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Prefácio

Raymond Chandler havia depositado muita esperança na publi-
cação de seu primeiro romance, O sono eterno, que foi para as li-
vrarias em janeiro de 1939. O resultado de crítica e público foi 
razoável, embora muito abaixo da expectativa dele próprio e de 
seu editor, Alfred Knopf, que lançara Dashiell Hammett em 
1929 e achava que Chandler era ainda melhor do que o autor de 
O falcão maltês. Chandler tinha para com os críticos literários da 
época aquela atitude tão comum nos escritores: uma enorme an-
siedade para saber o que achavam de sua obra, e, num segundo 
momento, uma enorme irritação ao ficar sabendo. Os críticos fi-
caram meio escandalizados com um romance no qual apareciam 
alcoolismo, drogas, ninfomania, mercado negro de livros porno-
gráficos, adultério, um criminoso homossexual. 

O livro vendeu, porém, o triplo do que um romance po-
licial em capa dura vendia naquela época, e isso animou Chand-
ler a prosseguir. Durante o ano de 1939 ele escreveu alguns con-
tos curtos para as pulp magazines e diferentes projetos de romance. 
Tinha o hábito de trabalhar durante várias semanas numa histó-
ria e, ao chegar a um impasse, largava aquele manuscrito e ia se 
dedicar a outro. 

Num plano de trabalho que preparou em março de 1939 
para os anos seguintes, Chandler cita um romance (que numa nota 
de 1942 ele indica ser Adeus, minha querida), com o título provisó-
rio de Law is where you buy it, tendo como tema “a aliança corrupta 
da polícia e dos bandidos numa pequena cidade da Califórnia apa-
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rentemente linda como a aurora”, baseado nos contos “Mandarin’s 
Jade”, “The Man Who Liked Dogs” e “Bay City Blues”.

Suas anotações de trabalho transcritas em Raymond Chan-
dler Speaking (D. Gardiner e K. S. Walker, 1997) mostram que em 
1939 ele estava trabalhando num romance com o título provisório 
de The Girl from Brunette’s, que algum tempo depois virou The 
Girl from Florian’s, ou seja, era o embrião do que viria a ser Adeus, 
minha querida. O argumento desse livro tinha como ponto de 
partida dois contos publicados em 1937: “Try the Girl” (em Black 
Mask) e “Mandarin’s Jade” (em Dime Detective Magazine).

Era um período tenso, com a ascensão do nazismo na 
Europa e o início da Segunda Guerra Mundial. Chandler, então 
com cinquenta e um anos, tentou se alistar (ele havia lutado num 
regimento canadense, na Primeira Guerra), mas foi recusado de-
vido à idade. Numa carta de agosto daquele ano, ele escreveu para 
Blanche Knopf, esposa e sócia do seu editor (ver Apêndice), afir-
mando que no final de setembro poderia enviar um manuscrito 
para uma primeira avaliação. 

Não foi bem o caso. Em setembro, ele descartou o manus-
crito inteiro desse livro, e comentou numa carta de dezembro de 
1939 ao colega escritor George Harmon Coxe: “Tive que jogar 
fora meu segundo livro inteiro, e isso me deixa sem nada para 
mostrar durante os próximos seis meses, e possivelmente sem nada 
para comer durante os seis subsequentes. Mas isso fez do mundo 
um lugar melhor para se viver do que se eu não o jogasse no lixo”.

A ácida autoironia de Chandler mostra o quanto era so-
frido seu processo de criação, mas ele conseguiu terminar o se-
gundo manuscrito no primeiro semestre de 1940, e o livro foi 
publicado em outubro. Vendeu menos que O sono eterno, mas as 
críticas começaram a melhorar. Morton Thompson, do Hollywood 
Citizen-News, afirmou: 

“Estou disposto a apostar minha reputação como crítico, 
atual e posterior, no futuro desse autor. A todo instante Chandler 
demonstra possuir um domínio perfeito sobre sua arte. Ele nunca 
tenta suprimir um efeito. Cada uma de suas frases mostra um 
trabalho intenso, constante, uma busca da perfeição, uma inces-
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sante criatividade. Sua construção é uma mescla paradoxal de 
doçura e rudeza. Ele tem um senso perfeito de história, de drama 
e de comédia. Emprega constantemente tudo isso, e assim cons-
trói sua narrativa. Seu livro e ele próprio são uma honra para a 
profissão. Meu Deus, como é bom reencontrar um pouco de ho-
nestidade e de verdadeiros sentimentos. Já fazia tempo...”

É aquele tipo de crítica que deixa um autor aliviado, não 
pelos elogios, mas porque o crítico mostra que entendeu o que o 
autor estava querendo produzir, e percebeu o tipo de esforço 
requerido. 

