
Minha mente é a chave que me liberta. 

(Harry Houdini) 
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Apresentação 

O que você vai encontrar neste livro? 

 

Conceitualmente, uma biografia é definida como “a narração escrita da vida de um indivíduo”. Porém, 

este gênero literário pode alcançar outro sentido se utilizamos um critério mais amplo como “a 

história de um personagem sob a visão do autor que a escreve”. Podemos dizer então que uma 

biografia constitui uma história que pode ser contada por diferentes ângulos e interpretações, 

portanto nenhuma obra biográfica possui a capacidade de esgotar um personagem, já que as 

possibilidades de narrar sua trajetória são infinitas. Este livro tem a intenção de proporcionar ao leitor 

uma biografia moderna e principalmente verídica, e para tal o autor realizou uma pormenorizada 

investigação documental para a elaboração deste projeto, um dos mais completos jamais escritos em 

português. A fórmula para obter uma biografia consistente está nas fontes utilizadas pelo autor, que 

devem ter sua credibilidade comprovada. Do contrário, a veracidade dos fatos narrados poderia não 

corresponder exatamente à realidade vivida pelo biografado, principalmente se tratando de um 

personagem tão vaidoso como Houdini que, no afã de promover seu nome, não teve escrúpulos em 

exagerar a realidade de suas façanhas. Este livro foi concebido fundamentalmente a partir das notas 

pessoais do próprio Houdini e de autores especializados entre os quais gostaria de destacar: Walter 

B. Gibson, autor de mais de uma centena de títulos sobre magia, fenômenos paranormais e mistério, 

além de uma extensa bibliografia sobre Houdini e sua trajetória artística; Kenneth Silverman, autor 

de “Houdini!!! The Career of Ehrich Weiss, obra que conseguiu retratar — melhor que qualquer outra 

do gênero — a vida do artista fora dos palcos, e, finalmente, porém não menos importante, Milbourne 

Christopher, ilusionista, mágico e autor de obras clássicas como “Houdini: The Untold Stor, “The 

Illustrated History of Magic e  “Médiums, Mystics, & The Occult: New Revelations About Psychics And 

Their Secrets.  

 

  



Este livro não seria possível sem o alentador apoio de minha esposa, Eleonora Garbayo, e 

de pessoas que dedicaram décadas de suas vidas à investigação da história de Houdini, como John 

Cox, criador do blog “Wild About Harry”, uma fonte de inesgotável informação confiável e precisa 

sobre sua vida e obra. Seu magnífico trabalho me permitiu criar uma biografia moderna e atualizada. 

Patrick Culliton, autor, escritor, colecionador e um dos mais destacados especialistas em Houdini, que 

teve a generosidade de compartilhar informações poucos conhecidas de suas façanhas; e Dale 

Stinchomb, assistente da curadoria da coleção de obras de teatro da biblioteca de Houghton da 

Universidade de Harvard, por suas orientações sobre o uso legal de algumas das imagens presentes 

neste livro. Agradeço também a uma equipe de profissionais e colaboradores que são verdadeiros 

mágicos em suas áreas de atuação: minha revisora Vania Santiago e o desenhista gráfico, Xose Garcia. 

  



Introdução 

Houdini, invocamos a sua presença. 

 

31 de outubro de 2013. 

A festa de Halloween — contração de All Hallows Eve (“Véspera de todos os santos”) — é uma das 

datas de maior popularidade nos Estados Unidos e vem se estendendo gradualmente por quase todo 

o mundo ocidental. Suas raízes remontam à comemoração celta do Samhain, o evento mais 

importante do período pagão, que dominou o continente europeu até a sua conversão ao 

cristianismo. De acordo com a crença popular da época, durante o Samhain, era possível estabelecer 

uma conexão direta com as almas dos mortos, que nesse dia estavam autorizados a circular entre os 

vivos. Na tentativa de apaziguar os maus espíritos e afastá-los de suas casas, algumas pessoas 

costumavam deixar comida do lado de fora, tradição que se mantém até os dias de hoje, quando as 

crianças — fazendo papel das almas indesejadas — pedem doces de porta em porta para, em troca, 

não cometer travessuras.  

