutos - O detetive particular T.N. 
Thompson, cujas iniciais formam a sigla TNT, explicando o dinamite do título, é contratato 
para investigar um crime ocorrido em um cassino.  
 
1935 - UMA NOITE ANGUSTIOSA (ONE FREIGHTED NIGHT) 67 minutos - Um rico 
idoso reúne seus parentes em sua mansão durante uma noite tempestuosa para a leitura de seu 
testamento. Ele avisa que sua fortuna deve ser dividida entre todos caso sua neta e única 
herdeira, com quem não tem contato há anos, não apareça. Quando os convidados começam a 
morrer, precisam descobrir quem é o responsável. 
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1936 - ASTÚCIA DE CRIMINOSO (THE GARDEN MURDER CASE), 61 minutos - 
Narrativa envolvendo o famoso detetive Philo Vance. Aqui Vance é contratado para 
desvendar um assassinato ocorrido em um jardim.  
 
1936 - A ASTÚCIA DE NERO WOLFE (MEET NERO WOLFE), 73 minutos - Primeira 
adaptação das histórias do detetive literário Nero Wolfe, criado por Rex Stout. A Columbia 
adquiriu os direitos do personagem na esperança de produzir uma série de filmes ao redor do 
personagem e rivalizar com as películas de Charlie Chan produzidas pela Fox (PARISH e 
PITTS, 1990, p.323) . Apesar do relativo sucesso desse primeiro filme, a Columbia fez apenas 
mais uma fita com o personagem. Na trama, o obeso e recluso Wolfe é chamado para resolver 
um assassinato ocorrido em um campo de golfe. 
 
1936 - O CASO DO GATO PRETO (THE CASE OF THE BLACK CAT), 65 minutos - Uma 
das muitas adaptações das histórias do advogado e detetive diletante Perry Mason. Na trama, 
Mason é contratado por um milionário excêntrico para fazer seu testamento, já que ele 
suspeita que em breve será assassinado. O milionário de fato é morto, assim como outros na 
linha de sucessão de sua herança e Mason precisa desvendar que está por trás dos 
assassinatos. 
 
1936 - A Comédia dos Acusados (After The Thin Man), 110 minutos - O filme é uma 
continuação de A Ceia dos Acusados (1934) e traz mais uma aventura do casal Nick e Nora 
Charles. Apesar de lidar com uma investigação que leva os personagens ao submundo do 
crime, lidando com gângsteres e advogados corruptos, a narrativa tem uma abordagem leve e 
com doses de comédia. Encerra de maneira bastante tradicional, com Nick reunindo todos os 
envolvidos e então revelando o culpado. 
 
1936 - CHARLIE CHAN NA ÓPERA (CHARLIE CHAN AT THE OPERA), 68 minutos - 
Charlie Chan precisa encontrar um paciente fugitivo de um hospício que aparentemente sofre 
de amnésia. Boris Karloff, famoso por ter interpretado o monstro Frankenstein, vive o 
fugitivo.  
 
1936 - CHARLIE CHAN NO CIRCO (CHARLIE CHAN AT THE CIRCUS), 72 minutos - 
Charlie Chan leva sua família a um circo no qual tem um encontro marcado com um dos 
donos. O amigo de Chan, no entanto, é encontrado morto dentro de seu camarim trancado. 
Assim, Chan precisa resolver esse típico "mistério do quarto fechado". 
 
1936 - CHARLIE CHAN NO PRADO (CHARLIE CHAN AT THE RACE TRACK), 70 
minutos - Charlie Chan precisa desvendar o assassinato de um jóquei.  
 
1936 - O ENIGMA DA PÉROLA (THE PLOT THICKENS) 69 min - Mais uma adaptação 
das histórias de Miss Hildegarde. Na trama, Hildegarde ajuda o inspetor Oscar Piper a 
investigar a morte de um homem que foi assassinado dentro de seu carro. 
 
1936 - GARRAS DE VELUDO (THE CASE OF THE VELVET CLAWS), 63 minutos - 
Adaptação do personagem literário Perry Mason. Neste filme Mason está prestes a se casar e 
promete a sua noiva que irá parar com suas investigações. Seus planos são frustrados quando 
uma jovem interrompe sua lua mel apontando uma arma para ele, insistindo que a defenda por 
ter assassinado o marido. Mason duvida da culpa da jovem e decide investigar o crime. 
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1936 - MADAME MISTÉRIO (THE EX-MRS. BRADFORD), 87 minutos - Tentativa do 
estúdio RKO de capitalizar em cima do sucesso das narrativas policiais protagonizadas por 
casais depois do grande sucesso de A Ceia dos Acusados (1934). O médico Lawrence 
Bradford leva sua ex-mulher, uma prolífica escritora de narrativas policiais, para uma corrida 
de cavalos. Quando um jóquei é assassinado, o casal resolve investigar o crime.  
 
1936 - THE MANDARIN MYSTERY, 66 minutos - Mais uma adaptação das histórias do 
detetive Ellery Queen. Na trama, Queen precisa desvendar um duplo assassinato ligado ao 
roubo de um valioso selo chinês. Considerado uma das piores narrativas policiais 
cinematográficas de todos os tempos (PARISH e PITTS, 1990, p. 315) 
 
1936 - O MISTÉRIO DA FERRADURA (MURDER ON A BRIDLE PATH) 63 minutos - 
Adaptação de uma das histórias da detetive diletante Miss Hildegard, originalmente criada na 
literatura por Stuart Palmer. Na trama, Hildegard ajuda a polícia a desvendar um assassinato 
ocorrido no Central Park.  
 
1936 - A MORTE DO DR. HARRIGAN (THE MURDER OF DR. HARRIGAN), 67 minutos 
- Mais uma das adaptações das histórias literárias da enfermeira e detetive amadora Sarah 
Keate, aqui renomeada Sally Keating. O dono do hospital em que ela trabalha está para entrar 
em uma delicada cirurgia, mas quando o cirurgião responsável pelo procedimento é 
encontrado morto, ela decide descobrir o que aconteceu.  
 
1936 - MORTE NAS SOMBRAS  (THE DARK HOUR), 64 minutos - A sobrinha de um 
milionário contrata o detetive Jim Landis para ajudá-la depois do tio receber ameaças de 
morte. Quando o ricaço é encontrado morto em sua mansão, Landis precisa encontrar o 
culpado. Típico cenário de investigação em uma mansão isolada. 
 
1936 - MURDER BY AN ARISTOCRAT, 60 minutos - Mais uma das adaptações das 
histórias literárias da enfermeira e detetive amadora Sarah Keate, aqui renomeada Sally 
Keating. A enfermeira se envolve em um caso no qual uma família é chantageada e 
posteriormente o chantagista é encontrado morto.  
 
1936 - ROGUES' TAVERN, 70 minutos - Um casal viaja a uma remota taverna em busca de 
um juiz de paz para casá-los e uma tempestade os deixa isolados no local. Quando as pessoas 
começam a morrer, o casal decide investigar.  
 
1936 - SATÃ ENCONTROU UMA DAMA (SATAN MET A LADY) 75 minutos - 
Adaptação do romance O Falcão Maltês de Dashiell Hammett, embora não mantenha os 
nomes originais dos personagens. O investigador Ted Shayne é contratado por uma bela 
mulher para localizar uma pessoa e se vê em meio de uma ampla conspiração criminosa. É a 
menos celebrada das três versões feitas do livro de Hammett. 
 
1936 - O SEGREDO DE CHARLIE CHAN (CHARLIE CHAN'S SECRET), 72 minutos - 
Charlie Chan vai a uma isolada propriedade em São Francisco para investigar a morte de um 
rico herdeiro. 
 
1937 - À CENA O AUTOR (FORTY NAUGHTY GIRLS), 63 minutos - História 
protagonizada pelo casal Oscar e Hildegarde. Quando eles vão a uma peça de teatro e há um 
assassinato, o casal decide desvendar o crime. 
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1937 - CHARLIE CHAN NA BROADWAY (CHARLIE CHAN ON BROADWAY) 68 
minutos - Charlie vai a Nova Iorque visitar um amigo policial, mas quando uma garota é 
assassinada, ele decide ajudar o colega na investigação. 
 
1937 - CHARLIE CHAN NOS JOGOS OLÍMPICOS (CHARLIE CHAN AT THE 
OLYMPICS), 71 minutos - A trama se passa durante as olimpíadas de Berlin em 1936 e usa 
muitas imagens de arquivo para dar a impressão de que Chan está realmente ali (EVERSON, 
1972). Chan vai até Berlim para desvendar a morte de um piloto havaiano, enquanto que seu 
filho Lee, vai para participar da competição com o time de natação dos Estados Unidos. 
 
1937 - CHARLIE CHAN EM MONTE CARLO (CHARLIE CHAN AT MONTE CARLO), 
72 minutos - Último filme de Warner Oland como Charlie Chan, que morreu um pouco 
depois de pneumonia. A trama leva Charlie e seu filho Lee para Monte Carlo, lá o carro deles 
quebra na estrada e ao procurar ajuda encontram um corpo dentro de um carro abandonado. A 
polícia local os considera suspeitos do crime e eles precisam resolver o caso para encontrar o 
culpado e provar sua inocência. 
 
1937 - THE GREAT HOSPITAL MYSTERY, 58 minutos - Mais uma das adaptações das 
histórias literárias da enfermeira e detetive amadora Sarah Keate, aqui renomeada Sarah 
Keats. Um homem testemunha um assassinato e quase morto pelos criminosos. A testemunha 
é levada pelo hospital e acaba morrendo. A enfermeira Keats resolve ajudar a polícia a 
descobrir os culpados. 
 
1937 - A LIGA DOS AMEAÇADOS (THE LEAGUE OF THE FREIGHTENED MEN) 71 
minutos - Adaptação de uma das histórias do detetive literário Nero Wolfe. Na trama, Wolfe 
precisa resolver uma série de assassinatos ocorridos em uma universidade. O filme foi 
relativamente bem recebido, mas foi a última vez que Wolfe apareceu nos cinemas em uma 
produção estadunidense (PARISH e PITTS, 1990, p. 289-290). 
 
1937 - O MISTÉRIO DA DOCA (THE CASE OF THE STUTTERING BISHOP), 70 
minutos - Adaptação de uma das histórias do personagem Perry Mason. Aqui Perry é 
contratado por um bispo australiano para ajudar uma mulher que foi falsamente acusada de 
assassinato 22 anos atrás. 
 
1937 - O MISTERIOSO MR. MOTO (THINK FAST, MR. MOTO), 70 minutos - Primeira 
adaptação das aventuras do detetive japonês Mr. Moto, criado na literatura por J.P Marquand. 
Moto precisa deter um grupo de contrabandistas durante uma viagem de navio. O eslovaco 
Peter Lorre interpretava o personagem. 
 
1937 - NIGHT OF MYSTERY, 66 minutos - Mais uma das histórias de Philo Vance. No 
filme Vance é chamado para ajudar a polícia a resolver o assassinato de um milionário que foi 
morto em sua mansão. 
 
1937 - OBRIGADO, SR. MOTO (THANK YOU, MR. MOTO), 67 minutos - O detetive Mr. 
Moto precisa ajudar a recuperar as sete partes de um mapa que poderia revelar os tesouros de 
Genghis Khan. 
 
1937 - O PORTENTO (SUPER SLEUTH), 70 minutos - Um ator de Hollywood 
especializado em interpretar detetives se depara com uma série de assassinatos acontecendo 



233 
 

 

no estúdio. Como a polícia se mostra incapaz de resolver o crime, ele decide investigar por 
conta própria. 
 
1937 - TESTEMUNHA INESPERADA (THE CRIME NOBODY SAW), 63 minutos - Três 
dramaturgos são contratados para escrever uma peça envolvendo um assassinato, mas não 
conseguem escrever além da primeira página. Quando um homem bêbado inesperadamente 
desmaia no apartamento deles com uma grande quantidade de dinheiro em seus bolsos, o trio 
suspeita que ele seja um chantagista e resolve escrever uma história em cima disso. O homem, 
no entanto, é encontrado morto posteriormente e o trio é considerado suspeito. Assim sendo, 
eles precisam resolver o crime e provar a própria inocência. 
 
1937 - UMA LOURA SABIDA (SMART BLONDE), 59 minutos - A repórter Torchy Blane 
ajuda seu namorado policial a investigar o assassinato de um empresário que planejava 
comprar a boate de um gângster. A crítica não gostou, mas foi bem sucedido o suficiente nas 
bilheterias para receber continuações (PARISH e PITTS, 1990, p. 304-305). 
 
1938 - AVENTURA CAVALHEIRESCA (LADY IN THE MORGUE), 70 minutos - Parte da 
linha B da Universal, é adaptação das histórias do detetive literário Bill Crane, criado por 
Jonathan Latimer. Na trama, o cínico detetive particular é contratado para encontrar um corpo 
que desapareceu do necrotério. 
 
1938 - A BONECA MISTERIOSA (THE BLACK DOLL), 66 minutos - Um empresário 
desonesto é assassinado e a polícia local é chamada para resolver o crime, que se passa em 
uma casa isolada em uma noite de tempestade. A presença da polícia e profissionais 
especializados, como um legista, aproxima o filme do procedural, diferente das histórias com 
"detetives cavalheiros" como Holmes, Philo Vance e Charlie Chan. O filme fazia parte da 
"linha B" da Universal (PARISH e PITTS, 1990, p. 56) e não foi um grande sucesso. Talvez 
por isso não tenha conseguido ameaçar a hegemonia do ciclo principal deste período e só 
décadas depois que o procedural conseguiu formar um ciclo de produção significativo no 
campo das narrativas policiais hollywoodianas. Apesar da presença da polícia e seus métodos, 
o desenlace do caso se dá através do típico formato do detetive reunindo os envolvidos em 
uma sala e falando suas deduções que levam ao culpado. 
 
1938 - CHARLIE CHAN EM HONOLULU (CHARLIE CHAN IN HONOLULU), 67 
minutos - Primeiro filme do ator estadunidense Sidney Toler como Charlie Chan, substituindo 
o sueco Warner Oland depois de sua morte. À época do lançamento, Toler foi elogiado em 
sua estreia no papel (PARISH e PITTS, 1990, p. 103). Charlie está prestes a se tornar avô e 
Jimmy, seu filho número dois, assume a investigação de um assassinato no porto de 
Honolulu. Quando Jimmy se atrapalha na investigação, Chan precisa assumir o caso. 
 
1938 - A CHAVE DO MISTÉRIO (MYSTERY HOUSE), 56 minutos - Adaptação das 
histórias literárias da enfermeira e detetive amadora Sarah Keate. A enfermeira ajuda a polícia 
a investigar o assassinato de um banqueiro. 
 
1938 - CONVITE AO CRIME (TIME OUT FOR MURDER), 61 minutos - O repórter 
Barney Callahan e seu fotógrafo resolvem investigar o assassinato de uma rica mulher depois 
que um funcionário de banco é injustamente acusado do crime. 
 
1938 - O DRAMA DO QUARTO 18 (THE PATIENT IN ROOM 18), 58 minutos - Mais uma 
das adaptações das histórias literárias da enfermeira e detetive amadora Sarah Keate. Um 
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homem é assassinado no hospital com um mineral radioativo, a enfermeira ajuda a polícia a 
resolver o caso. 
 
1938 - O DUPLO ENIGMA (FAST COMPANY), 73 minutos - Mais um filme que tenta 
seguir o padrão do bem-sucedido A Ceia dos Acusados (1934) ao criar uma narrativa policial 
em torno de um casal de investigadores. Os comerciantes de livros raros Joel e Gerda Sloane 
precisam desvendar o assassinato de um colega de trabalho. O filme foi bem recebido pela 
crítica (PARISH e PITTS, 1990, p. 202).  
 
1938 - A FUGA DE MR. MOTO (MYSTERIOUS MR. MOTO), 62 minutos - Mr. Moto 
entra disfarçado no covil de uma quadrilha internacional para tentar localizar bens valiosos e 
levar os culpados à justiça. 
 
1938 - MR. MOTO SE AVENTURA (MR. MOTO TAKES A CHANCE), 63 minutos - O 
detetive japonês Mr. Moto viaja ao Camboja para ajudar na captura de dois líderes 
insurgentes. Durante a investigação ele se disfarça de arqueólogo e também de místico. 
 
1938 - MR. WONG, DETETIVE (MR. WONG, DETECTIVE), 69 minutos - Adaptação das 
histórias do detetive chinês Mr. Wong, criado na literatura por Hugh Wiley. Na trama, Wong 
é contratado por um engenheiro químico que teme ser assassinado. Quando ele de fato é 
morto, Wong parte para desvendar o crime. O russo Boris Karloff vive o chinês Wong, 
seguindo a "tradição" hollywoodiana da época de colocar atores etnicamente incompatíveis 
para interpretarem detetives orientais.  
 
1938 - NANCY, A DETETIVE (NANCY DREW, DETECTIVE), 67 minutos - Primeira 
adaptação das histórias da detetive adolescente Nancy Drew, criada na literatura por Edward 
Stratemeyer. Neste filme Nancy e seu vizinho Ted investigam o desaparecimento de uma 
mulher que doou uma grande quantia para sua escola.  
 
1938 - O PALPITE DE MR. MOTO (MR. MOTO'S GAMBLE), 72 minutos - O detetive Mr. 
Moto precisa desvendar o assassinato de um importante lutador de boxe. 
 
1938 - O SANTO EM NOVA YORK (THE SAINT IN NEW YORK) 69 minutos - 
Adaptação das histórias do ladrão e detetive amador Simon Templar, o Santo. Quando uma 
série de crimes de extorsão toma Nova Iorque, Simon é chamado para desvendar o que está 
acontecendo.  
 
1938 - SEMPRE A MULHER (THERE'S ALWAYS A WOMAN), 81 minutos - Filme que 
tentava pegar carona na popularidade das narrativas policiais protagonizadas por casais como 
A Ceia dos Acusados (1934). No filme, um promotor e sua esposa, Bill e Sally Reardon, 
investigam o assassinato de uma mulher da alta sociedade. 
 
1938 - A VOLTA DE ARSENE LUPIN (ARSENE LUPIN RETURNS), 81 minutos - 
Continuação do longa metragem Arsene Lupin (1932) que adaptava para os cinemas o pelo 
ladrão e detetive Arsene Lupin, criado por Maurice Leblanc. Se o filme anterior trazia Lupin 
como ladrão, aqui ele atua como detetive, trabalhando ao lado de um policial estadunidense 
para desvendar os crimes de um ladrão de joias em Paris. Apesar de muitas vezes estar do 
lado errado da lei, Lupin é inteligente, audacioso e um elegante cavalheiro. Basicamente é a 
versão francesa do estadunidense Michael Lanyard, o Lobo Solitário. Inclusive, neste filme 
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Lupin é interpretado por Melvyn Douglas, que já tinha interpretado Lanyard em A Volta do 
Lobo Solitário (1935). 
 
1939 - O CÃO DOS BASKERVILLES (THE HOUND OF THE BASKERVILLES) 80 
minutos - Adaptação do mais célebre romance protagonizado por Sherlock Holmes, aqui 
vivido por Basil Rathbone, que se tornaria um dos mais conhecidos intérpretes do 
personagem. Considerado a melhor adaptação do romance homônimo escrito por Sir Arthur 
Conan Doyle (EVERSON, 1972), a trama coloca Holmes e Watson para ajudar o nobre Sir 
Henry Baskerville, que acha que sua propriedade está sendo assombrada por um cão 
demoníaco. Holmes prova que não havia nada de sobrenatural no que acontecia na mansão 
Baskerville. 
 
