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1  
o romance policial

1.1. Os gêneros do discurso

Neste primeiro capítulo, faremos a discussão sobre o gênero poli-
cial, explicitando a configuração genérica de um gênero discursivo 
e questionando seus tênues limites, que fazem que determinado texto 
pertença a um gênero e não a outro. Ao mesmo tempo, tais limites 
permitem que o leitor crie expectativas e que os autores tenham um 
modelo a seguir. Esses dois parâmetros, leitor e autor, estão direta-
mente relacionados à existência histórica dos gêneros como se servis-
sem para justificar sua importância.

Para definir o gênero policial, utilizaremos o conceito de “gêneros 
do discurso” desenvolvido por Bakhtin (2010) e por Todorov (1980), 
de maneiras distintas, bem como as abordagens semióticas propostas 
por Fiorin (2008), em uma releitura do conceito bakhtiniano, e por 
Fontanille (1999), que apresenta uma abordagem estritamente semió-
tica da noção de gênero. A definição de como se constitui um gênero 
é importante, pois estamos analisando um subgênero do romance 
policial que transgride muitas de suas regras.
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12  FERNANDA MASSI

A proposta do teórico russo Mikhail Bakhtin, publicada em 
1979 (data da edição original, em russo),1 entende os “gêneros do 
discurso” como enunciados (orais e escritos) relativamente estáveis, 
caracterizados por um conteúdo temático, um estilo e uma constru-
ção composicional específica. Essas categorias variam de acordo com 
a especificidade de cada campo da comunicação humana e levam em 
conta as condições de produção e o estilo de linguagem, conside-
rando os recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. O 
repertório de gêneros do discurso se desenvolve e se complexifica de 
maneiras inesgotáveis em virtude da multiforme atividade humana 
e das inúmeras possibilidades de uso da linguagem. Mesmo dentro 
de cada campo de atividade, os gêneros do discurso (orais e escritos) 
são numerosos e extremamente heterogêneos, resultando em “traços 
gerais [...] demasiadamente abstratos e vazios” (Bakhtin, 2010, p.266).

Para Bakhtin, todos os tipos de enunciados têm em comum a 
natureza verbal (linguística), mas há uma diferença essencial entre os 
gêneros discursivos primários, tratados como “simples”, e os gêne-
ros discursivos secundários, mais complexos. Os gêneros discursi-
vos secundários (romances, dramas, pesquisas científicas, gêneros 
publicísticos) remetem a “um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente 
o escrito)” e carregam consigo uma ideologia (Bakhtin, 2010, p.263). 
Em sua formação, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 
primários, formados em condições de comunicação discursiva ime-
diata. Ao integrarem os gêneros discursivos secundários, os gêneros 
primários se desvinculam da realidade concreta e dos enunciados reais 
alheios. Essa distinção entre gêneros primários e secundários se liga 
fundamentalmente ao “complexo problema da relação de reciproci-
dade entre linguagem e ideologia” (Bakhtin, 2010, p.264).

 1 O capítulo “Os gêneros do discurso”, da obra Estética da criação verbal, foi 
encontrado em arquivos dos anos 1952-1953 e fazia parte de um estudo mais 
abrangente, intitulado “O problema dos gêneros do discurso”, que foi aban-
donado pelo autor (Faraco, 2009, p.124). No Brasil, esse texto foi traduzido 
somente em 1992.
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Bakhtin (2010, p.265) também discute a estilística como um 
aspecto da linguística que está diretamente relacionado aos gêne-
ros do discurso, uma vez que todo estilo se liga a “formas típicas de 
enunciados, ou seja, aos gêneros do discurso”. Sendo o enunciado 
um ato individual, nele está presente um estilo individual, mas nem 
todos os gêneros do discurso permitem que esse estilo se manifeste 
da mesma maneira. No âmbito da literatura, por exemplo, o estilo 
individual tem bastante espaço para se materializar. Já nos gêneros 
do discurso que requerem um padrão, como os documentos oficiais, 
não é possível que o estilo individual apareça. A cada gênero discur-
sivo, portanto, correspondem determinados estilos e por conta dessa 
maleabilidade, Bakhtin insiste em dizer que os gêneros do discurso 
são “relativamente estáveis”.

Ao surgir, um gênero discursivo é delimitado por uma série de 
convenções – seguidas por vários tipos de textos – e ganha corpo após 
ser explorado por diferentes obras e autores, responsáveis por consti-
tuir a função e as condições desse gênero. Vale destacar a relativização 
da estabilidade dos gêneros, descrita por Bakhtin, que leva em conta 
o estilo individual de cada sujeito quando se apropria de um gênero 
discursivo.

Em 1978, o filósofo e linguista Tzvetan Todorov discutiu a noção 
de gênero no livro Les genres du discours, publicado em língua portu-
guesa no ano de 1980. Ao discutir “A origem dos gêneros”, Todorov 
afirma que quando um gênero discursivo possui normas claras a res-
peito de sua configuração, a transgressão existe, mas pode ser vista 
como positiva, pois faz que a norma se torne ainda mais visível. A 
obra transgressora, por sua vez, pode dar origem a um novo gênero, já 
que é dessa forma que os gêneros discursivos são estabelecidos: “por 
inversão, por deslocamento, por combinação” (Todorov, 1980, p.46).

Para Todorov (1980, p.46), “os gêneros são classes de textos” e o 
autor propõe a palavra “discurso” como sinônimo de texto. A seguir, 
ele destaca que um discurso é feito de enunciados e que a enuncia-
ção pressupõe um locutor, um alocutário, um tempo e um lugar, um 
discurso anterior e um discurso posterior, ou seja, um contexto de 
enunciação. Tal contexto foi trabalhado por Bakhtin (2010) como um 
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14  FERNANDA MASSI

“campo de atividade”, com condições e finalidades específicas, no 
qual o sujeito enunciador se insere, como já foi discutido.

Em relação ao conceito de “classes”, Todorov (1980, p.48) afirma 
que os gêneros do discurso podem ser analisados sob dois pontos de 
vista, quais sejam o da “observação empírica”, segundo a qual “os tex-
tos individuais são produzidos e percebidos em relação à norma que 
esta codificação constitui” e o da “análise abstrata”, composta pela “co-
dificação de propriedades discursivas” que tornam obrigatórios alguns 
aspectos do discurso. Segundo Todorov, as diferenças entre os gêne-
ros ou atos de fala que, por exemplo, impedem a narrativa de suspen-
se de ser considerada um romance policial, podem situar-se nos níveis 
semântico, sintático (relação das partes entre si), pragmático (relação 
entre usuários) e verbal (materialidade dos signos) do discurso.