Enquanto uma legião de crianças circulava entre as ruas da vizinhança em busca de guloseimas, eu 

conversava animadamente com um grupo de amigos na suíte presidencial de um conhecido hotel de 

Barcelona. Havíamos sido convidados para participar de uma peculiar sessão espírita, cujo objetivo 

era invocar a presença de Houdini, falecido em 1926, no dia de Halloween. Desde então, existe uma 

tradição — iniciada pela própria esposa do mágico — que busca estabelecer contato com seu espírito 

no aniversário de sua morte, sempre antes da meia-noite. Eu me sentia particularmente orgulhoso 

por ter sido convidado para uma sessão fechada, restrita a um conhecido grupo de fãs do artista. 

Eram pessoas sérias e de mentalidade aberta, e que possuíam especial interesse no contato com o 

mundo espiritual. Costumavam estudar juntos nos fins de semana, trocavam ideias e compartilhavam 

livros e experiências. Com o passar do tempo, elas formaram um círculo de amizade propício para 

dar início a uma reunião espírita, mantendo uma atmosfera acolhedora. Apesar de ser o único novato 

da noite, meus profundos conhecimentos sobre a vida e a obra de Houdini seriam de grande ajuda 

quando chegasse o momento de invocar a sua presença. Ali não havia lugar para o ceticismo; pessoas 

incrédulas poderiam, mediante uma atitude arrogante, bloquear a comunicação espectral e arruinar 

a honrosa missão que aquele grupo desejava cumprir naquela noite.  



Para evitar atropelos ou imprevistos de última hora, o patrocinador do encontro, um fanático 

seguidor de Houdini chamado Jean Justini, decidiu organizar um jantar às nove da noite no 

restaurante do hotel para todos os convidados. O cardápio, escolhido por Paco Flores, o médium 

responsável pela sessão, incluía pratos leves e de fácil digestão, como frango grelhado, peixes, saladas 

e sucos naturais. Não é recomendável comer exageradamente ou consumir bebidas alcoólicas horas 

antes do início de uma sessão espírita, imprudência que poderia provocar certo desconforto físico. A 

digestão laboriosa também resulta em maior consumo de energia, prejudicando a leveza do 

pensamento do indivíduo e dificultando a concentração do médium, que atua como veículo de 

intercâmbio de mensagens dos espíritos, muitas vezes fisicamente, através de suas cordas vocais. 

Não apenas a refeição servida era amena, como também os temas de conversação entre os presentes. 

Foram evitados assuntos polêmicos que pudessem interferir no ambiente sereno que reinava à mesa, 

pois era sabido que certas entidades ligadas às sombras poderiam criar situações embaraçosas. No 

começo, achava tudo um exagero, porém não demorei para entender que para garantir a execução 

correta de uma sessão com aquelas características era necessário seguir certos procedimentos.  

Terminado o jantar, por volta das onze da noite, fomos conduzidos ao último andar do hotel, onde 

seria realizada a sessão, no quarto 3110, uma espaçosa suíte de decoração sóbria e discreta de 

noventa metros quadrados. Sentados confortavelmente em um enorme sofá de couro em forma de 

“u”, conversávamos em voz baixa — sem disfarçar a ansiedade provocada pela experiência que 

estávamos prestes a vivenciar. Enquanto isso, Paco estendia cuidadosamente uma bonita toalha de 

seda branca sobre uma grande mesa oval de madeira escura e sólida, destas que já não se fabricam 

atualmente devido à escassez — e ao o elevado preço — das madeiras nobres que compõem a sua 

estrutura. Sobre a mesa estavam dispostos alguns objetos relacionados com o falecido escapista: um 

par de algemas antigas, uma curiosa coleção de cadeados, uma corrente de elos robustos e um 

pequeno sino de latão dourado. No centro da mesa se podia apreciar um elegante porta-retratos de 

marfim com uma foto antiga de Houdini. Achei curioso o fato das algemas estarem fechadas, mas 

pensando bem, fazia todo o sentido. Houdini havia passado boa parte da vida desbloqueando 

algemas e aquele par poderia servir de isca para atrair sua atenção. Se durante a sessão, aquelas 

algemas abrissem, teríamos uma prova irrefutável da presença do grande mágico escapista na sala.  

Faltava pouco menos de quarenta minutos para a meia-noite e eu já não podia disfarçar o nervosismo 

tentando deter os dedos das mãos que não paravam de cutucar o braço acolchoado do sofá. Como 

já não havia mais assunto, trocávamos olhares desconcertados enquanto o médium se dirigia à 

mesinha ao lado da cama, onde estava o telefone. Podíamos escutá-lo falando com a recepcionista 



do hotel, que recebia ordens expressas de não permitir que ninguém subisse ao nosso quarto. “A 

chegada inesperada de qualquer pessoa depois da hora estabelecida para o início da reunião, às 

vezes apressada, agitada, inquieta, poderia causar prejuízo a um ambiente já harmonizado”, nos 

explicava o médium, após ter desconectado o telefone da tomada.  