1939 - A CASA MAL ASSOMBRADA (THE HOUSE OF FEAR) 65 minutos - Um ator é 
morre durante uma peça e um detetive desconfia de assassinato. Quando o mesmo elenco é 
reunido para encenar a mesma peça no mesmo teatro, o detetive se infiltra entre os atores para 
desvendar o crime. 
 
1939 - CHARLIE CHAN NA CIDADE DAS TREVAS (CHARLIE CHAN IN THE CITY 
OF DARKNESS), 75 minutos - O filme começa com Chan em Paris, no qual ele é chamado 
para resolver um assassinato. Mais uma das ocasiões em que Chan precisa lidar com espiões. 
A crítica considerou um dos mais fracos do detetive chinês (PARISH e PITTS, 1990, p. 115) 
 
1939 - CHARLIE CHAN NA ILHA DO TESOURO (CHARLIE CHAN AT TREASURE 
ISLAND), 74 minutos - Charlie Chan investiga o suspeito suicídio de um amigo e as pistas o 
levam ao parque de diversões chamado "Ilha do Tesouro". Apesar dos filmes do detetive 
chinês já estarem passando da segunda dezena, esse foi considerado um dos melhores pela 
crítica na época de seu lançamento (PARISH e PITTS, 1990, p. 98). 
 
1939 - CHARLIE CHAN NO RENO (CHARLIE CHAN IN RENO), 70 minutos - Uma 
amiga de Chan é condenada por um crime que não cometeu e o detetive é contratado para 
investigar o caso e inocentá-la. 
 
1939 - CHARLIE McCARTHY, DETECTIVE, 78 minutos - Filme estrelado pelo ventríloquo 
Edgar Bergen e seu fantoche-detetive Charlie McCarthy. Na trama, Bergen vai se apresentar 
em um clube noturno quando um rico cliente é assassinado e a dupla resolve investigar o 
crime. Há uma certa leveza e abordagem cômica, mas ainda assim é através da inteligência e 
análise das pistas que leva à prisão do culpado. O fantoche Charlie McCarthy parece 
claramente inspirado na figura de Sherlock Holmes usando até o mesmo chapéu de caça do 
detetive britânico. 
 
1939 - A COMÉDIA DE UM CRIME (THE GRACIE ALLEN MURDER CASE), 74 
minutos - Em 1939 a Paramount teve a ideia de colocar a comediante Gracie Allen em uma 
história do detetive Philo Vance. Allen interpreta ela mesma no filme e precisa ajudar Vance a 
desvendar um assassinato, misturando comédia e narrativa policial.  
 
1939 - DETETIVE PARTICULAR (PRIVATE DETECTIVE) 55 minutos - Mais uma 
narrativa policial centrada em um casal. A detetive particular  Myrna Winslow e seu 
namorado Jim Rickey precisam investigar juntos o assassinato de um milionário e livrar sua 
viúva de acusações injustas. 
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1939 - O HOTEL DOS ACUSADOS (ANOTHER THIN MAN), 102 minutos - Terceiro dos 
seis filmes com o detetive aposentado Nick Charles que investiga crimes ao lado de sua 
esposa, Nora. Aqui o casal é acompanhado de seu filho bebê e precisa desvendar a morte de 
um fabricante de explosivos. A recepção da época reconheceu que a franquia já começava a 
dar sinais de cansaço (PARISH e PITTS, 1990, p. 29).  
 
1939 - LYING LIPS, 55 minutos - Uma cantora é acusada injustamente de ter assassinado sua 
tia e conta com a ajuda de um detetive para desvendar o crime e provar sua inocência. 
Produção de baixíssimo orçamento dirigida por Oscar Micheaux, o filme tinha um elenco 
predominantemente negro, algo raro para a época, embora ainda assim reproduzisse alguns 
estereótipos raciais (PARISH e PITTS, 1990, p. 308). 
 
1939 - MIDNIGHT SHADOW, 54 minutos - Dois detetives amadores são chamados para 
resolver o assassinato de um magnata do petróleo cuja filha estava sendo disputada por dois 
pretendentes. Filme de baixo orçamento com elenco majoritariamente negro, feito 
especialmente para os cinemas segregados que existiam nas periferias urbanas dos Estados 
Unidos nos anos de 1930 e 1940 (PARISH e PITTS, 1990, p.331).  
 
1939 - MISTÉRIO DE MR. WONG (MR. WONG'S MYSTERY), 68 minutos - Mais uma das 
histórias do detetive chinês Mr. Wong. Na trama, Wong precisa desvendar o assassinato de 
um colecionador de antiguidades. 
 
1939 - MR. MOTO CHEGA A TEMPO (MR. MOTO LAST WARNING), 71 minutos - 
Adaptação das histórias do detetive japonês Mr. Moto, criado na literatura por John P. 
Marquand.  
 
1939 - MR. MOTO EM FÉRIAS (MR. MOTO TAKES A VACATION), 65 minutos - O 
último dos filmes feitos com o personagem durante um bom tempo, já que o personagem só 
voltaria às telas nos anos de 1960. Neste filme Moto precisa recuperar valiosas joias reais. 
 
1939 - MR. MOTO NA ILHA DO TERROR (MR. MOTO ON TERROR ISLAND) 64 
minutos - Mais uma adaptação das histórias do detetive literário Mr. Moto. Na trama, Moto 
vai a Porto Rico investigar um esquema de contrabando de diamantes.  
 
1939 - MR. WONG NO BAIRRO CHINÊS (MR. WONG IN CHINATOWN), 71 minutos - 
O detetive Mr. Wong é procurado por uma jovem chinesa, mas ela é assassinada antes de 
conseguir encontrá-lo. O detetive descobre que ela era uma princesa chinesa e estava em uma 
missão militar secreta relacionada ao enfrentamento da invasão japonesa na China.  
 
1939 - NANCY, A REPÓRTER (NANCY DREW, REPORTER), 68 minutos - A detetive 
adolescente Nancy Drew se torna reporter do jornal de sua escola e precisa investigar um 
assassinato para inocentar uma garota acusada injustamente. 
 
1939 - NANCY DESVENDA UM CRIME (NANCY DREW, TROUBLE SHOOTER), 68 
minutos - Nancy tenta ajudar um amigo de seu pai que foi acusado de um crime que não 
cometeu. 
 
1939 - NANCY DREW E A ESCADA SECRETA (NANCY DREW AND THE HIDDEN 
STAIRCASE), 60 minutos - Nancy e seu vizinho Ted investigam a morte de duas idosas que 
tinham prometido doar sua remota casa a um hospital infantil.  
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1939 - NICK CARTER: SUPER DETETIVE (NICK CARTER, MASTER DETECTIVE), 60 
minutos - O detetive Nick Carter precisa recuperar as plantas de um avião experimental 
roubadas por um grupo de espiões. 
 
1939 - QUE MUNDO MARAVILHOSO (IT'S A WONDERFUL WORLD), 86 minutos - 
Um jovem detetive particular é acusado de um crime que não cometeu e precisa desvendar o 
assassinato para limpar o próprio nome, em sua investigação ele conta com a ajuda de uma 
jovem poetisa. O filme mistura narrativa policial e comédia tal qual outros filmes do gênero 
que eram protagonizados por casais, seguindo o formato de A Ceia dos Acusados (1934), 
inclusive tendo o mesmo diretor que o produto de 1934. 
 
1939 - O SANTO EM LONDRES (THE SAINT IN LONDON) 72 minutos - Adaptação das 
histórias do detetive amador e ladrão Simon Templar, o Santo, criado na literatura pelo 
britânico Leslie Charteris. Na trama, Simon é chamado para investigar o roubo de uma 
vultuosa quantia de dinheiro de um dignitário estrangeiro.  
 
1939 - SEGURA ESTA MULHER (THERE'S THAT WOMAN AGAIN), 72 minutos - Mais 
uma aventura do casal Reardon, que apareceu anteriormente em Sempre a Mulher (1938). 
Dessa vez eles investigam um roubo de joias. O filme não foi bem recebido pela crítica ou 
público e acabou não recebendo mais continuações (PARISH e PITTS, 1990, p. 352). 
 
1939 - SHERLOCK HOLMES (THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES), 85 
minutos - Continuação de O Cão dos Baskervilles (1939) e ajudou a firmar a dupla Basil 
Rathbone e Nigel Bruce como Holmes e Watson respectivamente. Na trama, Moriarty afirma 
ter planos para cometer o maior crime de todos os tempos e desafia Sherlock Holmes a detê-
lo. Foi um sucesso de público e crítica na época de seu lançamento (PARISH e PITTS, 1990 
p. 8). Apesar do sucesso deste e do filme que o precedeu, a Fox não chegou a produzir mais 
nenhuma continuação das aventuras do personagem, Rathbone e Bruce só voltaram a 
interpretar Holmes e Watson em 1942 quando a Universal começou a fazer seus filmes sobre 
Holmes.  
 
1939 - UM CASAL COMO POUCOS (FAST AND FURIOUS), 73 minutos - Terceiro e 
último filme protagonizado pelo casal Joel e Gerda Sloane, comerciantes de livros raros que 
também investigavam crimes. O casal vai para um resort de férias quando um assassinato 
acontece e eles decidem desvendá-lo. O filme foi dirigido por Busby Berkley, famoso por seu 
trabalho em filmes musicais.  
 
1939 - UM SUSTO POR MINUTO (FAST AND LOOSE), 80 minutos - Segunda aventura do 
casal Joel e Gerda Sloane, que precisam desvendar o desaparecimento de um raro manuscrito 
shakespeariano.  
 
1939 - O VENDEDOR DE MILAGRES (MIRACLES FOR SALE), 71 minutos - Mike 
Morgan, um mágico que tem como hobby por expor as fraudes de assumidos como "místicos" 
é chamado para uma festa de alta sociedade no qual se apresentarão vários desses 
profissionais. Quando um deles é assassinado de um modo que parece ser sobrenatural, 
Morgan decide desvendar o crime, mas as mortes estão apenas começando. O filme foi o 
último trabalho do famoso diretor Tod Browning, responsável por Drácula (1931) e o 
polêmico Freaks (1932). 
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1940 - CHARLIE CHAN E O ESTRANGULADOR (CHARLIE CHAN'S MURDER 
CRUISE), 76 minutos - Remake de A Astúcia de Charlie Chan (1931). 
 
1940 - Charlie Chan no Museu de Cera (Charlie Chan at the Wax Museum), 63 minutos - 
Charlie Chan precisa resolver um assassinato ocorrido em um museu de cera cheio de 
armadilhas em meio a uma noite tempestuosa.  
 
1940 - CHARLIE CHAN NO PANAMÁ (CHARLIE CHAN IN PANAMA), 67 minutos - 
Charlie é chamado pelo governo para investigar um assassinato no Canal do Panamá. Durante 
sua investigação, ele esbarra nos planos de espiões do Eixo para destruir o canal. Essa é uma 
das poucas vezes que as histórias de investigação de Chan intercedem com o universo da 
espionagem (PARISH e PITTS, 1990 p. 106). 
 
1940 - CONDENADO À MORTE (DOOMED TO DIE), 68 minutos - Mr Wong ajuda uma 
jovem repórter a desvendar o assassinato de um poderoso magnata. Esse foi o último filme de 
Boris Karloff como o personagem. 
 
1940 - LUA DE MEL, LUA DE FEL (HAUNTED HONEYMOON) 93 minutos - Adaptação 
do personagem literário Lorde Peter Wimsey, detetive amador criado por Dorothy Sayers. 
Wimsey sai em lua de mel com sua esposa Harriet quando encontram um cadáver em sua 
cabana e precisam desvendar o crime.  
 
1940 - NOITE DE TERROR (THE FATAL HOUR), 67 minutos - Adaptação de uma das 
histórias do detetive oriental Mr. Wong. Na trama, Wong precisa desvendar o assassinato de 
um capitão de polícia que era seu amigo.  
 
1940 - PÉROLAS FATÍDICAS (THE LONE WOLF STRIKES) 67 minutos - Mais uma das 
aventuras de Michael Lanyard, o Lobo Solitário. Na trama, Lanyard é chamado por uma rica 
herdeira para investigar o assassinato de seu pai e o roubo de um colar de pérolas. 
 
1940 - PHANTOM OF CHINATOWN, 62 minutos - Mr Wong precisa desvendar o 
assassinato de um arqueólogo que recentemente tinha retornado de uma expedição à China e 
trouxe consigo um valioso e antigo pergaminho. O ator chinês Keye Luke, entrou no lugar de 
Boris Karloff, marcando a primeira vez que um detetive oriental em um filme hollywoodiano 
falado era vivido por um ator etnicamente compatível. O estúdio Monogram tinha planejado 
fazer quatro filmes com Luke, mas com a saída de Karloff, o público também evadiu das salas 
de cinema e os planos para o personagem foram abortados (EVERSON, 1972). 
 
1940 - UM DETETIVE APAIXONADO (MICHAEL SHAYNE, PRIVATE DETECTIVE) 
77 minutos - Primeira adaptação das histórias do detetive literário Michael Shayne. Na trama, 
o detetive particular é contratado por um homem rico para ficar de olho em sua mimada filha, 
Phyllis. Os dois acabam se aproximando, mas se envolvem em uma complicada trama de 
assassinato, corrupção e jogatina. Shayne usa seus talentos para desvendar os crimes. 
 
1940 - UM TIRO MISTERIOSO (MURDER OVER NEW YORK) 65 minutos - Mais uma 
das histórias do detetive Charlie Chan. Aqui Chan vai a Nova Iorque investigar a morte de um 
amigo da Scotland Yard e descobre que o assassinato pode estar ligado a um crime que a 
vítima estava investigando. 
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1941 - CEIA FATAL (DRESSED TO KILL), 74 minutos - O detetive particular Michael 
Shayne testemunha um assassinato e resolve desvendar o crime. Shayne é um detetive loquaz 
e blasé, lembrando alguns investigadores das narrativas hard boiled. 
 
1941 - CHARLIE CHAN NO RIO (CHARLIE CHAN IN RIO), 70 minutos - Charlie vai ao 
Rio de Janeiro para prender uma cantora suspeita de assassinato em Honolulu, mas a encontra 
morta ao chegar no Brasil e começa e investigar seu assassinato. Há um número musical de 
samba ao som da canção They Met in Rio". 
 
1941 - O FALCÃO ALEGRE (THE GAY FALCON), 67 minutos - Uma história do detetive 
conhecido como o Falcão. O ator George Sanders estava habituado a interpretar o refinado 
detetive Simon Templar, o Santo, e traz ao Falcão a mesma postura elegante, embora o 
personagem originalmente era um investigador mais duro como Sam Spade. Na trama ele é 
contratado para proteger as joias de uma rica mulher, mas quando pessoas começam a morrer, 
ele precisa desvendar quem está por trás das mortes. Enquanto investiga o crime, ele se 
envolve com a rica Elinor, com quem fica noivo ao fim do filme. A subtrama romântica da ar 
mais leve e cômico ao filme.  
 
1941 - O FALCÃO MALTÊS: RELÍQUIA MACABRA (THE MALTESE FALCON) 100 
minutos - A mais célebre versão da história de Dashiell Hammett protagonizada pelo detetive 
Sam Spade. A misteriosa Brigid O'Shaughnessy contrata Sam e seu parceiro para ajudá-la, 
mas quando o parceiro de Sam é assassinado, o detetive decide desvendar sua morte. Na 
investigação, Spade descobre que sua cliente é uma das muitas pessoas de intenções escusas 
em busca da mítica estátua do Falcão Maltês. O filme catapultou Humprey Bogart ao estrelato 
e é considerado como a obra que serviu de molde para o ciclo da narrativa policial hard boiled 
que se tornou o foco da produção hollywoodiana do gênero a partir da década de 1940. No 
Brasil foi originalmente lançado como Relíquia Macabra, mas em lançamentos posteriores 
para home video transformou o título nacional original em subtítulo e incorporou uma 
tradução direta do título original em inglês. 
 
1941 - O LOBO SE ARRISCA (THE LONE WOLF TAKES A CHANCE), 74 minutos - 
Michael Lanyard, o Lobo Solitário, é acusado de matar um detetive particular e precisa 
resolver o crime para provar sua inocência. 
 
1941 - MORTOS QUE MATAM (DEAD MEN TELL), 61 minutos - Charlie Chan embarca 
em um navio que zarpa em busca de um antigo tesouro. Quando pessoas começam a morrer, 
muitos suspeitam que seja obra dos fantasmas dos piratas mortos, mas Chan decide desvendar 
o mistério, revelando que não havia nada de sobrenatural nos assassinatos. 
 
1941 -  QUEM MATOU VICKI? (I WAKE UP SCREAMING), 80 minutos - Uma dupla de 
policiais é destacada para investigar o assassinato de uma estrela de cinema e isso os coloca 
em um submundo de chantagem, traição e corrupção policial.  
 
1941 - A RONDA DA MORTE (NO HANDS ON THE CLOCK), 76 minutos - O detetive 
particular Humphrey Campbell acaba de se casar, mas antes de sair em lua de mel é 
contratado para localizar o filho sequestrado de um ricaço. Filme B da Paramount. 
 
1941 - A SOMBRA DOS ACUSADOS (SHADOW OF THE THIN MAN), 97 minutos - 
Mais uma das histórias do casal Nick e Nora Charles que teve seu início com A Sombra dos 
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Acusados (1934). Na trama, o casal vai assistir a uma corrida de cavalos, mas quando um 
jóquei é morto eles são chamados para investigar. 
 
1942 - CAPITULOU SORRINDO (THE GLASS KEY), 85 minutos - Nova adaptação do 
romance A Chave de Vidro de Dashiell Hammett. Se a versão de 1935 foi considerada dura 
demais para sua época, essa nova versão, ainda mais dura e sombria, feita no momento de 
predominância do hard boiled, foi um grande sucesso de público (PARISH e PITTS, 1990, p. 
226). 
 
1942 - CHARLIE CHAN E O CASTELO NO DESERTO (CASTLE IN THE DESERT), 62 
minutos - Adaptação das histórias do detetive Charlie Chan. Aqui Chan precisa resolver os 
assassinatos misteriosos que ocorrem em uma mansão isolada no meio do deserto de Mojave. 
Esse foi o último filme feito pela 20th Century Fox com o personagem, já que sua bilheteria 
estava diminuindo bastante (PARISH e PITTS, 1990, p. 86). O ator Sidney Toler, que 
interpretou Chan no filme comprou os direitos do personagem da viúva de Earl Derr Biggers e 
viveu o detetive em mais onze filmes feitos pela Monogram Pictures. 
 
1942 - CONTRABANDO DE GUERRA (ENEMY AGENTS MEET ELLERY QUEEN), 64 
minutos - O último dos filmes com o detetive literário Ellery Queen, criado por Frederic 
Dannay e Manfred B. Lee, produzido pela Columbia. Na trama, Queen é contratado para 
localizar diamantes contrabandeados.  
 
1942 - DOIS TIROS SILENCIOSOS (BLUE, WHITE AND PERFECT), 74 minutos - Parte 
da linha de baixo orçamento da 20th Century Fox (PARISH e PITTS, 1990 p. 63), o filme 
coloca o detetive particular Michael Shayne investigar uma conspiração de contrabando de 
diamantes sintéticos, misturando investigação e espionagem. Shayne é um detetive blasé e 
cínico, não muito diferente de Sam Spade ou Philip Marlowe. 
 