Todorov (1980, p.49) define os gêneros do discurso como “hori-
zontes de expectativa” para os leitores, como “modelos de escritura” 
para os autores e afirma que essas duas vertentes estão relacionadas à 
existência histórica dos gêneros. Os autores seguem o “sistema gené-
rico existente, aquilo que podem testemunhar no texto e fora dele ou, 
até mesmo, de certa forma, entre os dois”. Os leitores, por sua vez, 
conhecem as definições de cada gênero a partir da crítica, da escola, 
do sistema de difusão do livro ou “simplesmente por ouvir dizer” 
(Todorov, 1980), mesmo que nem sempre sejam conscientes desse 
sistema. Dessa forma, os gêneros refletem a sociedade a que perten-
cem, a cultura, a ideologia dominante, entre outros elementos.

Embora não seja impossível propor uma teoria dos gêneros do dis-
curso descrevendo as características de cada tipo (romance policial, 
biografia, poesia), Todorov já afirmava, na década de 1970 (data da 
primeira edição francesa do livro Les genres du discours), que talvez 
sua proposta teórico-metodológica fosse insuficiente. Com a variação 
dos elementos que constituem os textos, faz-se necessário considerar 
o que é fundamental em um gênero discursivo – portanto, imutável – 
e o que pode variar dentro desse recorte. Neste livro, mostraremos 
que o rigor exigido por Todorov para que um texto pertença a deter-
minado gênero não funciona na análise de best-sellers pertencentes à 
literatura de entretenimento. O romance policial místico-religioso 
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é prova disso, pois transgride algumas normas do gênero policial 
e reformula as regras que tenta respeitar, adaptando-as à temática 
místico-religiosa (Massi, 2010). Sendo assim, esse tipo de texto se 
configura como um subgênero do romance policial.

Em Introdução ao pensamento de Bakhtin, Fiorin (2008, p.60) ini-
cia a discussão sobre “os gêneros do discurso” afirmando que “cada 
um lê o Bakhtin que serve a seus propósitos” e que, após a utilização 
dos gêneros pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), essa 
noção passou a ser entendida simplesmente “como um conjunto 
de propriedades formais a que o texto deve obedecer”. Embora os 
gêneros se constituam como tipos de textos que apresentam traços 
comuns, Bakhtin preocupava-se mais com o processo de produção 
dos gêneros discursivos do que com seu produto, tendo em vista a 
relação intrínseca entre a utilização da linguagem e as atividades 
humanas. Como não se produzem enunciados fora das esferas de 
ação (escola, igreja, trabalho, política), são as condições específicas 
e as finalidades de cada esfera que determinam os “tipos relativa-
mente estáveis de enunciados”.

Fiorin explica que o conteúdo temático citado por Bakhtin como 
componente dos gêneros do discurso não se refere ao assunto tratado 
em um texto, mas ao “domínio de sentido” que pertence ao gênero. 
As cartas de amor, por exemplo, abordam o conteúdo temático das 
relações amorosas, mas cada uma delas apresenta um assunto espe-
cífico (rompimento, esperança, tristeza, saudade). O modo de orga-
nização de um texto, sua estrutura, é o que corresponde à construção 
composicional que faz parte de um gênero discursivo. Em uma leitura 
semiótica dessa questão, Fiorin destaca a ancoragem actancial, tem-
poral e espacial dos textos, ou seja, a referência feita pelo enunciador 
a um tempo, a um espaço e a uma relação de interlocução.

Na mesma linha teórico-metodológica, Fiorin equipara o estilo 
presente nos gêneros discursivos com as imagens do interlocutor e 
do interlocutário do enunciado. Entendendo esse ato estilístico como 
uma “seleção de meios linguísticos”, o semioticista destaca os seguin-
tes estilos: oficial, objetivo-neutro, familiar, íntimo. Longe de fazer 
um “catálogo dos gêneros, com a descrição de cada estilo, de cada 
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estrutura composicional, de cada conteúdo temático”, Fiorin (2008, 
p.63) destaca a importância de se entender por que determinados 
enunciados são construídos de uma forma e não de outra e “quais os 
elementos (condições específicas e finalidades) da esfera da atividade 
literária que levam ao surgimento desse tipo de enunciado”.

Para Fontanille (1999), que também oferece uma abordagem 
semiótica do assunto, a definição dos gêneros muda conforme a época 
e a cultura, sendo que os critérios de classificação dos gêneros também 
evoluem. Segundo a tradição literária, um gênero define a forma, o 
tamanho e as modalidades (temas, figuras e registros de língua) de 
suas representações. A variação histórica e cultural dos critérios de 
distinção entre os gêneros não deve impedir, generalizar ou postular 
uma coerência interna de cada gênero, porque se pode reconhecê-lo 
por meio de suas diversas metamorfoses.

O gênero é definido, segundo as épocas e os lugares, por uma ou 
mais de suas escolhas de critérios considerados típicos, efetuadas 
sobre um conjunto de categorias gerais e constantes, e está sujeito às 
mesmas transformações que os outros fatos culturais já que circula 
entre culturas, ares e épocas culturais. A escolha das variáveis típi-
cas de um gênero oculta parcialmente todos os outros gêneros, mas, 
ao mesmo tempo, é solidária a eles. Há um princípio de congruência 
interna e um esquema constante em cada gênero, ou seja, uma com-
binação de critérios, que acarreta um remanejamento e uma mudança 
de valor em função de seu entorno cultural.

A “práxis enunciativa”, segundo Fontanille (2007), é responsável 
pela administração da presença de grandezas discursivas no campo 
do discurso, convocando ou invocando os enunciados. As escolhas 
observadas nos gêneros são atribuídas à práxis enunciativa, porque 
ela participa da formação das classes de texto e de discurso em cada 
cultura considerada isoladamente. Na definição dos gêneros, a práxis 
enunciativa é estabelecida a partir de quatro propriedades: a estabili-
dade de categorias, a esquematização do discurso, a mudança cultural 
e as congruências locais e provisórias.

Ao determinar os gêneros, Fontanille (1999) considera que cada 
gênero literário é constituído pela junção de um tipo discursivo e de 
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um tipo textual. Há isotopia na reunião das seguintes propriedades 
textuais e discursivas: coerência (que se relaciona ao discurso), coesão 
(ligada ao texto) e congruência (que comporta, ao mesmo tempo, o 
discurso e o texto, ou seja, a coerência e a coesão). Um tipo discursivo 
é definido por sua coerência enquanto um tipo textual, por sua coesão. 
A congruência, por sua vez, assegura a superposição dos elementos 
da coerência discursiva e da coesão textual e não é considerada como 
própria a uma enunciação individual. De fato, o gênero regula de 
maneira global e constante um encontro entre um tipo textual e um 
tipo discursivo, pois a congruência proposta é coletiva e reguladora.