“Vocês já podem se dirigir à mesa e tomar seus lugares”, nos disse o médium. “Peço a todos, por 

gentileza, que desliguem os celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Nada de vozerio, 

gritos ou gargalhadas”, pedia educadamente, buscando pacificar o clima do recinto, ao invés de 

conturbá-lo. Apesar de suas nobres intenções, era patente a tensão. O grupo era formado 

majoritariamente por pessoas que nunca haviam participado de uma experiência similar e, por esta 

razão, não faziam ideia do que poderia vir a ocorrer. Uma das mulheres se queixava de dor de cabeça, 

sintoma normalmente comum em ocasiões como essa, quando os nervos estão à flor da pele. Para 

os espíritas, no entanto, um mal-estar poderia significar a presença de espíritos necessitados de 

auxílio, que ainda sentem as mesmas dores que os levaram à desencarnação.  

Pouco a pouco, fomos nos acomodando ao redor da mesa oval e, com cuidado, me sentei na cadeira 

mais próxima, de frente aos objetos de Houdini. Algumas pessoas fecharam os olhos procurando 

relaxar e respirar lentamente enquanto outros, mas inquietos, esfregavam as mãos ou mexiam 

involuntariamente os pés. As sensações eram variadas, porém todos tinham as atenções voltadas 

para o médium, concentrado na leitura silenciosa de um pequeno livro de orações. Os minutos 

passavam lentamente e se estabelecia um profundo silêncio, às vezes perturbado por um breve 

acesso de tosse. “Pelo menos está fazendo uma noite tranquila”, sussurrava um dos integrantes da 

mesa a um colega sentado ao meu lado. “Ano passado, a noite de Halloween foi horrível, com muito 

vento, raios e trovões”, lembrava, quando foi bruscamente interrompido por um sssshhhhh saído dos 

lábios de Paco, sem que ele mesmo percebesse, tamanha era sua concentração no livro de orações.  

Ao concluir a leitura, nosso guia fechou cuidadosamente o livreto e se levantou em direção ao 

banheiro, sem dizer uma só palavra. De repente, todas as luzes da suíte se apagaram, provocando 

uma enorme inquietação ao redor da mesa. “O que foi isso? Um blecaute? Meu Deus, justo hoje?”, 

se queixava um dos participantes. Surpreso, e sem saber o que fazer, fui tomado por certa vertigem 

até conseguir me reorientar no meio da escuridão, confiante de que a luz se reestabeleceria em pouco 

tempo. No entanto, não demorou muito para descobrirmos que o súbito apagar das luzes não havia 

sido provocado por uma pane elétrica nem muito menos era o resultado de uma travessura de um 

espírito malicioso do Halloween. As luzes foram apagadas pelo próprio médium, que retornava 

lentamente, guiado pela chama de uma vela apoiada sobre um bonito castiçal de bronze antigo. Ele 



se sentou à mesa mais uma vez e posicionou o castiçal bem no centro, em frente à foto de Houdini. 

A luz emitida pela chama era tão escassa que já não era possível enxergar as paredes, o teto nem 

mesmo os móveis da suíte. A sensação era de que a mesa e o grupo sentado à sua volta flutuavam 

sobre uma profunda escuridão. A trêmula chama da vela só tinha força suficiente para iluminar os 

objetos dispostos, principalmente o porta-retratos com a foto do mágico, cujo semblante parecia 

sorrir para os presentes. Os efeitos psicológicos produzidos por aquele misterioso cenário pelo qual 

estávamos envolvidos acabaram gerando uma sensação de grande tensão e nervosismo, delatado 

por alguns pigarros ou pela tímida tosse de alguns participantes. Devo confessar que tampouco me 

sentia cômodo. Mordia os lábios e batucava discretamente com os dedos sobre a mesa, uma mania 

pessoal que se manifestava sempre que me sentia incomodado. Observei, então, um leve 

formigamento nas plantas dos pés, e pensei como aquela sessão estava provocando, em mim, uma 

experiência multissensorial em que uma sensação sucedia a outra sem prévio aviso. Apesar da 

ansiedade que sentia naquele momento, percebi como era fascinante notar a agudeza de outros 

sentidos na ausência de luz. Comecei a sentir o cheiro de queimado exalado pela chama da vela e 

notei como o ar se viciava pouco a pouco naquela luxuosa suíte.  