1942 - HORA PARA MATAR (TIME TO KILL), 71 minutos - Adaptação das histórias do 
detetive particular literário Michael Shayne. O durão detetive é arrastado para uma trama de 
chantagem, mulheres fatais, gângsteres e corrupção depois que aceita investigar o roubo de 
uma rara moeda. Apesar de ser protagonizado por Shayne, o roteiro foi baseado em um 
romance de Raymond Chandler protagonizado por Philip Marlowe. Cinco anos mais tarde foi 
feita uma nova adaptação, desta vez com o próprio Marlowe como personagem principal, 
intitulada A Moeda Trágica (1947). 
 
1942 - THE LIVING GHOST, 61 minutos - Detetive particular é contratado para localizar um 
milionário desaparecido. Ele o encontra, mas descobre que metade de seu cérebro foi 
destruído e requisitará cuidado constante. Assim, o detetive parte para desvendar quem fez 
isso com o cliente. 
 
1942 -  MORTE NA PÁGINA 2 (QUIET PLEASE: MURDER), 70 minutos - Filme da linha 
B da Fox. A trama acompanha um detetive particular que aceita um caso envolvendo a 
falsificação de livros raros e esbarra em uma série de assassinatos que podem ter 
envolvimento de espiões nazistas. 
 
1942 - MR AND MRS NORTH, 67 minutos - Mais uma narrativa policial protagonizada por 
um casal de detetives amadores e com toques de comédia. Pamela e Jerry North chegam ao 
seu apartamento e descobrem um cadáver em seu armário e resolvem desvendar o crime.  
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1942 - OLHOS DA NOITE (EYES IN THE NIGHT), 80 minutos - Adaptação da obra de 
Baynard Kendrick e seu detetive cego Duncan Maclain. Junto com seu cão-guia, o detetive é 
contratado por uma amiga para investigar o namorado de sua enteada e esbarra em uma 
conspiração nazista. Filme da linha B da MGM, o estúdio chegou a dar um segundo filme ao 
personagem três anos depois, mas suas aventuras no cinema cessaram nesse ponto. 
 
1942 - A SEPULTURA VAZIA (THE MAN WHO WOULDN'T DIE) 65 minutos - Mais 
uma das adaptações do detetive particular da literatura Michael Shayne. Shayne é chamado 
para desvendar um crime ocorrido em uma remota mansão, mas se vê em meio a uma trama 
de chantagem e doses de misticismo ao encontrar um místico que parece capaz de simular a 
morte.  
 
1942 - SHERLOCK HOLMES E A ARMA SECRETA (SHERLOCK HOLMES AND THE 
SECRET WEAPON), 68 minutos - Um dos muitos filmes com Basil Rathbone como 
Sherlock Holmes. Neste, Holmes é chamado para ajudar um cientista cujos planos para uma 
avançada bomba o tornam um alvo de nações inimigas. 
 
1942 - SHERLOCK HOLMES E A VOZ DO TERROR (SHERLOCK HOLMES AND THE 
VOICE OF TERROR), 65 minutos - Mais um dos filmes de Sherlock Holmes protagonizados 
por Basil Rathbone. Na trama, Londres é aterrorizada por uma voz que toma as ondas do 
rádio e prevê uma destruição iminente e Holmes precisa descobrir do que se trata. 
 
1942 - O TREM DO DIABO (GRAND CENTRAL MURDER), 72 minutos - O cínico 
detetive particular Rocky Custer é contratado para investigar um assassinato ocorrido em uma 
estação de trem e acaba recebendo a ajuda não solicitada de sua esposa Sue. O filme 
basicamente é a versão hard boiled das narrativas policiais de casais mais leves e cômicas que 
seguiam a fórmula iniciada em A Ceia dos Acusados (1934).  
 
1942 - UMA NOITE INESQUECÍVEL (A NIGHT TO REMEMBER), 92 minutos - 
Narrativa policial estrelada por um casal, tentando seguir o molde de A Ceia dos Acusados 
(1934). Nancy quer que seu marido escritor, Jeff, pare de escrever histórias de investigação e 
crie uma história de amor, mas quando um corpo é encontrado em seu quintal, o casal precisa 
ajudar a polícia a desvendar o crime. A esse ponto, essas histórias protagonizadas por casais já 
davam sinais de esgotamento e o filme não agradou aos críticos (PARISH e PITTS, 1990, p. 
398). 
 
1943 - O FALCÃO E AS ESTUDANTES (THE FALCON AND THE CO-EDS), 67 minutos 
- O detetive Tom Lawrence, o Falcão, é chamado para desvendar um assassinato em uma 
universidade. Apesar da ambientação em um ambiente universitário, cenário muitas vezes 
associado a comédias, filme tinha um tom bastante sombrio e sisudo (PARISH e PITTS, 
1990, p. 195).  
 
1943 - FIND THE BLACKMAILER, 55 minutos - Filme da linha B da Warner (PARISH e 
PITTS, 1990, p. 211). A trama acompanha o detetive particular D.L Trees, contratado por um 
candidato a prefeito para descobrir quem o estava chantageando. Seu detetive cínico e seu 
ambiente de corrupção política e chantagem é bem típico das narrativas hard boiled. 
 
1943 - A MORTE DIRIGE O ESPETÁCULO (LADY OF BURLESQUE), 91 minutos - Um 
policial precisa desvendar a morte de uma dançarina burlesca com a ajuda de uma de suas 
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colegas e um comediante. O filme mistura narrativa policial e comédia, trazendo ainda 
números musicais. 
 
1943 - MYSTERY BROADCAST, 63 minutos - Uma radialista se torna fascinada com um 
assassinato não resolvido de anos atrás e resolve investigar o crime.  
 
1943 - MYSTERY OF THE 13TH GUEST, 60 minutos - Remake de A Convidada (1932). 
Em seu vigésimo primeiro aniversário uma jovem abre o testamento de seu avô deixado treze 
anos atrás e assassinatos começam a ocorrer. 
 
1943 - NO PLACE FOR A LADY, 66 minutos - Uma rica mulher é assassinada e o detetive 
Jess Arno investiga o crime com a ajuda de sua noiva. O filme foi amplamente rejeitado pela 
crítica (PARISH e PITTS, 1990, p. 399). 
 
1943 - SHERLOCK HOLMES EM WASHINGTON (SHERLOCK HOLMES IN 
WASHINGTON), 71 minutos - Basil Rathbone retorna mais uma vez ao papel de Sherlock 
Holmes. Assim como aconteceu em Sherlock Holmes e a Voz do Terror (1942) e Sherlock 
Holmes e a Arma Secreta (1942), o filme mais uma vez coloca o detetive britânico para lidar 
com a questão da espionagem durante a Segunda Guerra Mundial. O governo britânico pede a 
Holmes para localizar um mensageiro que carregava uma mensagem vital e desapareceu nos 
Estados Unidos, levando o detetive à capital do país. 
 
1943 - SHERLOCK HOLMES ENFRENTA A MORTE (SHERLOCK HOLMES FACES 
DEATH), 68 minutos - Mais um dos filmes de Basil Rathbone como Sherlock Holmes. 
Baseado no conto literário estrelado por Holmes O Ritual Musgrave, o filme coloca Holmes 
para investigar uma série de assassinatos ocorridos em uma clínica na qual Watson 
trabalhava.  
 
1944 - ATÉ A VISTA QUERIDA (MURDER MY SWEET) 95 minutos - Adaptação de uma 
das histórias do detetive particular Philip Marlowe. Na trama, Marlowe é contratado por um 
ex-presidário para localizar sua ex-namorada. Durante a investigação ele se depara com uma 
complicada rede de assassinatos e chantagens. 
 
1944 - CHARLIE CHAN EM "O GATO CHINÊS" (THE CHINESE CAT), 65 minutos - 
Típico mistério do quarto fechado. Charlie Chan é incumbido de desvendar a morte de um 
homem rico que foi morto dentro de seu escritório trancado.  
 
1944 - Charlie Chan na Macumba (Black Magic/ Meeting at Midnight), 67 minutos - O 
detetive Charlie Chan precisa resolver um assassinato ocorrido na propriedade de uma vidente 
fraudulenta.  
 
1944 - CHARLIE CHAN NO SERVIÇO SECRETO (CHARLIE CHAN IN THE SECRET 
SERVICE), 63 minutos - Charlie Chan vai a Washington D.C investigar a morte de um 
cientista militar que desenvolvia um novo tipo de torpedo. 
 
1944 - DETETIVE KITTY O'DAY (DETECTIVE KITTY O'DAY), 61 minutos - Desde os 
anos de 1930 Hollywood tenta fazer filmes com detetives femininas, mas na década de 1940 a 
popularidade dos durões detetives do ciclo hard boiled fez essas protagonistas ficarem 
relegadas a filmes da linha B. Na trama, Kitty e seu namorado são acusados de um assassinato 
que não cometeram e precisam investigar o crime para provar a sua inocência. Apesar de 
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valores de produção bastante modestos, o filme foi bem sucedido o bastante para ganhar uma 
continuação. 
 
1944 - FUMAÇA DE CIGARRO (BERMUDA MISTERY), 65 minutos - O filme conta a 
história de seis veteranos da Primeira Guerra Mundial que juntos fizeram um fundo de 
investimento para ser sacado dentro de dez anos. Quando o período do saque se aproxima, 
alguns deles começam a morrer misteriosamente. A sobrinha de um dos mortos contrata um 
detetive para investigar. Pertencente à linha B da Fox, o filme recebeu duras críticas por ser 
excessivamente preso às convenções do gênero e alguns críticos estadunidenses questionavam 
a escolha do título, que sugeria um mistério no Triângulo das Bermudas, sendo que ele se 
passava inteiramente em Nova Iorque (PARISH e PITTS, 1990, p. 43), 
 
1944 - GARRA ESCARLATE (THE SCARLET CLAW), 74 minutos - Um dos filmes de 
Sherlock Holmes com Basil Rathbone no papel título. Uma mulher é encontrada com a 
garganta mutilada em uma pequena vila do interior e os habitantes temem ser uma ocorrência 
sobrenatural, mas Holmes decide provar que o culpado é bastante mundano. 
 
1944 - PÉROLA NEGRA (THE PEARL OF DEATH), 67 minutos - Mais um dos filmes com 
Basil Rathbone como Sherlock Holmes. No filme, Holmes é chamado pelo inspetor Lestrade 
para ajudar a resolver uma série de assassinatos brutais nos quais as vítimas tem as colunas 
quebradas. 
 
1944 - SHERLOCK HOLMES E A MULHER ARANHA (SHERLOCK HOLMES AND 
THE SPIDER WOMAN), 62 minutos - Basil Rathbone retorna ao papel de Sherlock Holmes. 
A narrativa coloca o detetive para investigar uma série de mortes naturais, com as vítimas 
morrendo durante o sono, mas Holmes desconfia de assassinato. O filme mistura elementos 
de várias histórias literárias do detetive como A Banda Malhada e O Signo dos Quatro. 
 
1944 - UMA NOITE TRÁGICA (CRIME BY NIGHT), 72 minutos - O detetive particular 
Sam Campbell é contratado para uma investigação de rotina envolvendo uma disputa de 
custódia de uma criança. O que deveria ser um trabalho simples vai se complicando quando 
assassinatos começam a acontecer e ele esbarra em uma conspiração maior do que imagina. 
Filme da linha B da Warner Bros (PARISH e PITTS, 1990, p. 139). 
 
1945 - O AGENTE DA SCOTLAND YARD (SCOTLAND YARD INVESTIGATOR) 66 
minutos- A Mona Lisa é levada para a Inglaterra para uma exposição e é roubada. O inspetor 
Cartwright da Scotland Yard é chamado para resolver o crime. 
 
1945 - A ARANHA (THE SPIDER), 63 minutos - Um detetive particular é contratado por 
uma bela mulher para encontrar sua irmã desaparecida. A parceira do detetive consegue 
algumas informações, mas é assassinada e a polícia suspeita do detetive, que precisa provar 
sua inocência. Filme com elementos típicos do hard boiled como as mulheres fatais, 
indivíduos moralmente corrompidos e uma trama cheia de crimes interligados. 
 
1945 - A CASA DO MEDO (THE HOUSE OF FEAR), 69 minutos - Mais uma das 
adaptações de Sherlock Holmes estrelada por Basil Rathbone. A trama é baseada no conto As 
Cinco Sementes de Laranja e coloca Holmes para investigar uma série de assassinatos 
ocorridos depois que as vítimas receberam um envelope contendo uma semente de laranja.  
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1945 - A COBRA DE SHANGHAI (THE SHANGHAI COBRA), 64 minutos - Quando três 
empregados de um mesmo banco são encontrados mortos e com vestígios de veneno de cobra, 
o detetive Charlie Chan é chamado para investigar. 
 
1945 - DESFORRA EM ARGEL (PURSUIT IN ALGIERS), 65 minutos - Mais um dos 
filmes de Sherlock Holmes protagonizados por Basil Rathbone. Na trama, Holmes precisa 
desvendar o assassinato de um monarca europeu ao mesmo tempo que precisa proteger o 
herdeiro do trono do mesmo assassino. Considerado um dos mais fracos da fase de Rathbone 
como o personagem (PARISH e PITTS, 1990, p. 432) 
 
1945 - FOLLOW THAT WOMAN, 70 minutos - Narrativa policial com uma protagonista 
feminina. Aqui, o detetive Sam Boone é convocado pelo exército e deixa seus negócios com a 
esposa Nancy, que é contratada para desvendar um assassinato.  
 
1945 - A MÁSCARA VERDE (THE JADE MASK) 69 minutos - Charlie Chan vai para 
Washington D.C investigar o assassinato de um cientista. 
 
1945 - MISTÉRIO DO ORIENTE (I LOVE A MISTERY) 69 minutos - Adaptação da série 
de rádio I Love a Mistery e parte da linha B da Columbia. A trama coloca um grupo de 
detetives sendo contratados por um monge que teme ser morto por uma sociedade secreta. 
 
1945 - O MISTÉRIO DO RÁDIO (THE SCARLET CLUE) 65 minutos - Quando um 
cientista que trabalhava em segredos governamentais é assassinado, Charlie Chan é chamado 
para investigar. 
 
1945 - A MULHER DE VERDE (THE WOMAN IN GREEN), 90 minutos - Mais um dos 
filmes de Sherlock Holmes com Basil Rathbone vivendo o detetive. Uma série de assassinatos 
de jovens mulheres deixa a Scotland Yard sem ação e Holmes é procurado pela filha de um 
nobre que suspeita que o pai pode ser o responsável pelos crimes. Quando o homem é 
encontrado morto, Holmes passa a suspeitar do professor Moriarty. 
 
1945 - O REGRESSO DAQUELE HOMEM (THE THIN MAN GOES HOME), 100 minutos 
- O casal Nick e Nora Charles viaja à cidade natal de Nick. Um cadáver é encontrado na casa 
dos pais de Nick e o casal decide resolver o crime. 
 
1945 - O Vingador Invisível (And Then There Were None), 97 minutos - Adaptação do 
romance E Não Sobrou Nenhum (também traduzido no Brasil como O Caso dos Dez 
Negrinhos ou Os Dez Indiozinhos) de Agatha Christie dirigida pelo célebre diretor francês 
René Clair para a 20th Century Fox. A trama segue dez pessoas que são convidadas para um 
jantar em uma mansão misteriosa e uma a uma começam a morrer enquanto tentam resolver o 
mistério de quem os chamou para estar ali.  
 
1946 - ACCOMPLICE, 96 minutos - Baseado no romance Simon Lash, Private Detective de 
Frank Gruber e lançado em 1941, o filme foi realizado pela pequena produtora PRC. O 
detetive particular Simon Lash é contratado por uma bela mulher para encontrar seu marido 
desaparecido. O detetive encontra o corpo numa disposição que sugere suicídio, mas rejeita a 
hipótese. Ao fim, prova que ele foi assassinado e prende o assassino.  
 
1946 - À BEIRA DO ABISMO (THE BIG SLEEP), 114 minutos - Adaptação do romance de 
Raymond Chandler dirigida por Howard Hawks. Philip Marlowe é um detetive cínico e durão 
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que é contratado por um homem rico para desvendar quem o está chantageando com fotos de 
sua filha mais nova nua. A investigação leva Marlowe ao submundo da cidade e ele se 
defronta com uma teia de crimes que parece não ter fim. O filme foi um grande sucesso de 
público e crítica apesar de sua narrativa ser considerada muito intrincada e por vezes confusa 
(PARISH e PITTS, 1990 p. 48). 
 
1946 - CAMINHOS TORTUOSOS (THE LAST CROOKED MILE), 67 minutos - Um 
detetive particular é contratado por uma companhia de seguros para desvendar um roubo de 
banco. Em sua investigação ele encontra indivíduos corruptos, mulheres fatais e gângsteres 
enquanto passeia pelos cantos mais obscuros da cidade em uma trama típica do hard boiled. 
 
1946 - CHARLIE CHAN NO BAIRRO CHINÊS (SHADOWS OVER CHINATOWN) 64 
minutos - O detetive Charlie Chan é chamado para investigar o desaparecimento de uma 
garota. Sua investigação o leva a uma série de assassinatos e fraudes de seguro no bairro 
chinês de São Francisco. 
 
1946 - CHARLIE CHAN NO MÉXICO (THE RED DRAGON) 64 minutos - Uma das 
aventuras de Charlie Chan. O detetive é chamado por um amigo do México para desvendar 
um misterioso assassinato de um homem que roubou segredos relacionados à bomba atômica. 
 
1946 - CÍRCULO ÍNTIMO (INNER CIRCLE),  57 minutos - Um detetive particular se torna 
suspeito do assassinato de um controverso jornalista e precisa resolver o crime para limpar o 
nome, transitando em ambientes habitados por gângsteres, chantagistas e policiais de caráter 
duvidoso.  
 
1946 - A DÁLIA AZUL (THE BLUE DAHLIA), 96 minutos - Feito a partir de um roteiro 
escrito por Raymond Chandler, criador do detetive Philip Marlowe, o filme acompanha um 
veterano de guerra que é acusado de assassinar sua adúltera e alcoólatra esposa. Assim, ele 
precisa investigar o crime para provar a própria inocência. O filme coloca os personagens para 
lidar com um Estados Unidos pós-guerra tomado por desencanto, corrupção e relativismo 
moral, elementos típicos das narrativas policiais hard boiled. 
 
1946 - DARK ALIBI, 61 minutos - Charlie Chan corre contra o tempo para resolver um 
assassinato antes que um homem inocente seja executado pelo crime.  
 
1946 - DINHEIRO PERIGOSO (DANGEROUS MONEY), 66 minutos - Charlie Chan está 
em uma viagem de navio quando ocorre um assassinato e ele resolve investigar. 
 
1946 - ENVOLTO NAS SOMBRAS (DARK CORNER), 99 minutos - O detetive particular 
Bradford Galt é acusado de assassinar um de seus clientes e precisa resolver o assassinato 
para provar a sua inocência. Galt é um detetive cínico e fatalista, semelhante a outros da 
narrativa policial hard boiled. Lucille Ball, da série I Love Lucy, interpreta a secretária de 
língua ferina de Galt.  
 