Os tipos textuais caracterizam as constantes do plano da expres-
são e sua coesão concerne essencialmente à organização das partes no 
interior de um todo. Uma primeira forma de classificação dos tipos 
textuais, proposta por Fontanille (1999), se centra em dois critérios: 
longo/breve e aberto/fechado. Os conceitos longo e breve se relacio-
nam à extensão da unidade de leitura, ao tempo da enunciação, à dura-
ção da história ou do acontecimento; aberto e fechado, por sua vez, 
correspondem à relação entre a unidade de leitura e a unidade de edi-
ção – quando elas não são ligadas, por exemplo, o tipo textual é aberto, 
como na poesia. A conjunção desses dois critérios define quatro pro-
priedades principais dos tipos textuais: recursividade, fragmentação, 
desdobramento e concentração, conforme o quadro a seguir.

Quadro 1.1 – Tipos textuais

Long Bref

Ouvert Récursivité Fragmentation

Fermé Déploiement Concentration

Fonte: Fontanille (1999, p.163).

Esses tipos textuais destacados no Quadro 1.1 compõem um prin-
cípio de classificação ligado à elasticidade do discurso, ou seja, uma 
mesma organização discursiva comporta vários tipos de textos, con-
forme a estratégia adotada seja de fechamento ou de abertura, de con-
centração ou de expansão. A tipologia textual deverá levar em conta, 
de um lado, as modalidades da enunciação, quais sejam, o contrato 
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de enunciação, tipos de atos de linguagem requisitados, modaliza-
ções dominantes de um ponto de vista pragmático e, de outro lado, 
as axiologias e as formas de avaliação (os tipos de valores propostos 
e as condições de sua atualização e seu reconhecimento no discurso).

O tipo textual “recursividade” caracteriza os procedimentos que 
permitem o renascimento e o encaixe indefinido das estruturas tex-
tuais: o roman-fleuve [saga], o roman à tiroirs, o poema épico etc. A 
“fragmentação” caracteriza os gêneros que só oferecem uma visão 
limitada e lacunar de seu próprio referente, de sua própria história, 
cena ou pensamento, e que provocam uma impressão de incomple-
tude: o folhetim, as memórias, o gênero epistolar. Os gêneros que 
fornecem o essencial de seu propósito de maneira condensada corres-
pondem ao tipo textual “concentração”: a novela, o soneto, a máxima. 
O tipo textual “desdobramento”, enfim, explora todas as possibili-
dades de expansão textual, mas deixa sobre controle o esquema glo-
bal respeitado, que procura seu fechamento no texto, por exemplo, o 
romance policial, o conto folclórico, a peça de teatro.

Os tipos discursivos, ao contrário dos tipos textuais, se interes-
sam pelo plano do conteúdo e são caracterizados por uma coerência, 
um sistema de valores, de relações hierárquicas e diferenciais. Eles se 
definem a partir de dois critérios principais: o discurso como enun-
ciação (conjunto de atos e operações enunciativas) e uma enuncia-
ção que decide os valores e que os manipula. Há quatro tipos de 
discurso que comportam, cada um, duas modalizações: incitativos 
(querer e dever), persuasivos (assumir e aderir), de habilitação (saber 
e poder) e de realização (ser e fazer). A modalidade dominante em 
cada tipo define seus subtipos, por exemplo, o “dever” caracteriza 
particularmente os discursos prescritivos.

Em relação aos valores, distinguem-se quatro grandes categorias: 
o bom (valores hedonistas), o bem (valores éticos), o belo (valores 
estéticos) e o verdadeiro (valores veridictórios), que correspondem 
a uma classificação temática do discurso. Adjetivos como “roma-
nesco”, “trágico”, “épico”, designam unicamente o tipo discursivo 
independente do tipo textual em que se realizam e podem contaminar 
outros gêneros se combinando com outros tipos textuais. O tipo de 
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discurso projeta fora de sua esfera genérica suas formas enunciativas, 
seus valores, sua concepção do mundo e a forma de seu imaginário.

O nome de um gênero começa por designar um tipo textual (o 
romance, por exemplo), em seguida, um gênero inteiro e, enfim, o 
tipo discursivo (autônomo e nômade – romanesco). O gênero deverá 
comportar o rebaixamento de um tipo textual sobre um tipo discur-
sivo e os outros tipos discursivos que os dois primeiros toleram. Um 
gênero se define, portanto, segundo Fontanille (1999, p.168), por 
cinco aspectos principais:

Um gênero se definirá, portanto: 1) Por seu tamanho relativo e 
pela duração da enunciação; 2) Por sua forma aberta ou fechada, do 
ponto de vista da produção, da edição e da leitura; 3) Pelos dominan-
tes modais da enunciação, os atos de linguagem e as relações inter-
subjetivas que ele implica; 4) Pelos valores que ele aceita e que coloca 
em circulação e pelas condições requeridas para isso; 5) Pelos tipos 
discursivos “nômades” e complementares que ele tolera.2

Seguindo essa tipologia proposta por Fontanille (1999), o romance 
policial místico-religioso reflete uma das possibilidades de expansão 
textual do gênero policial, pois se estende ao transgredir algumas nor-
mas do gênero, mas se mantém como narrativa policial ao reproduzir 
o núcleo de organização desse tipo de texto (investigação centrada em 
um crime de autoria desconhecida) se configurando, portanto, como 
um subgênero do romance policial.

Ao estudarmos esses diferentes tratamentos dados ao conceito 
de gêneros do discurso, notamos que o enfoque de Bakhtin (2010) 
está diretamente ligado à relação intrínseca entre linguagem e ideo-
logia. Ao discutir a existência dos gêneros, Bakhtin não despreza a 

 2 Tradução nossa. “Un genre se définira donc: 1. Par sa longueur relative et le tempo 
de son énonciation; 2. Par sa forme ouverte ou fermée, du point de vue de la produc-
tion, de l’édition et de la lecture; 3. Par les dominantes modales de l’énonciation, 
les actes de langage et les relations intersubjectives qu’il implique; 4. Par les valeurs 
qu’il accepte et qu’il met en circulation, et les conditions requises pour ce faire; 5. Par 
les types discursifs «nomades» et complémentaires qu’il tolère.”
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individualidade de cada sujeito na produção de enunciados que, junto 
a outros enunciados produzidos por sujeitos diferentes, farão parte de 
um gênero. Em virtude da complexidade dos enunciados, o teórico 
russo distingue os gêneros primários e os gêneros secundários, no qual 
se enquadra o romance.

Outro aspecto importante da abordagem feita por Bakhtin sobre 
os gêneros do discurso, já bastante reforçada ao longo da discussão, é 
a relativização da estabilidade dos gêneros discursivos. Cada romance 
policial místico-religioso estudado apresenta características parti-
culares e o estilo individual dos autores. Assim, ao definir os livros 
que compõem nosso corpus consideramos um todo de sentido que se 
estabelece a partir das diferenças e semelhanças entre cada narrativa.