Adeus, minha querida propõe uma estrutura narrativa que tem 
algo da aparente gratuidade da pulp fiction policial, em que as 
coisas não acontecem da maneira meticulosa, ordenada e carte-
siana dos romances de Conan Doyle ou Agatha Christie. Por 
mais de uma vez em sua obra, Chandler iniciou uma narrativa 
dando a Philip Marlowe duas histórias quase simultâneas mas 
aparentemente sem conexão, até que aos poucos uma verdade 
enorme e inesperada começasse a surgir, unindo as duas. Pode ser 
consequência de sua opção em “canibalizar” histórias já publica-
das em revistas, mudando o nome dos personagens, e encaixando 
aquela sequência de fatos numa narrativa maior. Chandler escre-
via textos longos. Seus “contos” são quase todos noveletas de lon-
ga extensão, e cujo pagamento por palavra deve tê-lo ajudado a 
dormir em paz de vez em quando.

Chandler gostava de ritmos largos para suas narrações, e 
o romance lhe proporcionava espaço para essa narrativa maior, o 
espaço de que ele precisava como contador de histórias. Por outro 
lado, o que o caracteriza especificamente como estilista  independe 
da extensão do texto: são suas descrições, seus diálogos-tiroteio, 
suas frases de efeito, seu sarcasmo, seus símiles. Philip  Marlowe 
herdou, nos romances, esses efeitos que nos contos estavam espa-
lhados por detetives menos marcantes.

Chandler se sai bem com episódios de ação em que prati-
camente nenhuma palavra é dita, e que parecem sequências cine-
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matográficas acompanhadas com câmera rápida ou então minu-
ciosamente decupadas ação por ação, plano por plano. Quando 
foi para Hollywood, ele já escrevia vendo a cena mentalmente e 
descrevendo o que via. É engraçado que seus primeiros tratamen-
tos de roteiro eram, segundo Billy Wilder, totalmente equivoca-
dos, tentando descrever movimentos de câmera e transições de 
imagem mas sem muito domínio do jargão.

Não precisava do jargão; sua prosa é cinematográfica e 
sugere que ele ia muito ao cinema. Somado com seu período in-
tensivo de pulp fiction, ao longo de anos de leituras, o jargão deu-
-lhe a chance de refinar alguns truques. Adeus, minha querida 
mostra episódios que são exercícios de compressão ou dilatação 
do tempo e do espaço. Marlowe interrogando uma mulher 
 bêbada, Marlowe fugindo da clínica, Marlowe entrando no na-
vio, dois homens achando um corpo: são momentos diferentes 
contados com controle total dessa dinâmica de reter a narrativa e 
soltá-la de vez, ou mantê-la sob tensão máxima durante o tempo 
que o leitor aguentar. 

Numa carta de 1949 ao jornalista canadense Alex Barris 
(ver Apêndice), Chandler afirma que “entre o andamento e a pro-
fundidade de campo” iria preferir sempre a segunda (depht of fo-
cus). Talvez isso se deva ao fato de que, como no cinema, as histó-
rias policiais começavam a despertar para o mundo à sua volta. A 
paisagem em torno do crime era uma paisagem real, uma ceno-
grafia que não estava mais fora de foco, ganhava nitidez, contor-
nos, entonação, colorido. Nos romances de Chandler há espaço, 
como nos bons musicais, para que um coadjuvante tome conta da 
cena, devidamente encorajado por Marlowe, faça seu solo por 
meia dúzia de páginas e desapareça para sempre. Um porteiro, 
um policial, uma secretária, o assecla de um mafioso, um mordo-
mo, um charlatão. 

Chandler trouxe mudanças em relação aos contistas que o 
precederam ou que foram contemporâneos dele, inclusive os que 
ele admirava, como Erle Stanley Gardner, e aqueles com quem se 
correspondia, como George Harmon Coxe e William Campbell 
Gault. Todos estes produziam plots policiais impecáveis, e cenas 
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de ação de tirar o fôlego; mas era como se naquele mundo da his-
tória só acontecesse esta mesma história e nada mais. No mundo 
de Chandler, tudo estava em foco, havia gente de verdade cruzan-
do os corredores e ao volante dos carros, cada pessoa que passava 
ao fundo do quadro tinha sua história e sua vida real. Como na 
câmera de Greg Toland em Cidadão Kane, na prosa de Chandler 
tudo está em foco. Vemos uma vista panorâmica da cidade e em 
primeiro plano um besouro, uma vizinha abelhuda.

Em outra carta de 1949 para Dale Warren, ele dizia:

A respeito do comentário que você gentilmente trans-
creveu, sobre A irmãzinha, eu não concordo que essa 
história seja a melhor. Acho que Adeus, minha querida 
é o ponto mais alto e que eu nunca conseguirei reunir 
de novo aquela combinação de ingredientes. A estru-
tura óssea era muito mais sólida, a invenção era me-
nos forçada e mais fluente, e assim por diante. Escri-
tores que leem o que se escreve sobre eles ficam 
autoconscientes demais. Desenvolvem esse hábito la-
mentável de olhar para si mesmos através dos olhos de 
outras pessoas. Eles não estão mais sozinhos, eles têm 
um investimento de juízo crítico alheio, e precisam 
protegê-lo. Isso conduz a uma difusão de esforços. O 
escritor fica olhando a si mesmo enquanto trabalha. 
Vai se tornando mais sutil, e o preço disso é perder em 
vibração física. Mas dado que ele frequentemente ob-
tém sucesso no sentido comercial justamente no ins-
tante em que atinge esse ponto de lamentável sofisti-
cação, ele mente para si mesmo dizendo que seu livro 
mais recente é o melhor de todos. Não é. O sucesso 
desse livro é o resultado de uma lenta acumulação. O 
livro que marca a ocasião do sucesso geralmente não 
teve muita coisa a ver com ele.