1946 - O INTRUSO MISTERIOSO (MYSTERIOUS INTRUDER) 62 minutos - O detetive 
particular Don Gale é contratado para encontrar uma jovem desaparecida que parece ter 
adquirido um valioso tesouro. A investigação coloca Gale em uma ampla trama de 
assassinato, manipulação e chantagem. Filme da linha B da Columbia (PARISH e PITTS, 
1990, p. 383). 
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1946 - LARCENY IN HER HEARTS, 68 minutos - Adaptação das histórias do detetive 
literário Michael Shayne, criado por Brett Halliday. Na trama, o cínico detetive particular é 
contratado por um milionário para achar sua enteada desaparecida. Shayne eventualmente a 
encontra e descobre que ela está morta e assim decide encontrar o culpado. 
 
1946 - MÁSCARA DIABÓLICA (THE DEVIL'S MASK), 66 minutos - Um detetive 
particular é contratado para resolver o desaparecimento de um famoso explorador em uma 
trama com toques de terror.  
 
1946 - MELODIA FATAL (DRESSED TO KILL), 72 minutos - Um dos filmes de Sherlock 
Holmes estrelado por Basil Rathbone. Na trama, Holmes é contratado por um amigo de 
Watson para encontrar uma valiosa caixa de música que lhe foi roubada e é morto logo 
depois. Holmes então parte para resolver o assassinato e recuperar a caixa de música. Cansado 
de ser escalado para o mesmo tipo de personagem, Rathbone decidiu abandonar o personagem 
Sherlock Holmes depois desse filme. O ator, no entanto, acabou voltando a interpretar 
Holmes na televisão no início dos anos de 1950. 
 
1946 - E AS MURALHAS RUÍRAM (THE WALLS CAME TUMBLING DOWN), 82 
minutos - Um jornalista resolve investigar o assassinato de seu melhor amigo, um padre, cuja 
morte parece estar ligada ao desaparecimento de duas raras e valiosas bíblias. Filme da linha 
B, sua trama é praticamente uma cópia de O Falcão Maltês (1940), trocando apenas a estátua 
do falcão pelas duas bíblias. 
 
1946 - NOITE TENEBROSA (TERROR BY NIGHT), 60 minutos - Holmes e Watson são 
chamados por uma mulher rica e seu filho para protegerem seu valioso diamante em uma 
viagem de trem de Londres a Edimburgo. Durante a viagem o diamante é roubado e o filho da 
cliente é assassinado, Holmes e Watson precisam encontrar o culpado. Os últimos filmes de 
Rathbone como Holmes costumam ser criticados pela sua baixa qualidade, já que o público 
diminuía e com isso caía também o orçamento das produções, mas este é considerado um dos 
melhores do ator como o detetive britânico (PARISH e PITTS, 1990, p. 529). Esse foi o 
penúltimo filme de Basil Rathbone como Holmes. 
 
1946 - NOTURNO (NOCTURNE), 87 minutos - Um famoso compositor é encontrado morto 
e a polícia classifica a morte como suicídio, mas o policial Joe Warne suspeita de assassinato. 
Contrariando as ordens dos superiores, decide investigar o crime por conta própria e embarca 
em uma jornada sombria e pessimista, cheia gângsteres, violência e mulheres fatais. 
 
1946 - SATÃ PASSEIA À NOITE (SO DARK THE NIGHT), 71 minutos - Na França pós 
Segunda Guerra Mundial, um policial parisiense vai passar férias em uma pequena cidade 
francesa, mas quando um casal é encontrado morto maneira brutal, ele decide investigar o 
caso. Filme B cuja história é baseada em um crime real ocorrido no século XIX. 
 
1946 - O SEGREDO DA CAIXA (THE TRAP), 68 minutos - O detetive Charlie Chan vai à 
praia de Malibu investigar o assassinato de uma jovem dançarina. Esse foi o último filme do 
ator Sidney Toler como o personagem. 
 
1946 - UMA AVENTURA NA NOITE (SOMEWHERE IN THE NIGHT), 110 minutos - A 
narrativa contava a história de George, um veterano da Segunda Guerra Mundial que retorna 
com amnésia do fronte de batalha.  Examinando seus pertences pessoais encontra uma carta 
de quem parece ser seu amigo, avisando-lhe de um depósito de cinco mil dólares. Chegando 
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no banco para sacar o dinheiro, George desconfia das atitudes dos caixas e foge. Ele então 
parte para tentar localizar o amigo e descobrir o que está acontecendo, encontrando um 
esquema conspiratório envolvendo dinheiro nazista sendo levado aos Estados Unidos 
ilegalmente, enquanto várias pessoas são mortas tentando localizar o dinheiro. Everson (1972) 
considera o filme bem evocativo do período em que foi realizado, ainda que considere que se 
estenda mais do que deveria. 
 
1947 - O ANEL CHINÊS (THE CHINESE RING), 68 minutos - O ator estadunidense Roland 
Winters assume o papel de Charlie Chan depois do falencimento de Sidney Toler. Uma 
princesa chinesa vai a São Francisco pedir ajuda a Charlie Chan, mas é assassinada antes de 
falar com o detetive. Chan inicia então uma investigação. 
 
1947 - A CANÇÃO DOS ACUSADOS (SONG OF THE THIN MAN), 86 minutos - Último 
filme protagonizado pelo casal Nick e Nora Charles. O casal está em um cruzeiro de férias 
quando um dos músicos da banda que se apresentava no navio é encontrado morto e eles 
decidem investigar o caso. 
 
1947 - CONFISSÃO (DEAD RECKONING), 100 minutos - O veterano de guerra Rip 
Murdock está indo para Washington D.C receber uma medalha com um amigo militar. 
Quando seu amigo desaparece e é encontrado morto, Murdock resolve investigar o caso. 
Humphrey Bogart interpreta Murdock como um detetive cínico, bastante similar ao que ele já 
tinha feito como Sam Spade e Philip Marlowe. O filme também traz outros elementos típicos 
do hard boiled como femme fatales, ambientes decadentes e tomados por corrupção, além de 
um olhar desencantado acerca das ruas perigosas das grandes cidades. 
 
1947 - THE CRIMSON KEY, 76 minutos - O Detetive particular Larry Morgan é contratado 
por uma mulher para seguir seu marido. O caso se complica quando a cliente e o marido são 
assassinados e Morgan decide descobrir o culpado. 
 
1947 - A DAMA DO LAGO (LADY IN THE LAKE) 105 minutos - Philip Marlowe é 
contratado para encontrar uma mulher desaparecida e isso o coloca em uma ampla trama de 
chantagem, manipulação e traição. O filme tinha como diferencial o uso da câmera em 
primeira pessoa por quase todo o tempo. Foi sucesso de crítica e público (PARISH e PITTS, 
1990, p. 277) à despeito de sua trama ser considerada muito complicada e confusa. 
 
1947 - ENGANO FATAL (EXPOSED), 59 minutos - A detetive Belinda Prentice é 
contratada por um coronel do exército para investigar as atividades do enteado, mas quando 
seu cliente é encontrado morto, ela precisa resolver o assassinato. Filme da linha B, era mais 
uma tentativa de fazer uma narrativa policial em torno de uma detetive feminina. O resultado 
dividiu os críticos (PARISH e PITTS, 1990, p.192). 
 
1947 - FUGA AO PASSADO (OUT OF THE PAST), 97 minutos - A película é centrada na 
figura de Jeff, um dono de borracharia que tem um passado como investigador particular. Seu 
passado o alcança quando ele é visitado pelo capanga de um gângster para quem trabalhou no 
passado e de quem roubou dinheiro. O criminoso propõe a Jeff um último trabalho de 
investigação para quitar a dívida: ele precisa localizar e recuperar o livro-caixa roubado por 
um chantagista. Jeff é interpretado por Robert Mitchum, que posteriormente viveria Philip 
Marlowe na década de 1970. 
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1947 - O JUSTICEIRO (BOOMERANG), 88 minutos - Baseado em uma história real, o filme 
acompanha um promotor que tenta provar a inocência de um homem acusado injustamente. 
Do ciclo de filmes do fim dos anos de 1940 que tentavam mostrar a investigação da polícia 
com um viés realista e quase que documental, este é considerado por Everson (1972) como o 
melhor. 
 
1947 - MINHA MORENA LINDA (MY FAVORITE BRUNETTE), 88 minutos - Comédia 
em cima das narrativas policiais hard boiled e detetives durões como Sam Spade e Philip 
Marlowe. O fotógrafo infantil Ronnie Jackson é confundido com um renomado detetive 
particular e é contratado por uma bela mulher para encontrar seu tio desaparecido e acaba 
esbarrando em uma gangue de contrabandistas de urânio. 
 
1947 - A Moeda Trágica (The Brasher Doubloon), 72 minutos - Adaptação de uma das 
histórias do detetive Philip Marlowe, criado por Raymond Chandler. O detetive é contratado 
por uma bela e excêntrica mulher para recuperar uma antiga e valiosa moeda holandesa. Para 
resolver a situação Marlowe precisa lidar com mercenários, chantagistas e outras variedades 
de personalidades corruptas e gananciosas. O filme recebeu críticas por não ser fiel à 
atmosfera típica das obras de Chandler e por trazer um Marlowe mais respeitável e 
desprovido da dureza e honestidade brutal de outras aparições do personagem nos cinemas 
(PARISH e PITTS, 1990 p. 69) 
 
1947 - NASCIDO PARA MATAR (BORN TO KILL), 92 minutos - O detetive particular 
Arnett é contratado para desvendar o assassinato de uma jovem e é colocado em meio a uma 
trama de múltiplos assassinatos e relacionamentos por interesse. Os detetives desse período, 
como Sam Spade ou Philip Marlowe, não chegam a ser indivíduos completamente íntegros, 
mas tinham códigos de honra próprios e limites que não cruzavam. Isso não acontece com o 
amoral Arnett, que faz qualquer coisa pelo preço certo, inclusive trair a própria cliente. A 
crítica do período também não apreciou a completa ausência de virtude dos personagens do 
filme, mencionando que o produto levava o Production Code ao limite (PARISH e PITTS, 
1990 p. 67). 
 
1947 - PHILO VANCE RETURNS, 64 minutos - Nova adaptação das histórias de Philo 
Vance. Até então o personagem tinha sido retratado como um detetive polido e sofisticado, tal 
qual ocorre em suas origens literárias. Neste filme, porém, ele é mostrado como um sujeito 
durão, mas próximo dos detetives das narrativas policiais hard boiled, provavelmente 
tentando tirar proveito do sucesso deste filão comercial que fazia sucesso na época em filmes 
como O Falcão Maltês: Relíquia Macabra (1940) ou À Beira do Abismo (1946). Na trama, 
Vance é chamado para investigar o assassinato da noiva e da ex-mulher de um rico playboy. 
 
1947 - THREE ON A TICKET, 64 minutos - Adaptação das histórias do detetive literário 
Michael Shayne. Aqui o detetive particular encontra um colega de profissão morto em seu 
escritório e a única pista que tem é um tíquete de bagagem que encontra em seu bolso. 
 
1948 - CHARLIE CHAN E O TESOURO ASTECA (THE FEATHERED SERPENT), 68 
minutos - Mais uma história do detetive Charlie Chan. O detetive é contratado para investigar 
o desparecimento de um arqueólogo na selva mexicana enquanto procurava um tesouro asteca 
perdido. Os habitantes locais acham que tudo foi causado pelos espíritos do antigos astecas, 
mas Chan prova que o culpado não tinha nada de sobrenatural. 
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1948 - A CIDADE NUA (THE NAKED CITY), 96 minutos - Dois detetives da polícia de 
Nova Iorque precisam desvendar o assassinato de uma jovem mulher. O filme buscava uma 
representação mais realista, que Mittel (2004) diz flertar com o documentário, e uma 
fidelidade aos métodos reais da polícia. 
 
1948 - CRIME POR ALFABETO (SHANGHAI CHEST), 65 minutos - Charlie Chan é 
chamado para resolver um trio de homicídios nos quais as impressões digitais de um morto 
aparecem nas cenas do crime. 
 
1948 - MACABRO DESAPARECIMENTO (CAMPUS SLEUTH), 57 minutos - Parte da 
linha de filmes para o público jovem da produtora de filmes B Monogram Pictures (PARISH 
E PITTS, 1990, p.74), apresenta-se como uma mistura de narrativa policial com comédia 
musical universitária. O fotógrafo da revista do campus é encontrado morto pelo estudante 
Lee Watson que, com a ajuda de seu pai policial, investiga o crime.  
 
1948 - O OLHO DE OURO (THE GOLDEN EYE), 69 minutos - Charlie Chan vai ao 
Arizona visitar um amigo, mas quando um mineirador é encontrado morto, o detetive resolve 
usar suas habilidades de observação para desvendar o crime.  
 
1948 - O RÁDIO DA MORTE (THE DOCKS OF NEW ORLEANS), 67 minutos - Um rico 
empresário de Nova Orleans está temendo por sua vida e pede ajuda ao detetive Charlie Chan. 
O homem é posteriormente morto e Chan precisa decifrar o crime.  
 
1949 - AGENTE ESPECIAL (SPECIAL AGENT), 71 minutos - Filme da linha B que, de 
acordo com Everson (1972) tentava capitalizar na tendência de narrativas policiais que 
tentavam ser muito fieis aos procedimentos reais de investigação policial e adotavam um 
modo de representação próximo do documentário. A trama segue um detetive que precisa 
investigar um roubo de trem que acabou em assassinato. 
 
1949 - O VOO DA MORTE (THE SKY DRAGON), 65 minutos - Durante uma viagem de 
avião Charlie Chan e os demais passageiros são drogados e ficam inconscientes. Quando 
acordam, descobrem que um guarda de banco que estava no voo foi assassinado e o dinheiro 
que ele transportava desapareceu. Esse foi o último filme da longeva franquia do personagem 
Charlie Chan iniciada na década de 1930 . Ele só voltaria aos cinemas em 1981. 
 
1950 - GUILTY BYSTANDER, 92 minutos - Um ex-policial alcoólatra trabalha como 
detetive em um hotel. Quando recebe a notícia de que seu filho foi sequestrado, ele se lança 
em uma investigação que o leva ao submundo de Nova Iorque, tendo que lidar com 
gângsteres e prostitutas.   
 
1950 - TREM DE SURPRESAS (MRS. O'MALLEY AND MR. MALONE), 79 minutos - 
Um advogado e uma amante de narrativas policiais se juntam para desvendar um assassinato 
ocorrido no trem em que viajam. O filme não agradou o público e planos de outros filmes 
com o casal foram abandonados (PARISH e PITTS, 1990, p. 348). 
 
1951 - THE FAT MAN, 67 minutos - O detetive particular Brad Runyan, o homem gordo do 
título, é contratado por uma viúva para investigar a morte de seu marido. O detetive então 
embarca em uma investigação que o leva a um submundo de corrupção e chantagem, bem 
típico das narrativas hard boiled. O detetive é baseado no personagem Caspar Gutman, o 
homem gordo que era um dos vilões de O Falcão Maltês de Dashiell Hammett. Neste filme 
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no entanto, ele se torna um detetive particular e suas características são extraídas de outro 
personagem de Hammett, o detetive da agência Continental de Seara Vermelha.  
 
1953 - EU, O JÚRI (I, THE JURY), 87 mininutos - Adaptação das histórias do detetive 
literário Mike Hammer, criado por Mickey Spillane. Quando um amigo dos tempos de 
exército é assassinado, Mike decide encontrar o culpado e se vingar. O filme não fez sucesso 
nem com a crítica nem com o público (PARISH e PITTS, 1990, p. 261). Diferente de outros 
detetives particulares hard boiled que dobravam a lei, mas ainda possuíam alguns limites 
éticos como Philip Marlowe ou Sam Spade, Hammer não possui nenhum, sempre achando 
que os fins justificam os meios, tanto que Everson (1972) considera Hammer como um 
produto da Era McCarthy e essa falta de escrúpulo contribuiu para o afastamento do público e 
crítica.  
 
1955 - A MORTE NUM BEIJO (KISS ME DEADLY), 105 minutos - Nova adaptação das 
histórias do detetive Mike Hammer. Aqui, ele continua um detetive durão que age à beira da 
lei, mas foi relativamente suavizado em relação à sua aparição em Eu, O Júri (1953) e acabou 
agradando mais do que a aventura anterior do detetive (PARISH e PITTS, 1990, p. 273). Na 
trama, Hammer precisa ajudar uma jovem que fugiu de uma instituição psiquiátrica. 
 
1957 - MY GUN IS QUICK, 91 minutos - Adaptação das histórias do detetive particular 
Mike Hammer. O detetive é contratado para recuperar joias roubadas durante a segunda 
guerra mundial. O excesso de violência e sensualidade não agradou a crítica da época 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 383). 
 
1959 - NAS GARRAS DO MORCEGO (THE BAT), 80 minutos - Remake do filme O 
Morcego (1926) que mantém muitos dos diálogos do filme original (PARISH e PITTS, 1990, 
p. 36). O criminoso titular deixa de ser um ladrão e se torna um assassino. O filme não 
agradou a crítica de seu período (PARISH e PITTS, 1990, p. 37). 
 
1963 - CHARADA (CHARADE), 113 minutos - Uma mulher começa a ser caçada pelos 
assassinos de seu marido, que procuram a fortuna escondida que ele roubou. Para sobreviver, 
ela precisa desvendar os segredos ocultos de seu marido e encontrar as pistas deixadas por ele. 
 
1965 - THE RETURN OF MR. MOTO, 71 minutos - Nova aventura do detetive japônes Mr. 
Moto depois de décadas ausente nas telas de cinema. Na trama, Moto é chamado para 
investigar um ato de sabotagem em uma empresa de petróleo. O estadunidense sem nenhum 
traço asiático Henry Silva interpreta o detetive titular. 
 
1966 - CAÇADOR DE AVENTURAS (HARPER), 121 minutos - Paul Newman estrela essa 
adaptação das histórias de Ross MacDonald para o detetive particular Lew Archer, aqui 
rebatizado como Lew Harper. Harper é um investigador particular com problemas financeiros 
e aceita um caso envolvendo um milionário desaparecido. Isso é o início de uma investigação 
que o leva a lidar com chantagistas, sequestradores, assassinos e toda sorte de criminosos em 
uma trama complicada e complexa que lembra bastante À Beira do Abismo (1946). 
 
1967 - NO CALOR DA NOITE (IN THE HEAT OF THE NIGHT), 109 minutos - Sidney 
Poitier estrela neste filme dirigido por Norman Jewinson. A trama acompanha Virgil Tibbs, 
um policial negro da Filadélfia que se vê impelido a ajudar a inábil polícia de uma pequena e 
racialmente intolerante cidade no sul dos Estados Unidos. O filme foi um sucesso e rendeu 
duas continuações, Noite Sem Fim (1970) e A Organização (1971). 



251 
 

 

 
1967 - TONY ROME, 110 minutos - O cínico detetive particular Tony Rome é contratado 
para localizar a filha de um rico empreiteiro e isso o leva a uma perigosa trama de roubo e 
assassinato pelo submundo de Miami. Com o ator e cantor Frank Sinatra como Rome, o filme 
foi um sucesso de bilheteria e teve uma continuação. 
 
1968 - A MULHER DE PEDRA (LADY IN CEMENT) 93 minutos - O cantor e ator Frank 
Sinatra retorna ao papel do detetive particular Tony Rome. Na trama, Rome encontra um 
corpo com os pés presos a blocos de cimento durante uma expedição de mergulho e resolve 
investigar o crime. 
 