Por sua vez, a proposta de Todorov (1980) para os gêneros do dis-
curso discute a manifestação literária desses gêneros, embora consi-
dere a existência de enunciados para a formação de textos, tal como 
Bakhtin. O autor é bastante categórico em suas definições e inco-
moda-se com as transgressões das regras do gênero entendendo que 
elas têm a pretensão de lançar um novo gênero. Assim como Bakhtin, 
Todorov também considera a questão ideológica presente na formação 
dos gêneros discursivos e entende que ela regula os produtores (auto-
res) e os receptores (leitores) dos textos pertencentes a determinado 
gênero. A proposta de Fiorin (2008), que faz uma leitura semiótica do 
pensamento de Bakhtin, trabalha as questões ideológicas dos gêneros 
na ancoragem actancial, temporal e espacial criada pelo enunciador.

Por fim, a discussão de Fontanille (1999) em torno do gênero se 
diferencia ao propor uma junção entre um tipo textual e um tipo dis-
cursivo. Além disso, o autor distingue quatro possibilidades de tipos 
textuais e enquadra o romance policial em uma delas. Assim como 
os outros autores que trabalham com a noção de gênero discursivo, 
já mencionados, Fontanille considera as mudanças sofridas pelos 
gêneros com o passar do tempo e conforme a cultura em que se inse-
rem. Neste livro, vamos privilegiar a abordagem teórica de Fontanille 
(1999) e de Fiorin (2008) em virtude de ambos trabalharem com a 
perspectiva teórico-metodológica da semiótica discursiva.
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1.2. O gênero policial

O gênero policial teve sua origem no século XIX quando Edgar 
Allan Poe (1809-1849) inseriu o detetive Auguste Dupin em seus 
contos de mistério “Os crimes da Rua Morgue” (1841), “O mistério 
de Marie Roget” (1842) e “A carta roubada” (1845), caracterizando-
-os como narrativas de enigma, histórias de detetive (Poe, 2010). 
Nesse contexto europeu do século XIX surgiram os jornais populares 
de grande tiragem, que valorizavam a seção fait divers:

[...] dramas individuais, via de regra banais, ou então crimes raros e 
aparentemente inexplicáveis. O desafio do mistério aliado a um certo 
prazer mórbido na desgraça alheia e ao sentimento de justiça violada 
que requer então reparos são basicamente os elementos geradores 
da atração e do prazer na leitura desse tipo de narrativa. (Reimão, 
1983, p.12)

Nesse contexto, os textos de Poe satisfaziam os leitores ao narra-
rem um crime cometido por um misterioso assassino que a polícia 
não era capaz de encontrar. Tal como afirma Todorov (1980, p.50), os 
gêneros do discurso “evidenciam os aspectos constitutivos da socie-
dade a que pertencem” nos sentidos temporal, espacial e cultural. A 
narrativa policial, portanto, respondia aos anseios da sociedade na 
qual surgiu. A polícia, tal qual a conhecemos hoje, também teve ori-
gem nesse período e era então formada por ex-contraventores, o que 
gerava desconfiança e insatisfação na população.

Para resolver esse problema na ficção, surgiu a figura do detetive 
Auguste Dupin: um sujeito dotado de uma capacidade extraordiná-
ria de raciocinar e elaborar deduções lógicas. Dupin foi criado para 
solucionar os mistérios em torno dos crimes e “se transformou, para 
aqueles que estudaram o assunto, no verdadeiro pai dos detetives de 
ficção. [...] Era um criador e analista, segundo Allan Poe” (Albu-
querque, 1973, p.13). Com as técnicas desenvolvidas por Dupin, 
todos os crimes foram resolvidos e os culpados foram entregues 
à polícia. Assim, a figura do detetive utilizando um método de 
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investigação – o raciocínio lógico e dedutivo na busca da identi-
dade do criminoso – tornou-se central nesse tipo de texto. Ao cons-
truir uma narrativa, o autor do gênero policial “vai do problema ao 
enigma, da ideia à imagem, único meio para ele de retroceder da ima-
gem à ideia, do enigma ao problema” (Boileau; Narcejac, 1991, p.22).

Edgar Allan Poe aplicou uma técnica de raciocínio lógico à ficção 
de forma que a narrativa policial se constituiu como um todo cujas 
partes – a vítima, o crime e a investigação – estão intimamente ligadas: 
só há vítima se houver criminoso e só há detetive se houver crime cujo 
autor é desconhecido. Ao elaborar suas narrativas policiais, Edgar 
Allan Poe se preocupava com a construção de um efeito.

Mantendo sempre a originalidade em vista, pois é falso a si mesmo 
quem se arrisca a dispensar uma fonte de interesse tão evidente e tão 
facilmente alcançável, digo-me, em primeiro lugar: “Dentre os inú-
meros efeitos, ou impressões a que são suscetíveis o coração, a inte-
ligência ou, mais geralmente, a alma, qual irei eu, na ocasião atual, 
escolher?” (Poe, 1987, p.109, grifo do autor)

Nos contos policiais de Edgar Allan Poe, a estrutura narrativa cen-
trada na investigação em busca da identidade de um criminoso pre-
tende provocar medo no leitor, ligado ao mistério, ao desconhecido. 
Ao mesmo tempo, o rigor lógico utilizado por Dupin como método de 
investigação da verdade também é usado pelo autor para elaborar suas 
narrativas policiais a fim de que todos os incidentes convirjam para o 
fim desejado. Segundo Figueiredo (2003, p.57), “Os crimes da Rua 
Morgue”, no qual Dupin encontra a solução do mistério a partir das 
matérias de jornal publicadas sobre o caso, “tematiza, assim, o pró-
prio processo de criação da narrativa policial e, implicitamente, nos 
leva a perceber a verdade como construção textual”. Desde então, a 
narrativa policial conquista o público leitor por satisfazer seus anseios 
e lhe proporcionar prazer à medida que soluciona os enigmas, que 
apresenta respostas para questões aparentemente irresolúveis, que 
reestabelece a paz social punindo o criminoso por ter desrespeitado 
as regras de convivência, que determina um herói, representante do 

O_romance_policial_mistico_religioso__[MIOLO]__Graf_v1.indd   22 12/01/2016   08:23:37



O ROMANCE POLICIAL MÍSTICO-RELIGIOSO  23

bem, lutando contra o mal instaurado por um assassino e, finalmente, 
que compartilha com o leitor o método de investigação utilizado pelo 
detetive a fim de ressaltar a honestidade desse sujeito, que não preci-
sou de meios ilícitos ou injustos para condenar um criminoso.