Chandler já foi descrito, em termos de aparência, como 
um contabilista, não um escritor de histórias de crimes. Era um 
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sujeito caseiro e livresco, mas tinha sido executivo no ramo do 
petróleo, uma área muito competitiva, e ele relata histórias de 
ferozes disputas judiciais e de processos que ele peitou e levou até 
as últimas consequências. Havia nisso uma espécie de “orgulho 
ferido”, que alguns dos seus biógrafos percebem no seu modo de 
ser. Muitos escritores daquela época conheciam o mundo dos 
chefões, dos industriais e dos banqueiros, apenas de ouvir falar. 
Chandler viveu nesse mundo. 

Por outro lado, seu alcoolismo o capacitou a escrever de 
maneira convincente sobre médicos, charlatães, comércio de dro-
gas legais ou proibidas, clínicas clandestinas. Quando Marlowe é 
nocauteado no fim de um capítulo deste livro, a pessoa que 
 retorna no capítulo seguinte parece não ter a mínima lembrança 
de quem é. Esse robô impessoal que assume a narrativa, com al-
gumas funções mentais intactas e outras que só aos poucos vão 
ressurgindo, reproduz de maneira crível o despertar pós-alcoólico 
de alguém que costumava se trancar num hotel e passar três dias 
bebendo sem parar.

O navio-cassino que proporciona a Philip Marlowe uma 
das sequências mais cinematográficas do romance é outro elemen-
to de época que Chandler descreve com autoridade. Parados logo 
além do limite de águas territoriais, para não se sujeitar às leis do 
Estado, esses navios eram servidos por linhas de lanchas-táxi e 
foram durante anos um sustentáculo do jogo proibido na Califór-
nia. Outro elemento do submundo presente no livro é a maconha, 
aqui associada a pessoas com certo dinheiro, um verniz (verdadei-
ro ou falso) de sofisticação intelectual e de pretensões “artísticas”, 
um tipo de afetação que irritava Chandler profundamente, não 
pela droga em si, mas pelo estilo de vida que pressupunha.

Adeus, minha querida introduz, já no segundo romance 
do autor, uma das suas personagens femininas mais interessantes, 
Anne Riordan. Já se escreveu muita coisa a respeito da suposta 
misoginia de Chandler, que o levava a conceber personagens fe-
mininas invariavelmente escorregadias, moralmente dúbias, fisi-
camente irresistíveis. As mulheres nos romances de Chandler cor-
respondem muito de perto às ilustrações sensuais das capas dos 
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livrinhos de bolso que tornaram Philip Marlowe tão popular. 
Sereias, sacanas e perigosas: em apenas um dos romances da série 
(Playback) não há um assassinato cometido por uma mulher.

Nessa galeria de femmes fatales, Anne Riordan é uma ga-
rota com os pés no chão, cheia de um entusiasmo temperado pelo 
bom senso, mas ainda envolto em suficiente charme feminino 
para exercer uma atração magnética sobre Marlowe. Ela é (disse 
Chandler) “o tipo da garota com quem Marlowe se casaria, se ele 
fosse do tipo que casa”. Ela seria recuperada em pelo menos mais 
um texto, o conto “The Pencil”, último texto de ficção publicado 
em vida por Chandler, mas a relação entre os dois continua inal-
terada. Como Anne é filha de um policial (daqueles severos, alti-
vos e incorruptíveis inspetores que ele recriou tantas vezes nos li-
vros), tem bastante conhecimento dos processos de investigação e 
pode ser útil ao detetive em vários momentos. Mas o desejo dela por 
Marlowe não é correspondido, pelo menos nos termos que ela 
espera. Para os que falam da misoginia do autor, Anne Riordan é 
uma pista das mais significativas sobre o tipo de mulher que ele 
admirava.

Em 1949, numa carta a Alex Barris (ver Apêndice), Chandler afir-
mou: “Acredito que Adeus, minha querida será considerado o meu 
melhor livro. A janela alta, o pior”. Como tantas vezes acontece, 
era cedo para afirmar isso, pois ele ainda não tinha escrito seus 
dois últimos livros, que para uma boa parte da crítica ocupam 
respectivamente essas posições opostas: O longo adeus (1953) e 
Playback (1958). Em todo caso, qualquer classificação ranqueada 
da sua obra provavelmente dará a Adeus, minha querida um dos 
primeiros lugares.

Braulio Tavares
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