Paco dirigiu o olhar para a foto do grande mágico durante alguns segundos, ao mesmo tempo que 

colocava a mão no bolso, de onde retirou um pequeno gravador. Com um discreto e inquietante 

sorriso, ligou o aparelho e pediu para que o grupo desse as mãos. Em seguida, fechou os olhos e 

ficou completamente imóvel por quase um interminável minuto. Um profundo silêncio invadiu a suíte, 

e o único som que se escutava era o perturbador tique-taque do relógio da parede, elevando ainda 

mais o clima de apreensão que reinava naquele recinto. Nosso grupo, agora claramente mais 

inquieto, trocava olhares como se quiséssemos perguntar o que deveríamos fazer. De repente, e sem 

prévio aviso, o médium arregalou os olhos como se tivesse sido despertado subitamente, puxou o ar 

com força para dentro dos pulmões e segurou a respiração por alguns segundos. Então, baixou 

lentamente as pálpebras enquanto soltava de modo gradual o oxigênio que havia retido. De olhos 

fechados, pediu a todos que inclinassem ligeiramente a cabeça para baixo e se concentrassem na 

imagem de Houdini. Com voz firme e empostada, fez uma curta prece de abertura, e então disse:  

Estamos aqui reunidos para ter um encontro sublime com a espiritualidade superior. Por favor, 

Houdini, apresente-se nesta noite. Demonstre para nós, reunidos aqui neste círculo, que isso é 

possível. Esta é a sua oportunidade de realizar o maior número de todos os tempos. Faça tocar o sino, 

pois sabemos que você tem este poder. Todos os aqui presentes são fiéis admiradores da sua obra e 

trajetória. Você, Houdini, elevou a magia a um nível jamais visto antes e, por isso, estamos aqui para 



lhe receber de braços abertos. Apareça Houdini, esta é a sua hora, este é o seu momento de provar 

para o mundo que a sua determinação é superior a de todos os mortais. Por favor, Houdini, mostre-

se presente.  

Enquanto o médium invocava a presença do grande mágico, notei que um dos participantes abria 

discretamente os olhos, tentando captar melhor o ambiente ao redor da mesa. Naquele momento, a 

curiosidade superava qualquer medo. Minha atenção estava voltada para a vela, cuja chama parecia 

mais agitada que há poucos minutos. “Talvez seja fruto da minha imaginação”, pensava. Após ter lido 

tantos livros sobre o assunto, era capaz de reconhecer os sinais que delatariam a presença de algum 

espírito no local. Normalmente, quando isso ocorre, são percebidos certos detalhes muito sutis, como 

uma sensação de frio repentino ou a chegada de uma brisa inexplicável levantando de forma suave 

a toalha estendida sobre a mesa. Em alguns casos, a chama da vela pode mudar de cor, passando a 

arder num brilho mais azulado. Mas nada disso havia ocorrido. “Como gostaria que o sino que está 

sobre a mesa começasse a tocar. Isso sim seria a manchete do dia seguinte em todos os jornais”, 

pensei. Durante quinze minutos, foquei minha atenção exclusivamente na sessão, à espera de algum 

ruído ou fenômeno inesperado. Estava tão atento que era capaz de escutar o tique-taque de todos 

os relógios do recinto. Deduzi que o senhor que estava sentado ao meu lado não tinha relógio, já 

que não escutava nenhum ruído mecanizado vindo de sua direção. Porém, podia perceber sua 

respiração profunda e a rápida pulsação, tão forte que era possível sentir a vibração de suas mãos. 

Paco se dedicou com afinco à missão de trazer Houdini de volta ao plano terrenal. Durante a 

invocação, mencionou seus truques mais célebres, falou de sua fama mundo afora e transmitiu o 

profundo desejo de sentir sua presença naquela suíte. Porém o sino não tocou, a toalha da mesa 

continuou imóvel e a chama seguiu iluminando escassamente a mesa, impoluta. O contínuo avançar 

do relógio fazia com que seus ponteiros avançassem lentamente em direção à meia-noite. Consciente 

de que o mágico não podia — ou não queria — manifestar sua presença, o médium concluiu a 

invocação com uma prece e permaneceu em silêncio, esperando o momento em que o antigo relógio 

que ornava a parede da suíte emitisse o último tique-taque da noite de Halloween. No meio do 

insistente silêncio que se havia apoderado do local, o carrilhão tocou as doze badaladas da meia-

noite, dando passo ao primeiro minuto da madrugada do dia 1o de novembro. A festa do Halloween 

havia terminado e com ela todas as nossas esperanças de contatar o famoso mágico escapista. 