Uma análise semiótica da estrutura do romance policial mostra 
que, na sintaxe do nível narrativo do percurso gerativo de sentido, 
os sujeitos do fazer criminoso e detetive realizam, paralelamente, os 
programas narrativos da manipulação, da competência, da perfor-
mance e da sanção, estabelecidos pelo esquema narrativo canônico 
(Greimas, 1973). A performance do detetive, representada pela reso-
lução do crime e pela identificação do culpado, é uma sanção sobre o 
fazer do criminoso e é nesse momento que os dois percursos narrati-
vos se encontram. Quando os crimes são realizados, a ordem social 
fica abalada e somente a captura do assassino é capaz de restabelecê-
-la, restituindo a paz à sociedade. Sendo assim, o culpado deve ser 
entregue, pelo detetive, a um destinador-julgador (representado pela 
polícia ou pela justiça) a fim de receber uma punição por ter desres-
peitado as regras do grupo social ao qual pertence.

Nos romances policiais, a investigação realizada pelo detetive, 
exclusivamente em busca da identidade do criminoso, é o foco do 
enredo, em torno do qual se desenvolve a ação de todos os outros per-
sonagens. Esses personagens serão a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) 
do crime, os familiares da(s) vítima(s), a polícia, a justiça, os auxilia-
res do detetive, e poderão agir como: destinadores-manipuladores 
e/ou destinadores-julgadores do fazer do detetive e do criminoso, 
sancionadores do fazer do detetive, sujeitos de estado que possuem o 
objeto-valor almejado pelo criminoso etc.

Em seu enredo, o romance policial estabelece um jogo entre o 
detetive, que representa o bem, e o criminoso, autor do mal, “um 
jogo para cérebros privilegiados – seja o do criminoso, seja o do dete-
tive” (Sodré, 1978, p.113). O leitor assiste a essa disputa, geralmente 
torcendo para que o bem vença o mal, e tem oportunidade – após ser 
narrado o desfecho da história – de saber como o detetive conseguiu 
chegar à verdade e como o criminoso realizou sua performance. O 
detetive trabalha sempre em função do restabelecimento da ordem, 
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lutando pelos valores da coletividade, agindo como um delegado da 
sociedade e impedindo o criminoso de vencer, uma vez que este agiu 
de forma egoísta e desrespeitou as regras sociais de convivência. Rei-
mão (1983, p.15-6) explica por que o leitor se posiciona a favor do 
detetive e por que esse sujeito deve ser mais bem-sucedido do que 
o assassino:

Se até a Idade Média (com exceção, talvez, do Direito Romano), 
o crime era considerado como um delito entre indivíduos, que podia 
ser negociado e sanado entre as partes lesadas, depois do surgimento 
do Poder Judiciário, e da figura do procurador, aos poucos vão-se 
criando, solidificando e divulgando a ideia de crime como uma infra-
ção às leis do Estado e a ideia de criminosos como um inimigo público, 
que pode prejudicar não só os indivíduos diretamente lesados por 
ele, mas também a sociedade como um todo. [...] O criminoso é um 
doente mental. Sua razão é, às vezes, quase tão perfeita quanto a nor-
mal. Sua falha está nos sentimentos éticos e morais que, nele, estão 
deteriorados. Daí encontrarmos, às vezes, na narrativa policial, a ideia 
de “gênio do crime”, em oposição ao “gênio da justiça” (o detetive), 
como, por exemplo, Sherlock Holmes versus Moriarty.

Essa fórmula da busca da identidade do criminoso na narrativa 
policial deve ser infalível, tanto para que os erros cometidos pelo cri-
minoso sejam reparados e ele seja punido, quanto para evitar compli-
cações ao enredo decorrentes do primeiro assassinato. Por exemplo, 
enquanto o criminoso não for encontrado e detido pelo detetive, ele 
pode realizar outros crimes – como matar as possíveis testemunhas – 
para continuar mantendo sua identidade em segredo.

[...] o detetive não pode falhar. Ele é infalível, não porque é um super-
-homem, mas porque seu papel é “desmontar” um imbróglio que foi 
“montado” para ele. Se se enganasse, não forneceria a prova de que o 
mistério o ultrapassa, mas simplesmente de que a história é ruim, e, 
nesse caso, o romancista renunciaria a escrevê-la. Desde que a história 
existe, o policial é infalível. (Boileau; Narcejac, 1991, p.23)
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Para ter sucesso na investigação, o detetive não pode temer o assas-
sino e deve ser dotado de um método rigoroso e lógico para encontrá-lo. 
Mesmo o leitor, que não participa diretamente da história, espera que o 
detetive encontre a resolução do enigma e acabe de vez com o mistério 
estabelecido pelo narrador. Para facilitar o trabalho, o detetive deve 
entender os motivos do crime e a forma de agir do criminoso, que estão 
diretamente relacionados. Se, ao final do romance policial, o detetive 
não conseguir encontrar a identidade do criminoso para entregá-lo a 
um destinador-julgador, sua presença no enredo terá perdido o sen-
tido, já que ele não foi capaz de cumprir sua função de maneira eficaz.

A partir dessa caracterização da narrativa policial, embasada no 
modelo proposto por Edgar Allan Poe, vários outros autores escre-
veram romances policiais nos quais há um assassinato de autoria des-
conhecida e o foco da narrativa é a busca da identidade do criminoso 
por um detetive profissional e metódico. Essas narrativas respeitam 
a fórmula proposta por Boileau e Narcejac (1991) que descrevem os 
três elementos essenciais ao romance policial: a vítima, o criminoso 
e o detetive. Os principais propagadores do gênero policial foram 
Émile Gaboriau (1832-1873), Arthur Conan Doyle (1859-1930), 
Raymond Chandler (1888-1959), Dashiell Hammett (1894-1961), 
Agatha Christie (1890-1976), entre outros, além dos autores cujos 
livros não se consagraram como best-sellers. Para esses romances poli-
ciais foram criados detetives com características muito semelhantes 
às de Dupin, por exemplo, Monsieur Lecoq (de Émile Gaboriau), 
Sherlock Holmes (de Conan Doyle), Philip Marlowe (de Raymond 
Chandler), Sam Spade (Dashiell Hammett), Hercule Poirot e Miss 
Marple (Agatha Christie) etc.

Segundo Boileau e Narcejac (1991, p.7-8), “o romance policial 
é precisamente um gênero literário, e um gênero cujos traços são 
tão fortemente marcados que não evoluiu, desde Edgar Poe, mas 
simplesmente desenvolveu as virtualidades que trazia em sua natu-
reza”. Ainda há autores que escrevem romances policiais seguindo 
os modelos clássicos, como a britânica Phyllis Dorothy James (nas-
cida em 1920), conhecida como P. D. James, que foi leitora assídua 
de Agatha Christie.
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Para Reimão (1983), Conan Doyle iniciou a deterioração da nar-
rativa policial proposta por Edgar Allan Poe e Agatha Christie levou 
isto adiante, uma vez que as narrativas policiais desses dois autores 
deixaram de apresentar uma disputa entre os detetives, que eram mais 
inteligentes, perspicazes e metódicos, e os criminosos, que sempre 
eram encontrados e punidos. Além disso, Sherlock Holmes e Her-
cule Poirot foram muito mais humanizados do que Auguste Dupin, 
considerado por seu próprio autor uma “máquina de raciocinar”. 
Reimão (1983, p.74) acredita que ambos se popularizaram devido às 
“agregações” e “justaposições” que receberam.

