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A não ser que se meta em uma grande enrascada, é provável que você passe toda sua vida 
sem jamais cruzar com um detetive particular ou um agente secreto de verdade. Mas, se na 
vida real os espiões são raros, na ficção eles estão por toda parte. E isso não é de hoje. 
 
Criado no século XIX, Sherlock Holmes lidera a lista dos detetives ficcionais. O personagem de 
Sir Arthur Conan Doyle apareceu pela primeira vez no romance "Um estudo em vermelho", 
inicialmente publicado na revista "Beeton's Christmas Annual", a partir de 1897. Apaixonado 
pelo violino e chegado à cocaína, Holmes definiu a figura clássica do detetive, mas só usava 
sua capacidade dedutiva para chegar às soluções. Nada de bugigangas tecnológicas. 
 
O belga Hercule Poirot também era assim. Criado por Agatha Christie, a mais vendida autora 
de romances policiais, ele surgiu em 1920, no livro "O Misterioso Caso de Styles". Com sua 
capacidade de observação, ele deduzia crimes geralmente ocorridos em lugares exóticos, do 
Expresso do Oriente ao rio Nilo. 
 
Os detetives do chamado ciclo "noir" eram diferentes. Nascidos na literatura, mas celebrizados 
pelo cinema, gente como Philip Marlowe, criado por Raymond Chandler em 1939; ou Sam 
Spade, que Dashiell Hammett concebeu em 1938 em "O Falcão Maltês", se envolviam com 
mulheres fatais e davam pancadas nos desafetos quando necessário, mas ainda não eram 
"high-tech". 
 
O sujeito que popularizou a espionagem tecnológica foi James Bond, apresentado ao público 
por Ian Flemming em 1952. Ele também ficou mais famoso no cinema do que nos livros. A 
cada filme da série, os diretores se esmeram em criar invenções fantasiosas, muitas com 
marcas reais - já houve um relógio Watch com raio laser, um celular Ericsson que controlava 
um carro a distância e por aí vai. 
 
Os inventos ficaram tão ligados à imagem do detetive que viraram uma atração à parte. O 
seriado "James West", dos anos 60, trazia um herói que esbanjava tecnologia... no Velho 
Oeste. O atrapalhado Maxwell Smart, de "Agente 86", se perdia com bugigangas que não 
funcionavam direito. Sua marca registrada era o "sapato-fone", calçado com um discador na 
sola. Involuntariamente divertido era o ex-agente MacGyver, dos anos 80 e 90. Adepto do 
"faça você mesmo", ele improvisava nas situações difíceis. Chegou a conter um vazamento 
nuclear com chocolate. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