1969 - DETETIVE MARLOWE EM AÇÃO (MARLOWE) 96 minutos - Mais uma adaptação 
das histórias de Philip Marlowe. Aqui, Marlowe é contratado por uma bela mulher para 
encontrar o irmão dela e acaba se envolvendo em uma trama cheia de assassinatos, gângsteres 
e pessoas que não são aquilo que aparentam.  
 
1970 - A MORTE NÃO MARCA HORA (DARKER THAN AMBER), 97 minutos - O 
detetive particular Travis McGee teve uma carreira longeva na literatura, estrelando dezesseis 
romances escritos por John G. MacDonald, mas essa foi a primeira vez que o personagem é 
levado aos cinemas. Durante um dia de pesca, McGee resgata uma mulher que estava sendo 
jogada de uma ponte com um peso amarrado em suas pernas. Ele tenta levá-la para um lugar 
seguro, mas ela vai embora dizendo apenas seu nome. Preocupado, McGee a procura e 
descobre que ela foi morta, assim o detetive decide descobrir quem a matou. O filme teve uma 
recepção morna, o que acabou com os planos do estúdio de fazer outros filmes baseados na 
obra de John G. Macdonald.  
 
1970 - A VIDA ÍNTIMA DE SHERLOCK HOLMES (THE PRIVATE LIFE OF 
SHERLOCK HOLMES), 125 minutos - Tentativa do célebre diretor Billy Wilder de 
reexaminar a figura de Sherlock Holmes. Aqui Holmes está entediado pela falta de trabalho e 
resolve voltar aos seus hábitos de consumir drogas, mas seus talentos logo serão postos à 
prova quando ele é chamado para deslindar um caso parece envolver espionagem e o lendário 
monstro do Lago Ness. O filme recebeu muitas críticas e rejeição do público por causa dos 
seus muitos desvios do cânone sherlockiano, sendo considerado o maior fracasso 
cinematográfico envolvendo o personagem (PARISH e PITTS, 1990, p. 430-431). 
 
1971 - ESSE LOUCO ME FASCINA (THEY MIGHT BE GIANTS), 91 minutos - Um juiz é 
internado em um manicômio depois da morte de sua esposa e acredita ser a reencarnação de 
Sherlock Holmes. A médica designada para tratá-lo, que curiosamente tem Watson como 
sobrenome, começa a se aproximar dele e crer que há algum fundo de verdade em seus 
delírios.  
 
1971 - OPERAÇÃO FRANÇA (THE FRENCH CONNECTION), 104 minutos - O diretor 
William Friedkin reconta a história real de um grupo de policiais novaiorquinos que tenta 
prender um grupo de traficantes de drogas com conexões na França. Mais lembrado por 
algumas cenas de ação, em especial a perseguição ao metrô, o filme tenta reproduzir os 
métodos usados por policiais reais para desvendar os crimes, uma abordagem típica do 
procedural. 
 
1971 - SHAFT, 100 minutos - John Shaft é um detetive particular durão e mulherengo que 
atua no bairro do Harlem em Nova Iorque. Shaft é contratado por um gângster local para 
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resgatar sua filha, sequestrada por mafiosos italianos. Vencedor do Oscar de melhor canção 
original pelo tema composto por Isaac Hayes, o filme foi um sucesso e ganhou algumas 
continuações. 
 
1972 - O GRANDE GOLPE DE SHAFT (SHAFT'S BIG SCORE) 104 minutos - Shaft 
investiga a morte de um antigo amigo e se vê no meio de uma guerra de gangues que 
disputam uma vultuosa quantia de dinheiro escondido. Considerado derivativo, o filme 
arrecadou o suficiente nas bilheterias para garantir mais um filme com personagem (PARISH 
e PITTS, 1990, p. 476). 
 
1973 - PAIXÃO PELO PERIGO (SHAMUS) 104 minutos - O detetive Shamus McCoy 
recebe uma generosa oferta para localizar diamantes roubados, mas o caso o coloca em uma 
trama cheia de intrigas. O filme foi criticado na época de seu lançamento por sua narrativa 
confusa e excessos, mas o carisma do ator Burt Reynolds como o personagem principal foi 
elogiado (PARISH e PITTS, 1990, p. 478).  
 
1973 - SHAFT NA ÁFRICA (SHAFT IN AFRICA) 112 minutos - O detetive John Shaft é 
chamado para investigar um esquema de tráfico de pessoas no qual jovens africanos são 
levados a Paris para trabalharem em regime de quase escravidão. O filme acabou sendo um 
fracasso de bilheteria (PARISH e PITTS, 1990, p. 477). 
 
1973 - UM PERIGOSO ADEUS (THE LONG GOODBYE) 112 minutos - Adaptação de uma 
das histórias do detetive Philip Marlowe criado por Raymond Chandler. Marlowe é chamado 
por um amigo para ajudá-lo a encontrar sua esposa. Quando a mulher é encontrada morta e 
Marlowe é tido como suspeito, ele precisa desvendar o crime e provar sua inocência. Como é 
típico das aventuras do investigador particular, a trama se torna progressivamente mais 
complicada conforme Marlowe avança por um submundo cheio de corrupção e intriga. O 
filme, dirigido pelo célebre diretor Robert Altman, foi um fracasso de bilheteria e dividiu os 
críticos (PARISH e PITTS, p. 305). 
 
1974 CHINATOWN, 130 minutos - O diretor Roman Polanski bebe na fonte das narrativas 
policiais hard boiled para criar uma trama cheia de figuras de moralidade questionável, ampla 
corrupção e atividades criminais que se emaranham umas nas outras formando um nó difícil 
de desatar. Jack Nicholson interpreta um detetive particular cínico nos moldes de Sam Spade 
e Philip Marlowe. Sucesso de público e crítica (PARISH e PITTS, 1990, p. 37), o filme 
venceu o Oscar de melhor roteiro original e foi indicado a mais dez estatuetas. 
 
1974 - O HOMEM DA MEIA-NOITE (MIDNIGHT MAN), 117 minutos - O policial Jim 
Slade vai para cadeia pelo assassinato de sua esposa. Anos depois ele sai da prisão e se torna 
segurança de uma universidade. Quando a filha de um senador é morta no campus, ele decide 
investigar o crime. 
 
1975 - THE BLACK BIRD, 98 minutos - O filme é uma espécie de continuação tardia do 
seminal O Falcão Maltês (1940), de John Huston. Na trama, Sam Spade Jr, filho do famoso 
detetive, se envolve em uma investigação que parece relacionada com a caçada pela mítica 
estátua do Falcão Maltês. O filme foi um fracasso de bilheteria e não foi bem aceito entre os 
críticos (PARISH e PITTS, 1990, p. 53) 
 
1975 - O IRMÃO MAIS ESPERTO DE SHERLOCK HOLMES (THE ADVENTURE OF 
SHERLOCK HOLMES' SMARTER BROTHER), 91 minutos - O ator Gene Wilder fez sua 
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estreia como diretor neste filme que parodia o universo de Sherlock Holmes. Na trama, 
Holmes e Watson recebem a missão de recuperar um valioso documento de Estado que pode 
ter sido roubado por Moriarty. A dupla deixa Londres para investigar o crime e Holmes 
coloca seu ciumento irmão mais novo, Sigerson, para atender os casos que surgirem. Sigerson 
recebe o pedido de ajuda de uma musicista que está sendo chantageada por um cantor de 
ópera, mas logo descobre que seu caso está ligado ao de Sherlock. Apesar das críticas não 
terem sido favoráveis, o filme foi um sucesso de bilheteria, tendo arrecadado 9,4 milhões 
(PARISH e PITTS, 1990 p. 3). 
 
1975 - A PISCINA MORTAL (THE DROWNING POOL), 108 minutos - Paul Newman 
retorna ao papel do detetive Lew Harper. Neste filme Harper vai à Louisana a pedido de uma 
ex-namorada que pede sua ajuda ao ser chantageada. Assassinatos começam a acontecer e 
Harper se vê no meio de uma disputa por posse de campos de petróleo. A película não 
chamou muita atenção da crítica, que a considerou convencional demais e sem imaginação 
(PARISH e PITTS, 1990 p. 181). Depois deste filme Lew Harper não voltaria a aparecer em 
uma produção hollywoodiana. 
 
1975 - O ÚLTIMO DOS VALENTÕES (FAREWELL, MY LOVELY), 95 minutos - Uma 
das muitas adaptações do romance Farewell, My Lovely escrito por Raymond Chandler e 
protagonizado pelo detetive Philip Marlowe. O detetive é contratado por um ex-condenado 
para achar sua namorada, mas se vê em uma trama de múltiplos assassinatos conforme 
adentra pelo submundo de corrupção e prostituição da Los Angeles dos anos de 1940. O filme 
recebeu elogios da crítica, em especial para o trabalho de Robert Mitchum como Marlowe e 
pela fiel recriação da Los Angeles de outrora (PARISH e PITTS, 1990, p. 198).  
 
1975 - UM LANCE NO ESCURO (NIGHT MOVES) 99 minutos - Filme que remete às 
narrativas policiais hard boiled da década de 1940. O detetive particular Harry Moseby é 
contratado por uma decadente estrela de cinema para localizar sua filha viciada em drogas, 
levando Moseby aos cantos mais sombrios da Flórida. 
 
1976 - ASSASSINATO POR MORTE (MURDER BY DEATH) 94 minutos - Comédia que 
satirizava vários detetives ficcionais como Charlie Chan, Miss Marple, Poirot, Nick e Nora 
Charles, entre outros. Um escritor de narrativas policiais convida famosos detetives e os 
desafia a resolver um crime.  
 
1976 - VISÕES DE SHERLOCK HOLMES (THE SEVEN PER CENT SOLUTION), 113 
minutos - O filme conta o que "realmente" teria acontecido com Sherlock Holmes nos três 
anos que passou desaparecido depois de seu aparente duelo até a morte com o professor 
Moriarty (retratado na literatura no conto O Problema Final). O Dr. Watson encontra 
Sherlock Holmes em um hotel decadente e sofrendo de alucinações por conta de seu vício em 
cocaína. Para curar o problema do amigo, Watson o leva a Viena para se tratar com Sigmund 
Freud. Suas sessões de análise, no entanto, são interrompidas quando uma mulher é 
sequestrada e Holmes é chamado para desvendar o caso. Além do desenlace do crime do 
sequestro, o desfecho do filme também resolve a relação entre Holmes e Moriarty. Através de 
sessões de análise com Freud descobre-se que o professor era bem menos criminoso e 
ameaçador do que se imaginava e que Holmes tinha motivos pessoais para ir atrás dele.  O 
filme é baseado em um romance de Nicholas Meyer, que também escreveu outras histórias 
envolvendo Holmes. O estúdio tinha planos de adaptar os outros romances de Meyer sobre 
Holmes, mas apesar de uma bilheteria relativamente positiva, o filme não gerou interesse 
suficiente para a realização de continuações (PARISH e PITTS, 1990, p. 467) 
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1977 - A ÚLTIMA INVESTIGAÇÃO (THE LATE SHOW) 94 minitos - Narrativa policial 
que funciona como uma grande homenagem aos filmes hard boiled da década de 1940, do 
mesmo modo que o Chinatown (1974) de Roman Polanski. O decadente detetive particular Ira 
Wells se depara com o assassinato de seu ex-parceiro e resolve desvendar o crime.  
 
1978 - A ARTE DE MATAR (THE BIG SLEEP), 99 minutos - Nova versão do seminal À 
Beira do Abismo (1946), de Howard Hawks, baseado em um romance de Raymond Chandler. 
Muito da violência e erotismo que podia apenas ser sugerida no filme de Hawks por causa das 
restrições do Production Code aqui é mostrada de forma mais explícita. Além disso, mudava a 
ambientação da trama de Los Angeles para Londres. Foi considerado inferior à versão de 
1946 (PARISH e PITTS, 1990, p. 49). 
 
1978 - O DETETIVE DESASTRADO (THE CHEAP DETECTIVE), 92 minutos - Peter Falk 
fazia bastante sucesso como o astuto detetive Columbo na série televisiva homônima. Neste 
longa-metragem ele mistura sua persona de Columbo com uma pitada dos detetives durões 
vividos por Humphrey Bogart em uma narrativa com uma abordagem cômica aos detetives 
hard boiled dos anos de 1940. Falk vive Lou Peckinpaugh, um descuidado detetive particular 
que é acusado de matar seu parceiro. Quando a incompetente polícia não consegue provar sua 
culpa, ele é liberado para resolver o crime por conta própria. O filme não agradou aos críticos 
da época, mas foi um sucesso de bilheteria (PARISH e PITTS, 1990 p. 125), provavelmente 
pelo nome de Falk ligado a uma produção do mesmo gênero que ele fazia na televisão. 
 
1978 - O GRANDE ENGANO (THE BIG FIX), 108 minutos - Adaptação do romance de 
1973 de Roger L. Simon protagonizado pelo seu detetive Moses Wine. Wine é um homem 
desiludido, divorciado e cujos dias de glória ficaram para trás. Ele é chamado por uma antiga 
amiga de faculdade para investigar uma situação suspeita na campanha política na qual ela 
está trabalhando. O filme foi feito para criar várias continuações com histórias de Moses 
Wine, mas o fracasso financeiro fez o estúdio, a Universal, desistir dos planos (PARISH e 
PITTS, 1990 p. 44-45). 
 
1980 - PARCEIROS DA NOITE (CRUISING), 102 minutos - O diretor William Friedkin 
conduz essa trama sobre o policial Steve Burns que se infiltra em clubes e boates gays de 
Nova Iorque na tentativa de deter um serial killer que mata homossexuais. O desfecho da 
trama é de alguma maneira ambíguo, apesar do assassino ser aparentemente preso, a cena 
final sugere que Burns pode o real assassino, deixando o público sem uma resposta definitiva 
e inequívoca para os crimes. Na época de seu lançamento o filme foi criticado por grupos de 
direitos dos LGBT que reclamavam da representação estereotipada que era feita. A crítica 
ficou dividida em relação ao filme177 e ele foi indicado a três Framboesas de Ouro178, 
incluindo pior filme, pior diretor e pior roteiro179.  
 
1981 - CHARLIE CHAN E A RAINHA DRAGÃO (CHARLIE CHAN AND THE CURSE 
OF THE DRAGON QUEEN), 95 minutos - Tenativa de trazer de volta aos cinemas o detetive 
                                                 
177 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 50% de aprovação da crítica e 49% de 
aprovação do público. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/cruising. Acesso em 24 de out. de 
2016. 
178 O Framboesa de Ouro é uma premiação realizada no dia anterior à entrega dos Oscars e "celebra" os piores 
filmes do ano. 
179 Dados do IMDb. Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0080569/awards?ref_=tt_awd. Acesso em 24 
de out. de 2016. 
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chinês Charlie Chan criado por Earl Derr Biggers. Essa nova história do personagem foi 
recebida com controvérsia devido aos protestos da comunidade chinesa dos Estados Unidos 
pela escalação do britânico Peter Ustinov como o personagem título (PARISH e PITTS, 1990, 
p. 88). Curiosamente nenhum ator que tinha interpretado Chan nos cinemas até então tinha 
aparência chinesa, como o sueco Warner Oland ou o estadunidense Sidney Toler, mas essa foi 
a primeira vez que a escalação do intérprete de Chan foi questionada. Provavelmente porque 
as questões de representação étnica e whitewashing em Hollywood eram uma pauta muito 
mais presente nesta época do que eram nas décadas de 1930 e 1940. A obra e a interpretação 
de Ustinov, que tornava Chan uma figura quase que cômica, não agradaram a crítica 
(PARISH e PITTS, 1990, p. 88).  
 
1981 - CONFISSÕES VERDADEIRAS (TRUE CONFESSIONS), 108 minutos - Filme 
levemente baseado no assassinato real da atriz Elizabeth Short em Los Angeles no ano de 
1947, caso nunca resolvido que ficou conhecido como "A Dália Negra" e inspirou esta e mais 
outras obras da ficção policial na literatura, no cinema e outras mídias. Na trama, um detetive 
da Los Angeles dos anos de 1940 precisa resolver o misterioso assassinato de uma jovem cujo 
corpo foi cortado no meio. Sua investigação o leva ao submundo da prostituição da cidade e 
escândalos de corrupção envolvendo grandes empresários. 
 
1981 - A GRANDE FARRA DOS MUPPETS (THE GREAT MUPPET CAPER), 95 minutos 
- Em um filme que mistura narrativa policial, musical e comédia, os Muppets viajam para a 
Inglaterra e precisam desvendar o misterioso roubo de joias.  
 
1981 - UM TIRO NA NOITE (BLOW OUT), 107 minutos - Dirigido por Brian De Palma, o 
filme acompanha um técnico de som que presencia o que imagina ser um acidente durante 
uma gravação. Ao analisar o som que gravou, percebe o que parece ser um barulho de tiro e 
resolve investigar o que aconteceu. Trazendo um desencanto que é bastante comum às 
narrativas hard boiled, o protagonista consegue desvendar o crime, mas os culpados saem 
ilesos já que a testemunha e o assassino contratado para o crime acabam mortos. 
 
1982 - CLIENTE MORTO NÃO PAGA (DEAD MEN DON'T WEAR PLAID), 88 minutos - 
Comédia estrelada por Steve Martin que interpreta um detetive particular decadente 
contratado por uma exuberante mulher para encontrar o assassino do seu pai. A investigação o 
leva à América do Sul na pista de um ditador e um cientista nazista que querem atacar os 
EUA com bombas à base de queijo. A narrativa usa muitas imagens de antigos filmes 
policiais dos anos 40, colocando o personagem de Martin para interagir com essas figuras de 
outrora. 
 
1982 - O JUIZ SOU EU (I, THE JURY), 111 minutos - Nova versão do filme Eu, O Júri 
(1953). Sem as restrições do Production Code, o filme exibia mais sexo e violência do que a 
primeira versão. Se na primeira adaptação os vilões eram comunistas, nesta eles são membros 
da CIA, refletindo a mudança dos tempos. 
 
1983 - MISTÉRIO NO PARQUE GORKY (GORKY PARK), 128 minutos - Um policial 
soviético precisa resolver um homicídio triplo ocorrido em um parque de sua cidade. Com a 
ajuda de um professor, ele consegue reconstituir as faces das vítimas, mas sua investigação o 
leva a uma conspiração governamental. 
 
1984 - UM AGENTE NA CORDA BAMBA (TIGHTROPE), 114 minutos - Um policial, 
interpretado por Clint Eastwood, é destacado para investigar os crimes em série de um 
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assassino e estuprador. A investigação fica pessoal quando o criminoso começa a atacar 
pessoas próximas ao detetive. 
 
1984 - A HISTÓRIA DE UM SOLDADO (A SOLDIER'S STORY), 101 minutos - 
Adaptação da premiada peça teatral homônima escrita por Charles Fuller, o filme se passa em 
1944, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial. A trama acompanha um oficial negro do 
exército dos Estados Unidos que é designado para investigar a morte de um companheiro de 
farda também negro em uma cidade considerada racista no sul dos Estados Unidos. Norman 
Jewison, que já tinha comandado outra narrativa policial com temática racial em No Calor da 
Noite (1967), dirige o filme. 
 
1985 - ASSASSINATO POR ENCOMENDA (FLETCH), 98 minutos - Filme baseado no 
personagem literário Irwin "Fletch" Fletcher criado por Gregory McDonald. Fletch é um 
repórter investigativo que adora usar disfarces durante suas investigações. Na trama, o 
repórter é chamado por um magnata da aviação que lhe pede para matá-lo, Fletch recusa e 
descobre que o homem estava mentindo, iniciando uma investigação sobre quais seriam suas 
intenções reais. O filme era um veículo para o talento cômico de Chevy Chase e não agradou 
os críticos, embora o sucesso feito nas bilheterias tenha garantido a realização de uma 
continuação três anos depois (PARISH e PITTS, 1990 p. 214-215). 
 