Holmes é morfinômano e cocainômano, adora tocar violino 
enquanto medita e entendia-se profundamente quando não tem um 
caso a resolver; Poirot é vaidoso e preocupa-se com o vestir, tem pro-
funda amizade por Hastings e, em seus últimos textos, veremos um 
velhinho solitário sofrendo por causa da saúde e excepcionalmente 
emotivo.

Sodré (1978, p.114) também destaca a importância de Conan 
Doyle como autor de romances policiais por ter sido leitor de

[...] Poe, Gaboriau e outros autores famosos de detecção e crime. 
Sherlock Holmes sintetizava todas as conquistas da narrativa poli-
cial: o rastreamento de pistas, o cerebralismo de Dupin, os disfarces 
de Rocambole, a força física e os dotes pugilísticos de Vidocq. A isto 
acrescentava-se um ethos vitoriano, assinalado pela austeridade de 
costumes e por uma franca misoginia (Holmes não se interessava por 
mulheres, mas pela Humanidade). Para completar o personagem, 
desenvolve-se um resquício da ambiguidade de Vidocq: Holmes às 
vezes admite que teria dado um criminoso altamente eficiente.

A criação de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, chegou a 
fazer mais sucesso do que ele próprio e o local fictício onde Holmes 
morava – 221B Baker Street – transformou-se no The Sherlock Hol-
mes Museum e recebe, até hoje, inúmeras cartas de leitores reais, que 
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admiram sua inteligência e perspicácia. Agatha Christie, por sua vez, 
criou vários detetives para os 79 romances policiais que escreveu, mas 
o que mais fez sucesso foi o belga Hercule Poirot, que resolveu os cri-
mes em 33 romances policiais e dezenas de contos escritos pela “dama 
do crime” – como ficou conhecida entre os autores.

Em 1928, outro autor de romances policiais, Willard Huntington 
Wright, sob o pseudônimo de S. S. Van Dine, publicou um artigo 
(“Tweenty rules for writing detective stories”) com vinte regras que 
deveriam ser seguidas pelos autores de romances policiais “dignos 
desse nome” (Massi, 2010, p.34). De maneira geral, elas definem a 
narrativa policial como um jogo no qual o detetive e o leitor compe-
tem em busca da verdade. Ao mesmo tempo, o criminoso e o dete-
tive também jogam, já que o assassino precisa lutar para esconder sua 
identidade e o detetive, para encontrá-la.

Todorov (2008, p.100-1) resumiu as regras de Van Dine em oito 
pontos principais:

1. O romance deve ter no máximo um detetive e um culpado, e no 
mínimo uma vítima (um cadáver).
2. O culpado não deve ser um criminoso profissional; não deve ser o 
detetive; deve matar por razões pessoais.
3. O amor não tem lugar no romance policial.
4. O culpado deve gozar de certa importância:

a) na vida: não ser um empregado ou uma camareira;
b) no livro: ser uma das personagens principais.

5. Tudo deve explicar-se de modo racional; o fantástico não é 
admitido.
6. Não há lugar para descrições nem para análises psicológicas.
7. É preciso conformar-se à seguinte homologia, quanto às informa-
ções sobre a história: “autor : leitor = culpado : detetive”.
8. É preciso evitar as situações e as soluções banais (Van Dine enu-
mera dez delas).

As regras de 1 a 4 (item a) – segundo a numeração feita por Todo-
rov – se referem ao romance de enigma e “concernem à referência, à 
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vida representada (à ‘primeira história’)”. As regras 4 (item b) a 7, por 
sua vez, dizem respeito ao romance negro, pois “se referem ao dis-
curso, ao livro”. A regra 8, enfim, é genérica e pode servir às duas espé-
cies de romances policiais, o romance de enigma e o romance negro.

As vinte regras de Van Dine ilustram a preocupação e o cuidado 
desse autor com a manutenção de um padrão para o gênero policial. 
Ao dizer o que deve ou não ser feito nesse tipo de texto, Van Dine traça 
um perfil adequado às narrativas policiais, considerando o que o leitor 
espera quando busca tal gênero e de que forma o autor deve atender às 
suas expectativas – conforme a definição de gêneros do discurso pro-
posta por Todorov e já discutida neste capítulo. Esses revestimentos 
textuais específicos descritos nas vinte regras não foram seguidos à 
risca por todos os autores de romances policiais. Entretanto, o que eles 
procuraram respeitar, ao escrever suas narrativas, foi a honestidade 
do autor com o leitor. Isso significa que o leitor nunca será “trapa-
ceado” (pelo autor) se tiver as mesmas condições que o detetive para 
encontrar o responsável pelos crimes, mesmo que leve mais tempo 
para chegar à resposta ou que precise reler o livro para entender o 
raciocínio utilizado na investigação.

A “dama do crime” Agatha Christie infringiu algumas das regras 
de Van Dine sem, contudo, descaracterizar o gênero policial. Um 
exemplo é Assassinato no Expresso Oriente em que há doze assassinos 
para eliminar apenas uma vítima. A décima segunda regra proposta 
por Van Dine afirma que “só deve haver um único culpado, sem levar 
em conta o número de assassinatos cometidos. Toda a indignação do 
leitor deve poder concentrar-se contra uma só alma negra” (Massi, 
2010, p.33). Nesse romance policial, porém, a vítima estava sendo 
punida por um crime que havia cometido contra uma criança – esse 
crime não é narrado na obra em questão, mas é contado ao detetive, 
pelos assassinos, como justificativa para o crime ocorrido no trem. 
Sendo assim, o assassinato realizado no Expresso Oriente representa 
a sanção negativa do criminoso, o que mantém essa obra nos parâ-
metros adequados ao gênero policial. O detetive Hercule Poirot, 
responsável pela investigação, sancionou positivamente os assassi-
nos mantendo suas identidades em segredo e dizendo à polícia que o 
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trem havia sido invadido por um desconhecido. Essa sanção positiva 
do criminoso pelo detetive também não é recorrente nos romances 
policiais, mas nessa história ela foi aceita para que outro assassino 
(causador dessa vingança) fosse sancionado negativamente.