Claramente decepcionado, Paco abriu os olhos e pediu aos presentes que soltassem as mãos devagar. 

Apagou a vela com os dedos, se levantou em direção ao interruptor e acendeu as luzes da suíte.  



Alguns participantes, com a roupa encharcada de suor, se mostravam aliviados com a luminosidade 

emitida pelo lustre de cristal do teto, que invadia toda a suíte, tornando-a mais amena. Outros, 

visivelmente frustrados, procuravam entender o que havia dado errado, conversando de modo 

discreto em um canto mais afastado. Sentia-me cansado, e porque não dizer, um pouco 

decepcionado também. Despedi-me de forma carinhosa de todos, abraçando cada um, recolhi meus 

pertences e me retirei da suíte. Notei uma leve tontura ao percorrer o estreito corredor do hotel em 

direção do elevador. A tensão dos últimos minutos e a expectativa de um possível contato com uma 

figura tão extraordinária como Houdini havia consumido minha energia. Enquanto esperava a 

chegada do elevador, pensava: “ainda bem que tivemos um jantar light. Se tivéssemos abusado, 

estaria passando muito mal agora”. Ao abandonar o hotel, atravessei a rua e tomei o caminho de 

casa. Decidi voltar a pé, procurando absorver o ar fresco da madrugada, para colocar os pensamentos 

em ordem durante a caminhada.  

Para os fãs de Houdini, a festa de Halloween tem um significado especial. Além de comemorarem o 

aniversário de sua morte, sessões espíritas como a descrita neste capítulo são organizadas em várias 

cidades dos Estados Unidos com o objetivo de trazer de volta à Terra o maior escapista de todos os 

tempos. Trata-se de uma curiosa ironia, uma vez que, durante anos, Houdini decidiu travar uma 

verdadeira cruzada contra o espiritismo após receber das mãos de uma médium uma carta 

supostamente escrita por sua falecida mãe — por quem nutria uma devoção incondicional —, um 

ato que o artista tomou como uma grande ofensa. Mas mesmo antes desse terrível episódio, o 

mágico já considerava os médiuns verdadeiros charlatães, gentalha sem escrúpulos que se 

aproveitava da fragilidade de pessoas em momentos de angustia. Compartilho com Houdini a terrível 

experiência de perder os pais precocemente — aos quinze anos já era órfão de pai e mãe — e até 

hoje não fui convencido de que a comunicação com nossos entes queridos seja, de fato, possível. 

Nessas horas, costumo lembrar-me do cartaz pendurado na parede da sala de Fox Mulder, o agente 

do FBI da série Arquivo X, que dizia em letras garrafais “I Want to Believe” (Eu Quero Acreditar). E 

Houdini também queria. Seu ceticismo, assim como o meu, não era radical: ele achava factível a 

possibilidade de a alma continuar sua trajetória após o desencarne e, portanto, acreditava que — 

utilizando os meios adequados e por intermédio de pessoas idôneas — seria possível estabelecer 

uma conexão com o mundo dos espíritos.  

Houdini é lembrado até os dias de hoje como um homem que passou a vida inteira flertando com a 

morte. Os números de escapismo representaram para muitos de seus fãs um cenário de nascimento-

morte-ressurreição. No entanto, a maioria de suas façanhas era planejada e testada à exaustão para 



garantir um nível de segurança máximo. Ainda assim, o elemento perigo estava sempre presente, e a 

possibilidade de sair gravemente ferido, ou até morto, era real. Consciente de que havia assumido 

uma profissão de alto risco, Houdini prometeu à esposa, Bess, que se morresse primeiro tentaria 

comunicar-se com ela. Para um homem ousado como ele, que passou a vida desafiando a morte em 

inúmeros espetáculos de escapismo extremamente perigosos, não parecia tarefa impossível de 

cumprir. Nesta biografia, cujo conteúdo é integralmente verídico, descobriremos se o mágico 

escapista de maior prestígio de todos os tempos conseguiu superar o desafio mais importante da 

humanidade: vencer a morte. 

 

 