1985 - O ENIGMA DA PIRÂMIDE (YOUNG SHERLOCK HOLMES), 109 minutos - 
Quando um de seus professores morre misteriosamente, o jovem Sherlock Holmes resolve 
investigar o acontecido ao lado de seu colega Watson e descobre que outros homens 
morreram de maneira similar. 
 
1985 - O FIO DA SUSPEITA (JAGGED EDGE), 108 minutos - Uma rica socialite é 
assassinada em sua casa e a polícia crê que seu marido seja o culpado. Se dizendo inocente, 
ele contrata uma advogada com alto índice de sucesso, mas que não pratica o direito a anos, 
para lhe ajudar a entender o que aconteceu e provar sua inocência. O filme rendeu uma 
indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante para Robert Loggia. 
 
1985 - POSIÇÕES COMPROMETEDORAS (COMPROMISING POSITIONS), 99 minutos - 
A ex-jornalista Judith Singer se encontra entediada com sua atual rotina de esposa suburbana, 
mas quando seu dentista é assassinado, ela percebe a oportudindade de produzir uma matéria 
que pode ser boa o bastante para recuperar seu antigo trabalho. 
 
1985 - OS SETE SUSPEITOS (CLUE), 94 minutos - Adaptação do jogo de tabuleiro 
Detetive. O filme acompanha um grupo de seis pessoas que são convidadas a uma isolada 
mansão e precisam ajudar os funcionários do lugar a resolverem um assassinato misterioso. 
Seguindo a natureza "aberta" do jogo de tabuleiro foram filmados três finais diferentes que 
eram alternados entre as diferentes salas de exibição. Lançamentos posteriores em home video 
traziam os três finais. O filme foi um fracasso de bilheteria no seu lançamento, estreando em 
sexto lugar e arrecadando cerca de 14 milhões nos EUA180. 
 
1986 - CAÇADOR DE ASSASSINOS (MANHUNTER) 119 minutos - Primeira adaptação 
dos romances de Thomas Harris envolvendo o personagem Hannibal Lecter, aqui renomeado 
como Lecktor. Dirigido por Michael Mann, o filme acompanha o ex-agente do FBI Will 
Graham, que é chamado de volta ao serviço depois que um serial killer mata duas famílias. 
                                                 
180 Dados do Box Office Mojo. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=clue.htm. Acesso em 
24 de out. de 2016. 
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Ao longo da investigação Graham acaba tendo que pedir ajuda a um assassino que prendeu 
anos atrás, o Dr. Hannibal Lecktor. 
 
1986 - A MANHÃ SEGUINTE (THE MORNING AFTER), 103 mintutos - Dirigido por 
Sidney Lumet, o filme acompanha uma atriz decadente que acorda ao lado de um cadáver e 
sem lembranças da noite anterior. Com medo que a polícia não acredite em sua inocência, ela 
contrata um ex-policial para ajudá-la a investigar. 
 
1986 - O NOME DA ROSA (THE NAME OF THE ROSE), 126 minutos - Adaptação do 
seminal romance homônimo de Umberto Eco, tido por muitos como um marco da narrativa 
policial literária. A trama se passa em uma abadia ao norte da Itália no século XIV. Uma série 
de mortes misteriosas ocorrem na abadia e o sábio frade William de Baskerville é chamado 
para investigar o caso. Diferente do romance de Eco no qual William não conseguia 
desvendar o caso e a solução chega a ele acidentalmente, aqui ele já anuncia a resolução quase 
que na metade da projeção. Como o abade rejeita as conclusões de William e chama a 
inquisição, o frade corre contra o tempo para juntar as provas de que precisa. Tanto no filme 
quanto no livro, no entanto, a biblioteca do lugar é incendiada e o volume perdido da poética 
de Aristóteles é destruído.  
 
1986 - O RATINHO DETETIVE (THE GREAT MOUSE DETECTIVE), 74 minutos - 
Animação da Disney que acompanha o camundongo detetive Basil (numa clara homenagem 
ao ator Basil Rathbone, famoso por sua interpretação de Sherlock Holmes), que precisa 
investigar o desaparecimento de um fabricante de brinquedos. Basil suspeita que o crime 
tenha sido cometido pelo seu arqui-inimigo: o Professor Ratigan. O filme foi bem sucedido 
em termos de crítica181 e bilheteria182, arrecadando 38 milhões só nos EUA com um 
orçamento de 14, e seu sucesso pavimentou o caminho para o que autores como Grant (2012) 
chamam de "Renascença da Disney" três anos depois com A Pequena Sereia (1989). 
 
1987 - Coração Satânico (Angel Heart), 113 minutos - A trama se passa em 1955 e segue o 
detetive particular Harry Angel, que é contratato por um homem sinistro chamado Louis 
Cyphre para encontrar um músico chamado Johnny Favorite, desaparecido durante a Segunda 
Guerra Mundial. O filme mistura uma ambientação típica das narrativas hard-boiled, com um 
detetive durão caminhando por lugares sombrios e decadentes das grandes cidades, com 
elementos de terror, envolvendo feitiçaria e rituais satânicos. Ao fim Angel descobre que o 
músico que procurava era ele próprio, cuja alma tinha trocado de corpo com um soldado que 
retornara da guerra e assumira suas memórias. Seu cliente, Cyphre era ninguém menos que 
Lúcifer, em busca da alma que lhe era devida. Não fez sucesso na época que estreou nos 
cinemas, mas depois do lançamento em vídeo passou a ganhar reconhecimento (PARISH e 
PITTS, 1990 p. 27). 
 
1987 - ILUSÃO FATAL (DEADLY ILLUSION), 90 minutos - Detetive particular é acusado 
de um crime que não cometeu e precisa desvendar o assassinato para provar sua inocência. 
Produção de baixíssimo orçamento e vários problemas de bastidores, incluindo uma troca de 
diretor no meio da produção. O resultado final não agradou a crítica (PARISH e PITTS, 1990 
p. 162). 
 
                                                 
181 Cerca de 81% de aprovação segundo o agregador Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/the-great-mouse-detective/. Acesso em 24 de out. de 2016. 
182 Dados do Box Office Mojo. Disponível em:: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=greatmousedetective.htm. Acesso em 24 de out. de 2016. 
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1987 - MÁQUINA MORTÍFERA (LETHAL WEAPON), 110 minutos - Um veterano policial 
é obrigado a aceitar um novo parceiro, um veterano de guerra com tendências suicidas. Juntos 
eles precisam investigar o assassinato de uma jovem que parece ter ligação com um esquema 
de contrabando de drogas. No filme, a investigação acaba sendo subalterna às cenas de ação e 
o crime que dá início à trama é resolvido por volta dos cinquenta minutos de projeção, 
justamente para deixar a narrativa livre para criar seu espetáculo de ação. O filme teve três 
continuações e o aspecto investigativo era deixado cada vez mais de lado. Na verdade, boa 
parte dos filmes que seguiam a fórmula de Máquina Mortífera, com dois investigadores de 
personalidades opostas trocando farpas entre si, era mais focado na ação e na comédia do que 
na investigação. 
 
1987 - A MARCA DO PASSADO (TOUGH GUYS DON'T DANCE), 110 minutos - Um ex-
presidiário que tenta se tornar escritor acorda com uma violenta ressaca depois de uma 
noitada. Ele percebe que fez uma tatuagem, encontra um cadáver próximo ao seu carro e uma 
cabeça decepada que pode pertencer à sua ex-mulher. Sem entender o que aconteceu, ele 
precisa desvendar os eventos da noite anterior. O filme não agradou nem a crítica, que acusou 
o filme de uma inconsistência tonal entre seriedade e paródia, e o público, sendo um fracasso 
de bilheteria (PARISH e PITTS, 1990,  p. 555). 
 
1988 - ENCONTRO MARCADO COM A MORTE (APPOINTMENT WITH DEATH), 108 
minutos - Adaptação do romance Encontro com a Morte de Agatha Christie. A trama se passa 
no final dos anos de 1930 e coloca Poirot resolvendo um assassinato que se relaciona com 
uma disputa por herança. A resolução se dá de modo bastante tradicional, com Poirot 
reunindo todos e explicando como descobriu o culpado. A crítica da época respondeu 
negativamente ao filme (PARISH e PITTS, 1990, p. 29). 
 
1988 - MISSISSIPI EM CHAMAS (MISSISSIPI BURNING), 128 minutos - Alan Parker, 
diretor de Coração Satânico (1987), retorna à narrativa policial neste filme que coloca dois 
agentes do FBI com estilos distintos para viajarem a uma conservadora cidade do sul dos 
Estados Unidos para investigarem o desaparecimento de um grupo de ativistas negros. 
 
1988 - UMA CILADA PARA ROGER RABBIT (WHO FRAMED ROGER RABBIT?), 108 
minutos - O filme se passa na década de 1940 em uma Hollywood na qual humanos convivem 
com desenhos animados. O detetive particular Ed Valiant vive em uma espiral de alcoolismo 
depois que seu irmão é assassinado. Ele volta ao serviço quando um chefe de estúdio o 
contrata para investigar a voluptuosa personagem animada Jessica Rabbit, esposa do coelho 
animado Roger Rabbit. Quando o patrão de Jessica é assassinado, Ed resolve ajudar Roger a 
provar sua inocência. Misturando uma trama típica de uma narrativa policial hard boiled com 
o universo dos desenhos animados, o filme foi um grande sucesso de bilheteria. 
 
1988 - UM TIRA IMPLACÁVEL (SHAKEDOWN), 97 minutos - Um advogado se une a um 
policial durão para desvendarem um caro de corrupção no departamento de polícia. O filme 
apresentava amplas cenas de ação, tal qual Máquina Mortífera (1987). 
 
1989 - VÍTIMAS DE UMA PAIXÃO (SEA OF LOVE), 113 minutos - Um detetive 
decadente e alcoólatra é designado para encontrar um serial killer que seleciona suas vítimas 
na coluna de anúncios pessoais de um jornal. 
 
1990 - ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA (PRESUMED INNOCENT), 127 minutos - 
Um promotor ambicioso é responsável por supervisionar o inquérito do assassinato de uma 
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colega de trabalho. Como tinha um caso com ela, pede a um amigo policial que deixe isso de 
fora da investigação, mas acaba sendo considerado suspeito e contrata um advogado para 
ajudá-lo a entender o que realmente aconteceu. 
 
1990 - A CHAVE DO ENIGMA (THE TWO JAKES), 137 minutos - Nova história do 
detetive particular Jake Gittes, protagonista de Chinatown (1974), de Roman Polanski. Jack 
Nicholson volta a interpretar o personagem e também dirige o filme. Assim como em seu 
filme anterior, Jake se envolve em uma complicada trama de assassinato, adultério e 
corrupção. A Paramount, estúdio responsável pelo produto, tinha planos de fazer um terceiro 
filme com o personagem, mas como a bilheteria foi relativamente baixa, a continuação foi 
descartada. 
 
1990 - CORTINA DE FOGO (BACKDRAFT), 137 minutos - Quando um incendiário ataca 
em Chicago, um grupo de bombeiros é destacado para investigar os crimes e deter a onda de 
incêndios. 
 
1991 - BONITA E PERIGOSA (V.I WARSHAWSKI), 89 minutos - A detetive particular V.I 
Warshawski precisa ajudar uma garota a desvendar o assassinato de seu pai. 
 
1991 - BUSCA MORTAL (SHATTERED), 98 minutos - Um homem sofre um acidente de 
automóvel e começa a sofre problemas de amnésia em relação ao que lhe aconteceu. Aos 
poucos começa a recobrar as memórias e conforme elas divergem de tudo que lhe contaram, 
decide investigar o que realmente aconteceu. 
 
1991 - HOMICÍDIO (HOMICIDE), 102 minutos - Um policial judeu investiga um 
assassinato aparentemente banal e descobre que ele tem ligação com extremistas sionistas. Ao 
se aproximar do grupo, fica dividido entre seu dever como policial e sua consciência judaica. 
Dirigido por David Mamet, o filme foi exibido na competitiva do Festival de Cannes em 
1991183. 
 
1991 - O SILÊNCIO DOS INOCENTES (THE SILENCE OF THE LAMBS), 118 minutos - 
Mais uma adaptação das histórias de Thomas Harris envolvendo o serial killer Hannibal 
Lecter, aqui interpretado por Anthony Hopkins. Neste filme, a agente novata do FBI Clarice 
Starling vai até o Lecter em sua prisão para pedir ajuda com a elaboração do perfil 
psicológico de um assassino de mulheres chamado de Buffalo Bill. Venceu os Oscars de 
melhor filme, melhor ator para Anthony Hopkins, melhor atriz para Jodie Foster, melhor 
diretor para Jonathan Demme e melhor roteiro adaptado184. Essa foi uma das raras ocasiões 
que um filme venceu as cinco categorias tidas como "principais" no Oscar. 
 
1991 - A SOMBRA DE UMA SUSPEITA (UNDER SUSPICION), 99 minutos - Um ex-
policial e detetive particular ganha a vida forjando provas de adultério para casos de divórcio. 
Quando duas pessoas em um de seus casos são assassinadas, ele é tido como suspeito e 
precisa desvendar o crime para provar a própria inocência. O filme rendeu um prêmio de 
melhor ator para Liam Neeson na edição de 1992 do  Festival du Film Policier de Cognac185. 

                                                 
183 Disponível em: http://org-www.festival-cannes.com/pt/archives/1991/inCompetition.html. Acesso em 25 de 
out. de 2016. 
184 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/1992?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
185 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000186/1992?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
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1992 - AREIAS BRANCAS (WHITE SANDS), 101 minutos - Um entediado policial de uma 
cidadezinha no estado do Novo México encontra um cadáver com uma mala cheia de dinheiro 
e acaba recrutado pelo FBI para ajudar na investigação de um poderoso traficante de armas. 
 
1993 - O FUGITIVO (THE FUGITIVE), 130 minutos - Um médico é acusado injustamente 
de matar a esposa e decide provar a própria inocência, mas para isso precisará fugir do 
implacável agente federal que está no seu encalço. O filme rendeu o Oscar de melhor ator 
coadjuvante a Tommy Lee Jones186 como o agente Sam Gerard. 
 
1993 - SOL NASCENTE (RISING SUN), 125 minutos - Uma prostituta é morta durante uma 
festa em um arranha-céu pertencente à uma megacorporação japonesa com amplos laços com 
um governo americano. Uma dupla de policiais é enviada para investigar o caso e eles 
suspeitam de assassinato. Aos poucos vão descobrindo uma conspiração corporativa e 
governamental. 
 
1993 - UM MISTERIOSO ASSASSINATO EM MANHATTAN (MANHATTAN MURDER 
MYSTERY), 104 minutos - Mistura de comédia e narrativa policial dirigida por Woody 
Allen. Um pacato casal novaiorquino suspeita de que o vizinho tenha assassinado a esposa 
depois de vê-lo demasiadamente feliz depois de sua morte e decide investigar os 
acontecimentos. 
 
1993 - ZONA DE PERIGO (STRIKING DISTANCE), 102 minutos - Um policial em carreira 
decadente depois de delatar um companheiro de farda encontra um cadáver próximo a um rio 
e é designado para investigar. Ao mesmo tempo, tenta resolver um caso de seu passado 
envolvendo um assassino serial. 
 
1994 - A COR DA NOITE (COLOR OF THE NIGHT), 121 minutos - Um psiquiatra entra 
em depressão e adquire um tipo de daltonismo psicológico depois que uma paciente comete 
suicídio em sua frente. Para tentar se recuperar viaja a Los Angeles para visitar um amigo, 
mas quando um amigo é morto, bem como pacientes de seu grupo de terapia, e a polícia o 
considera suspeito, ele precisa desvendar o que aconteceu. Venceu o Troféu Framboesa de 
Ouro de pior filme187. 
 
1994 - MEMÓRIA CURTA (CLEAN SLATE), 107 minutos - Misturando comédia e 
narrativa policial, o filme conta a história de Maurice Pogue, um detetive particular que sofre 
de um problema de memória que o faz esquecer tudo que lhe aconteceu no dia anterior depois 
de ir dormir e acordar. Recorrendo a uma série de gravações para conseguir manter uma vida 
minimamente normal, Pogue tenta investigar quem foi o responsável por sua condição. 
 
1995 - COPYCAT: A VIDA IMITA A MORTE (COPYCAT), 123 minutos - Uma psiquiatra 
agorafóbica precisa ajudar a polícia a investigar uma série de assassinatos cometidos por um 
criminoso que parece imitar os métodos usados por serial killers famosos. 
 
1995 - O DIABO VESTE AZUL (DEVIL IN A BLUE DRESS), 102 minutos - Um veterano 
da Segunda Guerra Mundial se torna detetive particular depois de deixar o exército. Quando 
                                                 
186 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/1994?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
187 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000558/1995?ref_=ttawd_ev_3. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
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um amigo lhe traz um cliente em busca uma mulher desaparecida, o detetive inicia uma 
investigação pelo submundo da comunidade negra de Los Angeles, descobrindo uma ampla 
teia de violência, depravação e corrupção, tudo nos moldes das narrativas hard boiled dos 
anos de 1940. 
 
1995 - SEVEN: OS SETE CRIMES CAPITAIS (SEVEN), 125 minutos - Dirigido por David 
Fincher, o filme acompanha um jovem policial recém transferido e seu parceiro veterano que 
são designados para investigar uma série de assassinatos inspirados pelos sete pecados 
capitais. O filme foi muito bem recebido pela crítica188 e teve a sétima maior bilheteria 
mundial de 1995189. 
 
1996 - CORAGEM SOB FOGO (COURAGE UNDER FIRE), 117 minutos - Um militar 
rebaixado a um cargo burocrático depois de acidentalmente atirar em um tanque aliado 
durante a Guerra do Golfo é designado para investigar se uma pilota morta durante a mesma 
guerra é merecedora de uma medalha. Notando inconsistências nos testemunhos de seus 
colegas de pelotão, o investigador suspeita que eles, e o próprio exército, podem estar 
escondendo alguma coisa. 
 
1996 - AS DUAS FACES DE UM CRIME (PRIMAL FEAR), 129 minutos - Um jovem é 
acusado de assassinar brutalmente um padre, mas seu advogado crê que ele possa ser 
inocente. Durante a investigação o advogado descobre que o cliente tem transtorno de 
personalidade múltipla e consegue que ele seja inocentado. Durante a liberação, o advogado 
nota inconsistências na fala do cliente e percebe que ele estava fingindo o distúrbio, mas 
como ele já havia sido inocentado, não restava nada a fazer. 
 
1996 - INESQUECÍVEL (UNFORGETTABLE), 117 minutos - Mistura de narrativa policial 
com ficção científica, o filme conta a história de um homem acusado de um crime que não 
cometeu. Para provar a própria inocência, decide usar uma droga que o permite vivenciar as 
memórias de outras pessoas. O filme venceu o prêmio do público no Cognac Festival du Film 
Policier190 
 
1996 - CITY HALL: CONSPIRAÇÃO NO ALTO ESCALÃO (CITY HALL), 111 minutos - 
Uma criança é morta durante um tiroteio envolvendo a polícia de Nova Iorque e criminosos. 
O prefeito da cidade solicita que a investigação sobre a morte da criança seja encerrada, mas o 
vice-prefeito decide investigar por conta própria e se depara com um amplo caso de corrupção 
e conspiração. 
 