Em Os elefantes não esquecem o detetive Hercule Poirot definiu o 
culpado ao perceber que o cachorro da vítima não havia latido para o 
assassino durante o crime. Essa atitude fere a vigésima regra de Van 
Dine, item “e”, segundo a qual descobrir a identidade do assassino a 
partir do “cão que não late, revelando que o intruso é um familiar do 
local” é um “dos dispositivos que nenhum autor de estórias de dete-
tive, dotado de amor-próprio, irá utilizar [...]. Usá-los é confessar a 
inaptidão do autor, sua falta de originalidade” (Massi, 2010, p.34). 
Nesse caso, porém, esse não foi o único indício utilizado pelo detetive 
para determinar a identidade do culpado. Poirot já tinha formulado 
uma série de hipóteses e a ausência do latido do cachorro foi apenas 
mais um elemento que o ajudou a confirmar suas suposições sobre a 
identidade do assassino.

Ao escrever as vinte regras para o gênero policial, Van Dine não 
podia prever os diversos tipos de transgressão que seriam realizados 
pelos autores posteriores. Embora tenha tentado delimitar a estru-
tura do gênero policial, não podemos dizer que algumas obras não se 
enquadram no gênero apenas por terem descumprido o que esse autor 
propôs, mesmo porque suas normas representam o ponto de vista 
individual de um bom autor de romances policiais, mas não o único. 
Entendemos que a forma como Agatha Christie transgrediu algumas 
regras em Assassinato no Expresso Oriente e Os elefantes não esquecem, 
por exemplo, não comprometem a essência do gênero policial. Isso 
ocorre porque a proposta dos gêneros discursivos é descrever tanto 
as semelhanças que os livros devem apresentar para se enquadrar em 
um tipo de texto quanto as diferenças que são toleradas dentro desse 
parâmetro.

O romance policial místico-religioso, mesmo diferenciando-se 
dos romances policiais que vinham sendo apresentados, também não 
deixa de fazer parte desse gênero. É como se cada obra que descum-
prisse determinadas normas sem ferir os princípios fundamentais do 
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gênero contribuísse para sua expansão. Para Todorov (2008, p.95), os 
autores de romances policiais, por exemplo, não devem tentar escre-
ver “literatura”, criando textos com preocupações estéticas exagera-
das e rebuscamentos, e podem adaptar-se às regras do gênero policial 
para diferenciar seus textos. Podemos afirmar, com tranquilidade, 
que as narrativas que compõem nosso corpus de pesquisa são, em sua 
essência, romances policiais porque esse é um gênero que se destaca 
por possuir características fortemente marcadas.

Dentro dessas possibilidades de manifestação textual, Todorov 
(2008, p.95) subdivide os romances policiais em “espécies” a par-
tir da relação estabelecida entre a ação realizada pelo criminoso e a 
investigação do detetive e pela forma como essas duas situações são 
narradas. Uma das espécies de gênero policial é o romance policial 
clássico, conhecido como “romance de enigma” – sobre o qual Van 
Dine formulou as vinte regras para uma boa “escritura do romance 
policial”. George Burton (apud Todorov, 2008, p.95), em L’emploi 
du temps, explica que “[...] todo romance policial se constrói sobre 
dois assassinatos; o primeiro, cometido pelo assassino, é apenas a 
ocasião do segundo no qual ele é vítima do matador puro e impune, 
do detetive”. Dessa forma “[...] a narrativa superpõe duas séries tem-
porais: os dias do inquérito, que começam com o crime, e os dias do 
drama que levam a ele”. É evidente que o “assassinato” cometido pelo 
detetive não ocorre em sentido literal; diz-se que o assassino torna-
-se vítima porque é detido pela polícia ou pela justiça não podendo 
cometer outros crimes.

Para Todorov (2008, p.96), o romance policial contém a história 
do crime e a história do inquérito que, “em sua forma mais pura”, 
não têm nenhum ponto em comum. A história do crime conta o que 
realmente aconteceu e a história do inquérito mostra como o nar-
rador tomou conhecimento dela, que geralmente se dá por meio da 
investigação realizada pelo detetive. O detetive está imune a qualquer 
forma de violência, pois é um personagem da história do inquérito e 
sua única função é descobrir o culpado pelos crimes – essa imunidade 
também foi eliminada no romance policial místico-religioso. Essas 
duas maneiras de se contar uma narrativa policial – história do crime 

O_romance_policial_mistico_religioso__[MIOLO]__Graf_v1.indd   30 12/01/2016   08:23:38



O ROMANCE POLICIAL MÍSTICO-RELIGIOSO  31

e história do inquérito – já haviam sido definidas pelos formalistas 
russos como fábula e trama e estão presentes em qualquer narrativa. 
Na fábula os fatos obedecem a uma ordem cronológica, a ordem dos 
acontecimentos, e dizem respeito ao que realmente aconteceu em uma 
ordem natural. No romance policial, a fábula corresponde à história 
do crime, qual seja a de um sujeito que escolheu sua vítima, cometeu 
um assassinato e passou a se esconder do detetive temendo a puni-
ção que seria recebida caso fosse descoberto. A trama, por sua vez, 
é construída a partir de uma ordem estabelecida pelo narrador, que 
pode contar a fábula do fim para o começo ou na ordem que preferir. 
A história do inquérito corresponde à trama, pois a narração, através 
da figura do detetive, vai reconstruindo os fatos na ordem que são 
descobertos, desobedecendo à ordem da fábula.

A outra “espécie” de romance policial existente, segundo Todo-
rov, é o romance negro, pertencente à série noire, publicada na França. 
“O romance negro é um romance que funde as duas histórias [a do 
crime e a do inquérito] ou, por outras palavras, suprime a primeira e 
dá vida à segunda. Não é mais um crime anterior ao momento da nar-
rativa que se conta, a narrativa coincide com a ação” (Todorov, 2008, 
p.98). Com isso, o autor explica que essas duas espécies de romances 
policiais despertam interesse no leitor: o romance de enigma atrai pela 
curiosidade e o romance negro, pelo suspense.

Após descrever detalhadamente o romance de enigma e o romance 
negro, Todorov (2008, p.102) cita uma terceira espécie: o romance de 
suspense, caracterizado da seguinte maneira:

Do romance de enigma, ele conserva o mistério e as duas histó-
rias, a do passado e a do presente; mas recusa-se a reduzir a segunda 
a uma simples detecção da verdade. Como no romance negro, é essa 
segunda história que toma aqui o lugar central. O leitor está interes-
sado não só no que aconteceu, mas também no que acontecerá mais 
tarde, interroga-se tanto sobre o futuro quanto sobre o passado. Os 
dois tipos de interesse se acham pois aqui reunidos: existe a curiosi-
dade de saber como se explicam os acontecimentos já passados; e há 
também o suspense: que vai acontecer às personagens principais? 
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Essas personagens gozavam de imunidade, estamos lembrados, no 
romance de enigma; aqui elas arriscam constantemente a vida. O 
mistério tem uma função diferente daquela que tinha no romance de 
enigma: é antes um ponto de partida, e o interesse principal vem da 
segunda história, a que se desenrola no presente.

