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introdução

Este trabalho é resultado de uma longa pesquisa que privilegia o 
estudo do gênero romance policial a partir dos livros mais vendidos 
no Brasil, os best-sellers. Tomando como suporte teórico a semiótica 
discursiva, de origem greimasiana, buscamos delinear a configura-
ção dos romances policiais com ênfase no nível narrativo do percurso 
gerativo de sentido.

Visto que o romance policial vem sofrendo alterações significa-
tivas desde sua criação no século XIX, constatou-se que, entre os 
romances policiais mais vendidos no Brasil no início do século XXI, o 
fazer do detetive não se centra exclusivamente na descoberta da iden-
tidade do criminoso, já que não é esse o único segredo da narrativa. 
Muitas vezes, o assassinato só serve de estímulo para que o detetive 
realize outras investigações a respeito, por exemplo, da motivação 
do criminoso, das consequências do assassinato para a sociedade etc.

Neste livro, apresentamos um subgênero do romance policial que 
denominamos de “místico-religioso” e que se diferencia bastante do 
modelo proposto ao gênero policial clássico, fazendo muito sucesso 
com o público leitor brasileiro. O segredo que prevalece nessas nar-
rativas não é apenas acerca da identidade do criminoso, mas também, 
e principalmente, sobre alguma informação religiosa decisiva para a 
vida das outras personagens.
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Entre os livros mais vendidos no Brasil no período de 1980 a 2009, 
cujas listas foram publicadas no Jornal do Brasil, encontramos sete 
romances policiais que representam o subgênero aqui determinado, 
ou seja, o “romance policial místico-religioso”. São eles:

Quadro 1 – Romance policial místico-religioso (mais vendidos 
– 1980-2009)

OBRA AUTOR ANO1

O nome da Rosa Umberto Eco 1984

O último cabalista de Lisboa Richard Zimler 1990

O código Da Vinci Dan Brown 2004

Os crimes do mosaico Giulio Leoni 2005

O último templário Raymond Khoury 2006

Anjos e demônios Dan Brown 2007

O símbolo perdido Dan Brown 2009

O livro de Umberto Eco, O nome da Rosa, é o primeiro romance 
policial (de nosso corpus) que explora a temática místico-religiosa; 
nessa obra, a responsabilidade pelos assassinatos ocorridos em um 
mosteiro medieval é atribuída a Deus, num ato de julgamento de prá-
ticas heréticas cometidas por jovens monges. O sucesso da obra de 
Umberto Eco, tanto em forma de livro quanto de filme (lançado em 
1984 com o mesmo título), consolidou o interesse do público leitor 
por romances policiais que abordam a temática místico-religiosa e 
fez que outras obras desse tipo também ocupassem as listas dos livros 
mais vendidos no Brasil.

Especialmente no período de 2000 a 2009, encontramos um 
número maior de livros representantes do subgênero romance policial 
místico-religioso. O aumento das vendas e, consequentemente, dos 
leitores dessas narrativas policiais pode ser decorrente da aceitação 
desse subgênero pelo leitor de narrativas policiais, pelo leitor de textos 
místicos ou religiosos – que passou a ler também romances policiais – ou 

 1 Ano em que a obra apareceu nas listas dos livros mais vendidos no Brasil, publi-
cadas no Jornal do Brasil.
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ainda, por novos leitores, que, até então, não eram aficionados nem 
pelo gênero policial nem pelo tema místico-religioso, mas aprovaram 
a mistura desses dois tipos de texto. A partir dessas hipóteses, cabe-
-nos a constatação de que esse tipo de romance policial foi bem aceito 
pelo leitor brasileiro de best-sellers.

Sabe-se que a temática místico-religiosa está presente na socie-
dade contemporânea de forma contundente, como pode ser obser-
vado em vários best-sellers de autoajuda, nas inúmeras religiões que 
são criadas frequentemente, na expansão de igrejas já existentes 
devido ao aumento do número de fiéis etc. Ao analisarmos os roman-
ces policiais de nosso corpus, mostraremos de que forma as questões 
místico-religiosas se entranham ao núcleo da narrativa policial e se 
relacionam ao enigma envolvendo crimes misteriosos configurando, 
portanto, uma nova espécie de narrativa policial: um subgênero.

Embora não tenhamos nos preocupado com o momento exato em 
que o “romance policial místico-religioso” surgiu, pois trabalhamos 
com um corpus específico e restrito a determinado período (1980 a 
2009), não encontramos trabalhos que tenham entendido essa união 
do tema místico-religioso ao gênero policial como um subgênero do 
romance policial. Há, por exemplo, muitos estudos sobre o romance 
policial O nome da Rosa devido ao sucesso inquestionável dessa obra 
e de seu autor e outros sobre alguns dos livros de nosso corpus – prin-
cipalmente as obras de Dan Brown, sucesso no mundo todo. Nenhum 
deles, porém, trata esses romances policiais como um todo nem os 
veem como constituintes de um subgênero do romance policial, 
intitulado “romance policial místico-religioso”. Este trabalho des-
creve esse subgênero apresentando os elementos responsáveis por 
sua estruturação.

No primeiro capítulo, faremos uma apresentação do gênero poli-
cial, descrevendo suas principais características, autores e perso-
nagens consagrados, que foram responsáveis pela determinação do 
gênero enquanto tal. Essa caracterização serviu para justificar a clas-
sificação das obras de nosso corpus como romances policiais, apesar 
de todas as diferenças que eles apresentam em relação ao romance 
policial clássico.
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O segundo capítulo, que funciona como o “coração” desta obra, 
descreve a configuração fundamental, narrativa e discursiva dos sete 
“romances policiais místico-religiosos” mais vendidos no Brasil de 
1980 a 2009, a partir da análise do percurso gerativo do sentido (PGS), 
proposto pela semiótica discursiva. Esse capítulo é o mais extenso 
porque descreve cada um dos romances policiais estudados, que 
contribuíram para o estabelecimento do subgênero “romance poli-
cial místico-religioso”. Nossa proposta foi partir da individualidade 
de cada obra para entender o todo de significação que esse conjunto 
exibe. Aqueles que já são fãs de romances policiais e conhecem toda 
a trajetória do gênero também podem se aventurar a começar a leitura 
deste livro pelo segundo capítulo.

Tendo em vista que o detetive é a figura central no gênero poli-
cial, dedicamos o terceiro capítulo exclusivamente a esse persona-
gem. Demonstraremos que os sujeitos que realizam a investigação 
no romance policial místico-religioso não recebem o título de “deteti-
ves”, mas nem por isso têm menos mérito no enredo do que o detetive 
do romance policial tradicional. Sem esquecer que estamos tratando 
de um subgênero do romance policial, destacamos a influência do 
tema místico-religioso no personagem central do gênero, explicitando 
as justificativas para a mudança de seu perfil.

No quarto e último capítulo, exploraremos os conceitos de “mis-
ticismo” e “religião”, partindo de autores alheios ao nosso emba-
samento teórico, para mostrar o significado do misticismo e da 
religiosidade na sociedade contemporânea e o modo como esses con-
ceitos foram explorados nos romances policiais analisados.

Assim, a partir da teoria semiótica discursiva, analisaremos uma 
“forma semiótica” – os “romances policiais místico-religiosos” mais 
vendidos no Brasil de 1980 a 2009 – e descreveremos a construção do 
sentido desse corpus, que será retomada na conclusão. A partir daqui, 
deixaremos de usar aspas para nos referirmos ao romance policial 
místico-religioso, pois já explicamos que este trabalho se dedicou a 
sua compreensão e descrição.
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