1996 - LONE STAR: A ESTRELA SOLITÁRIA (LONE STAR), 135 min - Quando o 
esqueleto de um antigo xerife de uma cidade na fronteira entre Estados Unidos e México é 
encontrado, o atual xerife precisa desvendar o crime. No processo, desencava velhos segredos 
dos poderosos da cidade. 
 

                                                 
188 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, recebeu 80% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/seven/. Acesso em 25 de out. de 2016. 
189 Dados do Box Office Mojo. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=1995&p=.htm. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
190 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000186/1997?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
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1996 - O PREÇO DA TRAIÇÃO (MULHOLLAND FALLS), 107 minutos - Durante os anos 
50 um grupo de elite da polícia de Los Angeles é designado para investigar o brutal 
assassinato de uma jovem mulher cujo corpo teve todos os ossos quebrados. O inquérito 
segue o padrão das narrativas hard boiled, mergulhando seus policiais em tramas complicadas 
de chantagem e corrupção. O filme rendeu um Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante 
para Melanie Griffth191 
 
1996 - PRISIONEIRO DO PASSADO (HEAVEN'S PRISONERS) - O policial e alcoólatra 
em recuperação Dave Robicheaux decide deixar Nova Orleans para viver uma vida tranquila 
nas regiões pantanosas no interior da Louisiana. Quando um avião transportando drogas cai 
próximo à sua propriedade e a única sobrevivente é uma menina salvadorenha, Dave decide 
ajudar a agência antidrogas a investigar o caso. 
 
1996 - O SEGREDO (THE CHAMBER), 113 minutos -Um jovem advogado tenta evitar a 
execução de seu avô, um membro do grupo racista Ku Klux Klan que foi condenado à morte 
pelo assassinato de crianças judias. Não agradou os críticos192 e rendeu uma indicação ao 
Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante para Faye Dunway193. 
 
1997 - BEIJOS QUE MATAM (KISS THE GIRLS), 115 minutos - Adapação das histórias do 
policial Alex Cross, criado na literatura por James Patterson e aqui interpretado por Morgan 
Freeman. Na trama, Cross precisa encontrar um assassino em série que sequestra e mata 
mulheres. A investigação se torna pessoal quando sua sobrinha é levada pelo assassino, mas 
uma das vítimas foge do cativeiro e ajuda Cross a localizar o criminoso. 
 
1997 - CRIME NA CASA BRANCA (MURDER AT 1600), 107 minutos - Quando uma 
funcionária da Casa Branca é encontrada morta, um policial de Washington e uma agente do 
Serviço Secreto são chamados a investigar. Ao curso de investigação encontram em uma 
conspiração governamental. 
 
1997 - LOS ANGELES: CIDADE PROIBIDA (L.A CONFIDENTIAL), 138 minutos - 
Adaptação de um romance homônimo de James Ellroy, o filme se passa na Los Angeles dos 
anos cinquenta e acompanha um trio de policiais envolvidos na investigação de uma série de 
homicídios, remetendo às tramas hard boiled. O filme venceu o Oscar de roteiro adaptado e 
melhor atriz coadjuvante para Kim Basinger194. 
 
1998 - EFEITO ZERO (ZERO EFFECT), 116 minutos - Narrativa policial com toques de 
comédia. Daryl Zero é um detetive particular nos moldes de Sherlock Holmes. Genial, 
misantropo e recluso, ele resolve a maioria de seus casos sem sair de seu apartamento com a 
ajuda de seu assistente Steve Arlo. A trama é levemente baseada no conto Um Escândalo na 
Bôemia, escrito por Conan Doyle e protagonizado por Sherlock Holmes, com Zero sendo 

                                                 
191 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000558/1997?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
192 Apenas 12% de aprovação no compilador Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/chamber/. Acesso em 25 de out. de 2016. 
193 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000558/1997?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
194 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/1998?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 25 de out. de 
2016. 
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contratado para investigar uma esquema de chantagem a um poderoso empresário. O filme 
chegou a ser exibido em uma das mostras do Festival de Cannes195. 
 
1998 - FUGINDO DO PASSADO (TWILIGHT), 94 minutos - Um policial aposentado e 
detetive particular faz um favor para um amigo e leva um pacote até Los Angeles. Chegando 
no local da entrega, encontra um homem fatalmente baleado e inicia uma investigação que o 
faz estabelecer uma ligação com um crime ocorrido vinte anos atrás. 
 
1998 - SEGREDOS DE UM CRIME (SHADOW OF A DOUBT), 103 minutos - Uma 
advogada é contratada para defender um rapper acusado de matar da filha de um proeminente 
empresário. Com um histórico de drogas e violência, todos suspeitam do rapper, mas a 
advogada intui que o caso pode não ser tão simples, principalmente quando suas investigações 
a direcionam para uma rica mulher cujo filho é candidato a presidente. 
 
1998 - U.S MARSHALS: OS FEDERAIS (U.S MARSHALS), 133 minutos - Continuação de 
O Fugitivo (1993), que mais uma vez coloca Tommy Lee Jones como o agente federal Sam 
Gerard. Dessa vez ele caça um homem que é suspeito de matar dois agentes do governo e 
roubar informações secretas. O fugitivo, por sua vez, se diz inocente e tenta buscar provas que 
o exonerem. 
 
1999 - O COLECIONADOR DE OSSOS (THE BONE COLLECTOR), 118 minutos - 
Adaptação do romance de mesmo nome de Jeffery Deaver sobre o ex-policial e detetive 
tetraplégico Lincoln Rhyme. Na trama, Rhyme ajuda uma jovem policial a investigar um 
assassino serial que recolhe os ossos de suas vítimas. O filme não encontrou boa recepção 
entre os críticos196 e apesar de uma recepção mais favorável do público, a bilheteria 
modesta197 provavelmente não foi o suficiente para que outras histórias envolvendo Lincoln 
Rhyme fossem levadas às telas. 
 
1999 - CRIME VERDADEIRO (TRUE CRIME), 127 minutos - Dirigido e estrelado por Clint 
Eastwood, o filme acompanha um jornalista que se convence da inocência de um homem 
condenado à morte e está prestes a ser executado. Ele corre contra o tempo para desvendar o 
caso antes que seja tarde demais. 
 
1999 - A FILHA DO GENERAL (THE GENERAL'S DAUGHTER), 116 minutos - Baseado 
no romance homônimo de Nelson DeMille, o filme acompanha um oficial do exército 
incumbido de investigar o assassinato da filha de um proeminente general. Aos poucos, vai 
descobrindo que a base militar esconde segredos sombrios. 
 
1999 - A LENDA DO CAVALEIRO SEM CABEÇA (SLEEPY HOLLOW), 105 minutos - 
Dirigido por Tim Burton, o filme mistura terror e narrativa policial. No início do século XX o 
policial Ichabod Crane revoluciona a polícia com seus métodos e ferramentas científicas. Suas 
habilidades são postas à prova quando ele é enviado para a pequena cidade de Sleepy Hollow 
na qual uma série de assassinatos vem sendo cometidos pelo que se pensa ser a entidade 
sobrenatural conhecida como Cavaleiro Sem Cabeça. Ao curso de sua investigação Crane 

                                                 
195 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000147/1998?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
196 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes , teve apenas 28% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/bone_collector/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
197 Cerca de 151 milhões de um orçamento de 75 milhões de acordo com o Box Office Mojo. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=bonecollector.htm.  Acesso em 25 de out. de 2016. 
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descobre que o Cavaleiro de fato era real, mas que ele vinha sendo controlado por uma mulher 
com conhecimento mágico que usava a entidade para matar aqueles que se colocavam no 
caminho de suas ambições. 
 
2000 - AMNÉSIA (MEMENTO), 113 minutos - Filme dirigido por Christopher Nolan sobre 
um homem com perda de memória recente que tenta descobrir quem matou sua esposa e o 
deixou nesse estado. A trama é contada de maneira cronologicamente invertida, começando 
pelo final, com o protagonista Leonard Shelby matando um homem e depois voltando para 
mostrar o que aconteceu. O filme foi indicado aos Oscars de melhor roteiro original e melhor 
montagem. 
 
2000 - SEDUZIDAS PARA A MORTE (MERCY), 117 minutos - Uma detetive está na pista 
de um perigoso assassino serial. A investigação a leva ao submundo dos clubes de bondage e 
sadomasoquismo quando ela descobre que as vítimas frequentavam esses lugares. 
 
2000 - SOB SUSPEITA (UNDER SUSPICION), 110 minutos - Um advogado encontra o 
cadáver de uma mulher que foi estuprada e morta, sendo imediatamente considerado suspeito 
pela polícia. Assim que começa a perceber nconsistências no relato dele e de sua esposa, o 
advogado suspeita que existe uma conspiração para incriminá-lo. 
 
2001 - ASSASSINATO EM GOSFORD PARK (GOSFORD PARK), 131 minutos - Narrativa 
policial no típico formato do country house murder. Uma aristocrática festa em uma casa de 
campo na Inglaterra da década de trinta é bruscamente interrompida quando um assassinato 
acontece e os convidados se juntam para tentar descobrir o que aconteceu. Dirigido por 
Robert Altman, o filme venceu o Oscar de melhor roteiro original e foi indicado a outras seis 
estatuetas. 
 
2001 - CIDADE DOS SONHOS (MULHOLLAND DRIVE), 147 minutos - Dirigido por 
David Lynch, o filme conta a história de uma aspirante a atriz recém chegada a Los Angeles 
que desenvolve um relacionamento com uma mulher com amnésia. A narrativa apresenta 
eventos desordenados e deixa muita coisa em aberto. O filme ganhou o prêmio de melhor 
diretor no Festival de Cannes198 e foi também indicado ao Oscar de direção199.  
 
2001 - NA TEIA DE ARANHA (ALONG CAME A SPIDER), 104 minutos - Nova 
adaptação das histórias do detetive Alex Cross. Mais uma vez interpretado por Morgan 
Freeman, Cross precisa resolver o sequestro da filha de um congressista que foi raptada dentro 
de uma prestigiosa escola particular. A bilheteria modesta200 provavelmente impediu que 
novas continuações com o personagem fossem feitas e Cross só voltou às telas em 2012 com 
um novo ator. 
 
2001 - A PROMESSA (THE PLEDGE), 124 minutos - Um policial alcoólatra e prestes a se 
aposentar promete aos pais de uma criança assassinada que irá resolver o caso antes de deixar 

                                                 
198 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000147/2001?ref_=ttawd_ev_12. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
199 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2002?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
200 De acordo com o Box Office Mojo, o  filme arrecadou mundialmente 105 millhões com um orçamento de 60. 
Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=alongcameaspider.htm. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
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o serviço. O filme foi bem avaliado pelos críticos201, mas foi um fracasso de bilheteria202, 
sequer conseguindo equiparar arrecadação com o custo de produção.  
 
2001 - REFÉM DO SILÊNCIO (DON'T SAY A WORD), 103 minutos - Um psiquiatra tem 
sua filha sequestrada e os criminosos o obrigam a analisar uma jovem com estresse pós-
traumático que é a única testemunha de um audacioso roubo e sabe onde o saque foi 
escondido. Assim, ele precisa correr contra o tempo para desvendar os mistérios escondidos 
na mente da garota. 
 
2002 - CRIMES EM PRIMEIRO GRAU (HIGH CRIMES), 115 minutos - O marido de uma 
ambiciosa advogada é preso sob um nome diferente e acusado de cometer crimes de guerra 
durante seu período no exército dos Estados Unidos. Sem experiência em corte marcial, ela 
contrata um ex-advogado militar para ajudá-la a descobrir o que aconteceu. 
 
2002 - DÍVIDA DE SANGUE (BLOOD WORK), 110 minutos - Dirigido e estrelado por 
Clint Eastwood, o filme acompanha um agente do FBI que sofre um enfarto durante a 
perseguição a um serial killer. Ele sobrevive graças a um transplante de coração, mas acaba se 
aposentando. Sua aposentadoria é interrompida quando uma mulher o procura pedindo que 
desvende o assassinato de sua irmã, justamente a doadora do coração que ele recebeu. 
 
2002 - DRAGÃO VERMELHO (RED DRAGON), 124 minutos - Nova adaptação do 
romance Dragão Vermelho de Thomas Harris que já tinha sido levado aos cinemas por 
Michael Mann em Caçador de Homens (1986). Essa nova versão coloca Anthony Hopkins de 
volta ao papel de Hannibal Lecter, que dessa vez é procurado por Will Graham, o agente do 
FBI que o capturou, para ajudá-lo a entender o perigoso assassino conhecido como Fada do 
Dente. 
 
2002 - MINORITY REPORT: A NOVA LEI (MINORITY REPORT), 145 minutos - Mistura 
de narrativa policial e ficção-científica dirigida por Steven Spielberg a partir de um conto de 
Philip K. Dick. A trama se passa em um futuro no qual um amplo aparato de vigilância 
permite prender assassinos antes que eles cometam seus crimes. Quando o chefe dessa 
chamada divisão pré-crime é acusado do assassinato futuro de alguém que sequer conhece, ele 
suspeita de uma armação e passa a investigar quem está tentando manipular o sistema e usá-lo 
como bode expiatório. 
 
2002 - O SEGREDO DE CHARLIE (THE TRUTH ABOUT CHARLIE), 104 minutos - O 
diretor Jonathan Demme, de O Silêncio dos Inocentes (1991), retorna à narrativa policial neste 
remake de Charada (1963). O filme não agradou os críticos203 e foi um fracasso de 
bilheteria204. 
 
2003 - CRIMES DE UM DETETIVE (THE SINGING DETECTIVE), 109 minutos - 
Adaptação da minissérie britânica The Singing Detective, o filme é centrado em um autor de 
romances policiais internado em um hospital com um severo problema de pele. Sem poder se 
                                                 
201 De acordo com o compilador Rotten Tomatoes, o filme teve 78% de críticas favoráveis. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/1104203-pledge/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
202 De acordo com o Box Office Mojo, filme arrecadou mundialmente cerca de 29 milhões de um orçamento de 
35. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=pledge.htm, Acesso em 28 de out. de 2016. 
203 O compilador Rotten Tomatoes registra apenas 33% de críticas positivas para o filme. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/truth_about_charlie/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
204 De acordo com dados do Box Office Mojo, o filme arrecadou apenas 7 milhões mundialmente. Disponível 
em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=truthaboutcharlie.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
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mexer, ele começa a misturar sua própria história com aquelas contadas em seus romances 
envolvendo um detetive cantor. 
2003 - EM CARNE VIVA (IN THE CUT), 119 minutos - Uma pacata professora tem um 
caso com o policial que investiga o assassinato brutal de uma jovem da vizinhança e acaba se 
envolvendo na investigação. 
 
2003 - IDENTIDADE (IDENTITY), 90 minutos - Narrativa levemente inspirada pelo 
romance E Não Sobrou Nenhum de Agatha Christie. Na trama, dez estranhos ficam presos em 
um hotel à beira da estrada durante uma violenta tempestade. O personagens começam a 
morrer um a um e precisam desvendar quem entre eles é o assassino. 
 
2003 - POR UM TRIZ (OUT OF TIME), 105 minutos - Um policial empresta dinheiro 
apreendido para sua amante pagar um tratamento de câncer. Ela é assassinada e é descoberto 
que ele era o único beneficiário de seu seguro de vida, assim o policial precisa provar a 
inocência e descobrir quem o colocou nessa cilada. 
 
2003 - SOBRE MENINOS E LOBOS (MYSTIC RIVER), 138 minutos - Dirigido por Clint 
Eastwood a partir de uma adaptação do romance homônimo de Dennis Lehane, o filme 
acompanha três amigos de infância que se afastam depois de um deles ser sequestrado e 
abusado por uma dupla de pedófilos. Eles se reúnem décadas depois quando a filha de um 
deles é assassinada, o outro é o policial encarregado da investigação e o terceiro se torna 
suspeito do crime. O filme venceu o Oscar de melhor ator para Sean Penn e melhor ator 
coadjuvante para Tim Robbins, além de ser indicado a outras quatro estatuetas205. Também se 
saiu relativamente bem nas bilheterias206.  
 
2003 - VIOLAÇÃO DE CONDUTA (BASIC), 98 minutos - Quando um exercício de 
treinamento militar estadunidense no Panamá dá errado e apenas dois soldados retornam com 
vida, o exército destaca dois oficiais para lidarem com o caso. Aos poucos eles percebem 
inconsistências nos relatos dos dois sobreviventes e suspeitam que eles podem estar 
acobertando algo. A crítica teve opiniões majoritariamente negativas à respeito do filme207. 
 
2004 - EU, ROBÔ (I, ROBOT), 115 minutos - Mistura de ficção-científica com narrativa 
policial. Levemente baseado no romance homônimo de Isaac Asimov, o filme se passa em um 
futuro no qual robôs inteligentes são uma realidade corriqueira. Quando o cientista da 
principal empresa de robótica do país é morto, um detetive sem apreço por máquinas 
desconfia de uma conspiração maior por trás da morte e suspeita que o robô pessoal do 
cientista tenha cometido o crime, apesar de todos os autômatos possuírem diretrizes em sua 
programação que os proíbe de ferir humanos.  
 
2005 - BEIJOS E TIROS (KISS KISS BANG BANG), 103 minutos - Dirigido e escrito por 
Shane Black, criador de Máquina Mortífera (1987), o longa-metragem brinca de maneira bem 
humorada com as convenções da narrativa policial hard boiled. A trama acompanha um 
ladrão que acidentalmente acaba se passando por ator e é escalado para atuar em um filme 
policial. Como parte de seu laboratório para o papel ele é obrigado a acompanhar o trabalho 

                                                 
205 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0327056/awards?ref_=tt_awd. Acesso em 28 de out. de 2016. 
206 Segundo o Box Office Mojo, arrecadou cerca de 152 milhões de um orçamento de 25. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=mysticriver.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
207 O compilador Rotten Tomatoes mostra apenas 21% de críticas positivas para o filme. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/basic/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
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do detetive particular Gay Perry e ambos acabam ajudando uma jovem aspirante a atriz em 
uma complicada trama de assassinato e chantagem.  
 
2005 - A PONTA DE UM CRIME (BRICK), 110 minutos - Filme que mistura a narrativa 
policial hard boiled com os filmes colegiais adolescentes. Um solitário e sorumbático 
estudante de ensino médio resolve investigar o assassinato de uma colega por quem era 
apaixonado e descobre um esquema de tráfico de drogas dentro de sua escola. O filme 
recebeu o prêmio "sangue novo" no Cognac Festival du Film Policier na França208. 
 
2006 - O CÓDIGO DA VINCI (THE DA VINCI CODE), 149 minutos - Adaptação do 
romance homônimo de Dan Brown. O filme acompanha um professor que é chamado pela 
polícia francesa para ajudar na investigação do assassinato do diretor do Museu do Louvre. 
No curso de sua investigação se depara com um conspiração secular para encobrir a linhagem 
de Jesus Cristo. Foi um grande sucesso de bilheteria209 apesar de não ter agradado à crítica210.  
 