Essa classificação do romance policial feita por Todorov delimita 
suas principais “espécies”, mas cada autor aplicou a elas revestimen-
tos textuais específicos. Embora sigam esquemas fundamentais de 
organização narrativa, os romances policiais procuram evitar a repe-
tição e a previsibilidade a fim de que o enigma sobre o crime se man-
tenha ao longo do enredo. Se um autor utilizar em diferentes obras as 
mesmas motivações para os criminosos escolherem suas vítimas ou 
as mesmas pistas deixadas no local do crime, por exemplo, bastará 
ler algumas páginas de um novo livro para encontrar o culpado pelos 
assassinatos.

Como já foi dito, Boileau e Narcejac (1991) consideram três ele-
mentos indispensáveis à narrativa policial: o criminoso, a vítima e o 
detetive. O encadeamento desses sujeitos deve causar temor ao lei-
tor, que desconhece a identidade do criminoso e se prende ao texto 
justamente para descobrir, por meio da investigação realizada pelo 
detetive, quem é o culpado. Nem todo texto que contenha esses três 
elementos pode ser considerado como pertencente ao gênero poli-
cial, pois “é preciso uma determinada forma de articular a narrativa, 
de construir a relação do detetive com o crime e com a narração etc.” 
(Reimão, 1983, p.8).

A importância dada ao detetive e ao criminoso no romance policial 
é indiscutível, já que sem eles a trama não se desenrola e a ação não 
acontece. A vítima, por sua vez, também tem um papel importante 
no enredo, segundo Boileau e Narcejac (1991), porque é o ponto de 
partida da investigação. Quando há vítima é porque houve um cri-
minoso e quando há um crime, o detetive deve entrar em cena. Nessa 
encenação,
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[...] a vítima vem em primeiro plano. Atrás, permanece um assassino 
em potencial. E no segundo plano, quase invisível, trabalha obscu-
ramente o detetive. Bem entendido, a vítima só pode ser inocente. 
Uma personagem que tivesse alguma culpa na consciência seria em 
geral má vítima. A inocência será tanto mais tocante quanto mais 
inofensiva for a vítima. E tremeremos tanto mais por ela quanto 
mais hediondo for o assassino que a ameaça. (Boileau; Narcejac, 
1991, p.67-8)

Antes mesmo de iniciarmos a discussão sobre o romance policial 
místico-religioso, cabe-nos destacar que a vítima tinha pouca impor-
tância no romance policial clássico, mas ganhou o status de “culpada” 
em muitos dos romances policiais místico-religiosos. Nesses livros, 
alguns sujeitos são assassinados somente por terem “provocado” o 
assassino, ameaçando revelar um segredo protegido por uma socie-
dade fechada da qual ele faz parte, por exemplo.

Fiorin, em “Sobre a tipologia dos discursos”, discute o que dife-
rencia os textos3 e trata desse “problema” a partir do embasamento 
teórico da semiótica discursiva. Partindo do percurso gerativo do 
sentido, o autor propõe uma distinção de textos segundo a sintaxe e a 
semântica de cada um dos níveis: fundamental, narrativo e discursivo.

No nível fundamental, é possível diferenciar textos que apresen-
tem as mesmas categorias semânticas, mas que sejam investidos de 
axiologias opostas. O romance policial clássico e o romance policial 
místico-religioso, por exemplo, abordam as oposições /ocultação/
vs./revelação/. No modelo clássico, a revelação tem valor eufórico, 
já que a identidade do criminoso deve ser revelada para a sociedade. 
Já no romance policial místico-religioso é a ocultação que tem valor 
eufórico, já que o segredo protegido por uma sociedade fechada deve 
ser mantido. Esses dois tipos de texto pertencem ao mesmo gênero, 
romance policial, mas apresentam diferenças nos investimentos axio-
lógicos das categorias do nível fundamental.

 3 Nesse texto de Fiorin (1990), os conceitos “texto” e “discurso” foram utilizados 
como sinônimos.
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Para tratar do nível narrativo, Fiorin destaca as transformações 
realizadas pelos sujeitos do fazer a partir das quatro etapas da sequên-
cia narrativa canônica, quais sejam a manipulação, a competência, a 
performance e a sanção. O destaque que cada tipo de texto dá a uma 
dessas etapas é o que os diferencia. O romance policial clássico se des-
taca por privilegiar a fase da sanção. Isso significa que a descoberta 
da identidade do culpado, que corresponde à performance do detetive, 
é uma sanção negativa no percurso do criminoso, que vai ser entre-
gue a um destinador-julgador para que seja punido. Caso o detetive 
não consiga realizar a performance de investigação, sua presença no 
enredo perde o sentido e o criminoso não recebe a punição merecida. 
No romance policial místico-religioso, por sua vez, o enredo privile-
gia a fase da performance dos “detetives” (que não recebem esse título, 
mas desempenham o mesmo papel que o detetive clássico – como será 
explicado no Capítulo 3. A preocupação central da investigação não 
é encontrar o culpado pelo crime, mas sim entender os motivos que o 
levaram a cometer os assassinatos, descobrir o segredo protegido por 
uma sociedade fechada e impedir sua revelação.

No nível discursivo, tanto o romance policial clássico quanto o 
romance policial místico-religioso são textos figurativos, que tentam 
simular o mundo natural, embora as figuras manifestadas em cada 
um deles recubram temas diferentes. Nos romances policiais clás-
sicos encontram-se as figuras do assassinato, do criminoso, do dete-
tive, da investigação, do cadáver, que recobrem o tema do crime. No 
romance policial místico-religioso, por sua vez, além das figuras que 
recobrem o tema do crime, o que faz que esse texto seja considerado 
um romance policial, há também as figuras que recobrem o tema 
místico-religioso, como os Cavaleiros Templários, Jesus Cristo, sím-
bolos, enigmas, investigadores, Opus Dei, Igreja Católica, maçonaria.

A partir dessa descrição da constituição do gênero policial e dos 
romances policiais que fizeram muito sucesso após Edgar Allan Poe, 
notam-se diferentes possibilidades de desenvolvimento da narrativa 
policial. Os romances policiais místico-religiosos mais vendidos no 
Brasil, no período de 1980 a 2009, correspondem a uma das possi-
bilidades de desenvolvimento do gênero policial que tem feito muito 
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sucesso com o público leitor. Acreditamos que o sucesso indiscutível 
do gênero policial, independentemente de sua “espécie” (romance 
noir, romance de enigma, romance policial místico-religioso), deve-
-se à sua relação com a natureza humana, já que a resolução de um 
mistério é um tema envolvente. O suspense em torno da verdade é o 
que mantém o leitor preso ao texto, que não se satisfaz enquanto não 
a conhece. A busca da solução de um enigma é o que dá sentido ao 
texto policial e quando o leitor chega à verdade, sente uma satisfação 
intelectual imensa.
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