2006 - A DÁLIA NEGRA (THE BLACK DAHLIA), 121 minutos - Dirigido por Brian De 
Palma, o filme é uma adaptação do romance homônimo de James Ellroy que, por sua vez, foi 
inspirado no assassinato real da atriz Elizabeth Short que aconteceu em Los Angeles nos anos 
de 1950, caso que ficou conhecido na mídia como A Dália Negra e nunca foi resolvido. O 
filme acompanha os policiais ficcionais Blanchard e Bleichart, designados para investigar o 
caso e que se tornam tão obcecados em resolvê-lo que isso cria problemas em suas vidas 
pessoais. Diferente do caso real, o filme apresenta uma solução, claramente ficcional, para o 
crime. 
 
2006 - HOLLYWOODLAND: BASTIDORES DA FAMA (HOLLYWOODLAND), 126 
minutos - Filme baseado na história real da misteriosa morte do ator George Reeves, famoso 
por interpretar o Superman no seriado televisivo nos anos de 1950. O filme acompanha um 
detetive contratado por sua amante para investigar o caso, suspeitando que a esposa dele o 
tenha matado. Ao longo da investigação há a suspeita de que o marido da amante de Reeves 
tenha sido o autor do crime, mas ao fim o detetive conclui que foi um suicídio. 
 
2007 - CHUMBO GROSSO (HOT FUZZ), 121 minutos - Mistura de narrativa policial com 
comédia que brinca com as convenções do gênero. O exímio policial londrino Nick Angel é 
mandando para uma pacata cidadezinha no interior da Inglaterra por ser tão bom em seu 
trabalho que fazia seus colegas e superiores parecerem incompetentes. Chegando lá ele se 
depara com uma série de mortes estranhas que os ineptos policiais locais qualificam como 
acidentes, mas ele suspeita de uma conspiração criminosa. Ao final ele acidentalmente 
descobre a razão dos crimes e se dá conta do motivo de não conseguir desvendá-los: as 
motivações dos assassinos eram frívolas e estúpidas. Esse é o segundo filme da chama 
"trilogia dos gêneros" ou "trilogia Cornetto" do diretor Edgar Wright, que parodiou os filmes 
de zumbis em Todo Mundo Quase Morto (2004) e os filmes catástrofe e de invasão alienígena 
em Heróis de Ressaca (2013). 
 

                                                 
208 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000186/2006?ref_=ttawd_ev_5. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
209 O filme arrecadou cerca de 758 milhões mundialmente com um orçamento de 125 milhões. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=davincicode.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
210 O Rotten Tomatoes registra apenas 25% de críticas positivas para o filme. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/da_vinci_code. Acesso em 28 de out. de 2016. 
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2007 - A ESTRANHA PERFEITA (PERFECT STRANGER), 109 minutos - Uma jornalista é 
contatada por uma amiga que diz ter provas comprometedoras contra um poderoso 
empresário. Quando a amiga é encontrada morta, a jornalista desconfia que tenham tentado 
silenciá-la e decide se aproximar do empresário para investigá-lo. 
 
2007 - EU SEI QUEM ME MATOU (I KNOW WHO KILLED ME), 105 minutos - Uma 
garota é sequestrada por um serial killer e, apesar de seu corpo não ser encontrado, é dada 
como morta. Anos depois uma garota com as mesmas características e o mesmo DNA dá 
entrada em um hospital, todos acham que é a mesma pessoa, mas ela  se identifica como 
alguém diferente. Agentes do FBI concluem que é uma personalidade alternativa criada pela 
garota para lidar com o trauma e tentam desvendar os mistérios ocultos em sua mente. O filme 
ganhou oito Framboesas de Ouro211, um recorde na época, incluindo pior direção, pior roteiro, 
pior filme e dois prêmios de pior atriz para Lindsay Lohan, já que ela interpretava duas 
personagens. 
 
2007 - MEDO DA VERDADE (GONE BABY GONE), 114 minutos - Adaptação do romance 
homônimo de Dennis Lehane e dirigido pelo ator Ben Affleck em sua estreia na função. A 
trama acompanha um casal de detetives particulares contratados para desvendar o 
desaparecimento de uma menina e o possível envolvimento da polícia nisso. O filme rendeu 
uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante para Amy Ryan212. 
 
2007 - NANCY DREW E O MISTÉRIO DE HOLLYWOOD (NANCY DREW), 99 minutos 
- Nova tentativa de levar aos cinemas da detetive juvenil Nancy Drew que teve algumas de 
suas aventuras literárias produzidas para o cinema nos anos de 1930. Neste filme Nancy 
acompanha seu pai em uma viagem à Los Angeles e acaba encontrando pistas que ajudam a 
desvendar o assassinato de uma  famosa estrela de cinema. A bilheteria modesta213 
provavelmente contribuiu para que não fossem feitas continuações. 
 
2007 - NO VALE DAS SOMBRAS (IN THE VALLEY OF ELAH), 121 minutos - Filme 
levemente baseado em um caso real de assassinato. Sua história acompanha um pai que 
procura o filho, um militar que combatia no Iraque, desaparecido depois de retornar aos 
Estados Unidos. Ele o encontra morto e decide localizar seus assassinos. Tommy Lee Jones 
recebeu uma indicação ao Oscar214 de melhor ator por seu trabalho neste filme. 
 
2007 - NÚMERO 23 (THE NUMBER 23), 101 minutos - Um pacato pai de família começa a 
ler um livro intitulado Número 23 e passa a crer que muitos eventos desastrosos estão ligados 
a este número. Ele passa a ter alucinações com sua esposa sendo assassinada e tenta 
desvendar o mistério por trás do número misterioso. O filme encontrou uma recepção quase 

                                                 
211 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000558/2008?ref_=ttawd_ev_3. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
212 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2008?ref_=ttawd_ev_1 Acesso em 28 de out. de 
2016. 
213 O filme arrecadou apenas 30 milhões mundialmente. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=nancydrew.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
214 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2008?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
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unanimemente desfavorável215 entre os críticos e ainda recebeu uma indicação ao Framboesa 
de Ouro de pior ator para Jim Carrey216. 
 
2007 - ZODÍACO (ZODIAC), 158 minutos - Filme dirigido por David Fincher baseado na 
história real de Robert Graysmith, cartunista do jornal San Francisco Chronicle que se tornou 
obcecado em desvendar os crimes do assassino serial conhecido como Zodíaco que 
aterrorizou a cidade de São Francisco durante os anos de 1970. Assim como a investigação 
real de Graysmith, a narrativa termina inconclusa. O filme concorreu à Palma de Ouro no 
Festival de Cannes217.    
 
2008 - O ASSASSINO DO ALFABETO (THE ALPHABET KILLER), 98 minutos - Filme 
baseado no caso real de uma série de assassinatos ocorridos nos Estados Unidos, em 
Rochester, nos anos de 1970. Apesar de apresentar um possível culpado, a trama termina sem 
dar uma resposta definitiva. A crítica e o público tiveram uma opinião majoritariamente 
desfavorável218 em relação ao filme que, depois de circular por alguns festivais dos Estados 
Unidos, estreou comercialmente no país em apenas duas salas de cinema219. 
 
2008 - AS DUAS FACES DA LEI (RIGHTEOUS KILL), 101 minutos - Uma dupla de 
policiais veteranos é designada para investigar um assassino em série que aparentemente só 
mata criminosos que escaparam da justiça. Conforme a investigação avança a lealdade dos 
dois é posta em questão. O principal atrativo do filme era a presença de Robert De Niro e Al 
Pacino como a dupla principal. A presença dos dois atores, porém, não garantiu o sucesso do 
filme, que teve uma bilheteria abaixo do esperado220 e uma recepção negativa da crítica221. 
 
2009 - ANJOS E DEMÔNIOS (ANGELS & DEMONS) - Mais uma adaptação das histórias 
do professor Robert Langdon, criado na literatura por Dan Brown. Dessa vez Langdon precisa 
ajudar o Vaticano a encontrar a misteriosa irmandade dos Illuminati que sequestrou os 
principais candidatos a Papa justamente durante o período que a igreja estava prestes a eleger 
seu próximo pontífice. Assim como aconteceu em O Código Da Vinci (2006), aventura 
anterior do personagem, a crítica foi desfavorável ao filme222, mas a película se saiu bem nas 
bilheterias223, ainda que o resultado tenha sido inferior em relação ao antecessor. 
 
2009 - SHERLOCK HOLMES, 128 minutos - Nova tentativa de trazer o detetive Sherlock 
Holmes às telas, dessa vez tentando conciliar as habilidades investigativas do personagem 

                                                 
215 O Rotten Tomatoes registra apenas 8% de críticas positivas para o filme. Disponível em:  
https://www.rottentomatoes.com/m/the_number_23/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
216 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000558/2008?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
217 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000147/2007?ref_=ttawd_ev_4. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
218 O Rotten Tomatoes mostra que apenas 14% da crítica e 23% do público foram favoráveis ao filme. 
Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/alphabet_killer/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
219 Dados do Box Office Mojo. Disponível em: http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=alphabetkiller.htm. 
Acesso em 12 de jul de 2017. 
220 O filme arrecadou 78 milhões com um orçamento de 60 milhões. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=righteouskill.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
221 Apenas 21% de aprovação de acordo com o Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/righteous_kill/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
222  O agregador Rotten Tomatoes registra 34% de críticas positivas. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/1189217-angels_and_demons/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
223 Arrecadou cerca de 485 milhões com um orçamento de 150. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=angelsanddemons.htm. Acessado em 28 de outubro de 2016. 
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com seus talentos marciais que eram constantemente mencionados nas obras de Conan Doyle, 
mas pouco explorados. Na trama, Holmes prende o nobre Blackwood, que matava pessoas em 
supostos rituais de magia negra. O nobre é condenado à morte e executado, mas dias depois 
do seu enforcamento ele volta a ser visto em Londres e seus inimigos começam a morrer de 
maneira aparentemente sobrenatural. Holmes se coloca na trilha do assassino e ao fim prova 
que não havia nada de sobrenatural em seus atos. O filme teve uma recepção relativamente 
positiva e ganhou uma continuação.  
 
2010 - CONSPIRAÇÃO XANGAI (SHANGHAI), 105 minutos - Em 1941, antes do 
bombardeio de Pearl Harbor, que fez os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra 
Mundial, um agente da inteligência militar dos EUA vai até a China para tentar desvendar o 
assassinato de um amigo. Sua investigação o leva direto a uma conspiração do eixo nazista. 
Não foi bem recebido pela crítica224 nem se saiu bem nas bilheterias225. 
 
2010 - ILHA DO MEDO (SHUTTER ISLAND), 138 minutos - Filme dirigido por Martin 
Scorsese a partir do romance homônimo de Dennis Lehane. A história se passa nos anos de 
1950 e acompanha um agente federal que vai a uma manicômio judiciário localizado em uma 
isolada ilha para investigar o misterioso sumiço de uma paciente. Aos poucos vai se 
construindo a dúvida se há uma grande conspiração por trás de tudo ou se o protagonista está 
perdendo sua sanidade. Na época de seu lançamento, foi o filme de maior bilheteria226 da 
carreira de Scorsese.   
 
2011 - MILLENNIUM: OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES (THE GIRL 
WITH THE DRAGON TATTOO), 158 minutos - Adaptação dos romances da série 
Millennium, escritos pelo sueco Stieg Larsson. Dirigido por David Fincher, o filme segue a 
hacker Lisbeth Salander, uma investigadora particular brilhante e misantropa (não muito 
diferente de Sherlock Holmes), e o jornalista Mikael Blomkvist, que são contratados por um 
bilionário sueco para encontrarem sua sobrinha desaparecida décadas atrás durante uma festa 
na propriedade da família. O filme venceu o Oscar de melhor montagem e recebeu outras 
quatro indicações, incluindo a de melhor atriz para Rooney Mara, que interpretou Lisbeth227. 
 
2011 - SHERLOCK HOLMES: O JOGO DE SOMBRAS (SHERLOCK HOLMES: A 
GAME OF SHADOWS), 128 minutos - Continuação de Sherlock Holmes (2009). Nessa nova 
aventura o detetive precisa investigar uma série de assassinatos ocorridos em diferentes países 
europeus que podem estar sendo cometidos pelo Professor Moriarty. 
 
2012 - O CORVO (THE RAVEN), 110 minutos - Filme levemente baseado nos últimos dias 
do escritor Edgar Allan Poe, encontrado à beira da morte em um banco de praça em 
Baltimore. O filme constrói uma história ficcional do que nos últimos dias de vida do 
romancista. Na trama, Poe ajuda a polícia a investigar uma série de assassinatos baseados em 

                                                 
224 Apenas 4% de opiniões positivas no agregador Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/shanghai. Acesso em 28 de out. de 2016. 
225 Arrecadou somente cerca de 9 milhões mundialmente. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shanghai.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
226 O filme arrecadou mundialmente cerca de 294 milhões de um orçamento de 80. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=shutterisland.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
227 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2012?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
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seus contos. Não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público228 e foi um fracasso de 
bilheteria229.  
 
2012 - JACK REACHER: O ÚLTIMO TIRO (JACK REACHER), 130 minutos - Adaptação 
de um dos romances de Lee Child protagonizados pelo personagem Jack Reacher. Reacher é 
um ex-investigador da polícia do exército que tenta levar uma existência anônima. Quando 
um antigo colega de farda é acusado de assassinar várias pessoas em uma rua, Reacher 
imediatamente viaja para investigar o caso. Conforme investiga, Reacher vai se dando conta 
de que o amigo pode ser inocente e que alguém talvez tenha armado para ele. O filme recebeu 
uma continuação em 2016. 
 
2013 - OS SUSPEITOS (PRISONERS), 153 minutos - Dirigido por Denis Villenueve, o filme 
se passa na zona rural do estado da Pensilvânia. A filha de um pacato pai de família 
desaparece e quando a polícia não consegue encontrá-la, decide tomar a investigação para si, 
sequestrando um dos suspeitos e torturando-o para tentar obter a localização da filha. O 
policial designado para o caso se torna cada vez mais obcecado em resolver o mistério. O 
filme encerra com o destino de um dos protagonistas em aberto. 
 
2014 - GAROTA EXEMPLAR (GONE GIRL), 149 minutos - Com direção de David 
Fincher, o filme é uma adaptação do romance homônimo de Gillian Flynn. A trama segue 
Nick, um dono de bar de uma cidadezinha no interior do estado do Missouri cuja esposa 
desaparece misteriosamente. Conforme a trama avança, o público tem razões para desconfiar 
que Nick é o responsável, mas então é revelado que sua esposa, Amy, armou tudo para por 
não julgá-lo um marido digno. Ele tenta provar sua inocência, mas as evidências forjadas por 
Amy são convincentes demais. Ao fim, ele consegue que Amy retorne para ele e ela consegue 
incriminar um ex-namorado para inocentar Nick, que termina refém da esposa. O filme foi 
muito bem recebido pelos críticos230, um sucesso de bilheteria231 e rendeu uma indicação ao 
Oscar de melhor atriz coadjuvante a Rosamund Pike pelo seu trabalho como Amy. 
 
2014 - O JUIZ (THE JUDGE), 141 minutos - Um bem sucedido e vaidoso advogado retorna à 
sua pequena cidade natal quando seu pai, o juiz da cidade, é acusado de assassinato. Decidido 
a provar a inocência do pai, ele resolve investigar o crime por conta própria. 
 
2014 - VERONICA MARS, 107 minutos - Continuação da série televisiva Veronica Mars. A 
série apresentava a personagem em sua adolescência resolvendo casos de colegas de escola e 
de faculdade com a ajuda do pai que era detetive particular. No filme Veronica está recém 
formada em direito e prestes a assumir um emprego em uma grande firma de advocacia. Ela 
acaba retornando para sua cidade natal, a corrupta Neptune, quando Logan, seu ex-namorado 
de colégio, é injustamente acusado de assassinato e ela decide investigar o caso. 
 
2014 - VÍCIO INERENTE (INHERENT VICE), 148 minutos - Primeira incursão do diretor 
Paul Thomas Anderson pela narrativa policial, adaptando o romance homônimo de Thomas 
Pynchon. Na Los Angeles dos anos de 1970 o detetive particular Larry "Doc" Sportello é um 
                                                 
228 O agregador Rotten Tomatoes computa 22% de críticas positivas e 42% de opiniões favoráveis do público. 
Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/untitled_raven_project/. Acesso em 28 de out. de 20166. 
229 Arrecadou mundialmente 29 milhões de um orçamento de 26. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=raven.htm. Acesso em 28 de out. de 2016. 
230 Cerca de 88% de críticas positivas no Rotten Tomatoes. Disponível em: 
https://www.rottentomatoes.com/m/gone_girl. Acesso em 28 de out. de 2016. 
231 Arrecadou cerca de 369 milhões com um orçamento de 60. Disponível em: 
http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=gonegirl.htm. Acesso em 28 de out. de 2016.  
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hippie que passa seus dias usando drogas e investigando pequenos casos. Quando uma ex-
namorada lhe pede para investigar o desaparecimento de um poderoso empresário, ele parece 
encontrar em uma conspiração cada vez maior, mas seu uso constante de drogas lhe faz 
duvidar se tudo que presencia é real ou um delírio. Ao final nada se resolve. Foi indicado ao 
Oscar de melhor roteiro adaptado.232 
 
2015 - CRIMES OCULTOS (CHILD 44), 137 minutos - Adaptação de um romance de Tom 
Rob Smith, o filme se passa na União Soviética stalinista. Um membro da polícia militar 
soviética desconfia que a constante aparição de crianças mortas em pátios de trens não é 
acidente, mas a obra de um assassino em série. Seus superiores rechaçam a hipótese sob o 
argumento de que não há assassinato na utopia soviética e ele é despachado para uma pequena 
cidade no interior. Mesmo rebaixado de seu posto, o militar continua a investigar as mortes de 
crianças. Não foi bem recebido nem pela crítica, nem pelo público233. 
 
2015 - LUGARES ESCUROS (DARK PLACES), 113 minutos - Adaptação do romance 
homônimo de Gillian Flynn, o filme conta a história de Libby, uma mulher marcada pelo 
trauma depois de ter visto sua família inteira ser brutalmente assassinada quando ela tinha oito 
anos. Sem dinheiro, ela decide aceitar o convite e o cachê oferecido por um clube de detetives 
amadores para revisitar o caso. Conforme ela investiga, passa a questionar as certezas que 
tinha sobre o que aconteceu naquela noite. Não agradou nem ao público nem aos críticos234. 
 
2015 - OLHOS DA JUSTIÇA (SECRET IN THEIR EYES), 111 minutos - Remake 
hollywoodiano do filme argentino O Segredo de Seus Olhos (2009). A trama agora se passa 
nos Estados Unidos e começa no período posterior aos atentados do World Trade Center. A 
filha adolescente de uma agente do FBI é brutalmente assassinada e seus colegas de equipe se 
unem para encontrar o responsável. O criminoso é preso, mas logo liberado por ser 
informante do governo, oferecendo informações de células terroristas. Anos depois um de 
seus colegas de equipe, que deixou o FBI para se tornar segurança, volta a encontrar pistas do 
criminoso e decide reabrir o caso. 
 
 

                                                 
232 Disponível em: http://www.imdb.com/event/ev0000003/2015?ref_=ttawd_ev_1. Acesso em 28 de out. de 
2016. 
233 O compilador Rotten Tomatoes computa 26% de críticas positivas e 42% de aprovação do público. 
Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/m/child_44/. Acesso em 28 de out. de 2016. 
234 Apenas 25% de críticas positivas e 33% de aprovação do público no compilador Rotten Tomatoes. Disponível 
em: https://www.rottentomatoes.com/m/dark_places_2015. Acesso em 28 de out. de 2016. 


