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Conclusão 
 

 

Fernanda Massi 



concluSão

Embora exista preconceito da comunidade científica em relação à 
análise de best-sellers, considerados uma literatura menor, nosso foco 
de trabalho não foi a composição literária dessas obras, muito menos 
sua qualidade artística, mesmo porque não teríamos instrumentos 
suficientes para realizar tal julgamento. Nossa preocupação foi mos-
trar de que forma a temática “misticismo e religiosidade” (Massi, 
2010) se incorporou ao gênero policial através de alguns autores, 
criando um subgênero do romance policial que fez muito sucesso 
entre o público leitor contemporâneo brasileiro, o romance policial 
místico-religioso.

Nosso corpus de trabalho foi entendido como uma forma semió-
tica passível de ser examinada e a semiótica discursiva, de origem 
greimasiana, serviu-nos de embasamento teórico para trabalhar com 
a construção do sentido dessas formas semióticas. Neste livro, mos-
tramos que há elementos suficientes para dizer que o romance policial 
místico-religioso configura um subgênero da narrativa policial, um 
tipo específico de texto.

No romance policial místico-religioso, o foco na investigação 
realizada por um detetive extraordinário em busca de um crimi-
noso – como ocorria no romance policial clássico – foi substituído 
pela decifração de enigmas místicos, por meio de símbolos deixados 
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pelo criminoso ou pela vítima no local do crime, em sua residên-
cia, em seu trabalho. Com isso, todos os elementos relacionados ao 
núcleo do romance policial foram alterados: o perfil do criminoso, o 
perfil do sujeito que realiza a investigação (que não é mais chamado 
de detetive), a metodologia da investigação, os objetos de busca da 
investigação (que compreende dois segredos), a sanção recebida pelo 
criminoso etc.

O romance policial místico-religioso apresenta em seus enredos, 
no mínimo, duas narrativas: uma descreve o percurso do sujeito que 
quer descobrir e revelar o segredo, a outra descreve o percurso do 
sujeito que quer impedir a revelação do segredo. Nos enredos em que 
tem-se mais de um ator realizando a investigação – um deles busca 
a identidade do criminoso (a polícia, por exemplo) para prendê-lo e 
o outro busca o segredo –, há uma narrativa para cada investigação, 
além daquela que descreve o percurso do criminoso. Geralmente, 
essas narrativas são descritas de forma simultânea permitindo ao lei-
tor acompanhar tanto o percurso da investigação1 quanto o percurso 
do crime. Essa segmentação do enredo em várias narrativas é uma 
característica do romance policial místico-religioso, que se desdo-
bra em várias histórias e exige um leitor atento e perspicaz, capaz de 
estabelecer um vínculo entre elas. Os romances policiais místico-
-religiosos de Dan Brown, por exemplo, marcam explicitamente essa 
segmentação do enredo por meio dos inúmeros capítulos que com-
põem a obra, como um roteiro cinematográfico. Alguns dos romances 
policiais místico-religiosos mais vendidos transformaram-se em filmes 
homônimos – O nome da Rosa, Anjos e demônios e O código Da Vinci – e 
fizeram bastante sucesso com essa nova configuração textual.

Outra característica do romance policial místico-religioso, que foi 
estudada neste trabalho a partir da organização do nível fundamen-
tal do percurso gerativo do sentido, proposto pela semiótica discur-
siva, é a oposição /ocultação/vs./revelação/. Essas duas categorias 

 1 Neste livro, não chamamos a investigação de “percurso do detetive”, já que nem 
sempre ela é realizada por um sujeito denominado “detetive” – como foi discu-
tido no terceiro capítulo.
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se manifestam por meio de dois segredos: um sobre a identidade do 
criminoso e outro sobre uma questão místico-religiosa, que não apa-
rece em qualquer tipo de narrativa policial. A ocultação do segredo 
sobre a identidade do criminoso, própria do gênero policial, tem 
sempre um valor disfórico, portanto, esse segredo deve ser transfor-
mado em verdade a fim de satisfazer o leitor e o sujeito que realizou 
a investigação. Já a ocultação do segredo místico-religioso tem valor 
eufórico, pois apenas o leitor consegue ter acesso a ele. O mais inte-
ressante desse jogo entre os dois segredos do enredo é que a revelação 
da identidade do criminoso contribui para a manutenção do segredo 
místico-religioso. Geralmente, o criminoso mata para poder revelar 
a verdade e, ao ser descoberto, é barrado pela sociedade fechada que 
detém o segredo.

Consequentemente, a estrutura narrativa que se manifesta nos 
romances policiais místico-religiosos compreende sujeitos oriundos 
de sociedades diferentes, detentoras de sistemas de valores opostos, 
que entram em conflito para manter ou para revelar um segredo per-
tencente a um desses grupos. O sujeito que quer revelar o segredo 
acaba cometendo outros crimes (roubos, sequestros, assassinatos) 
para descobri-lo e se torna, portanto, um criminoso. Em apenas dois 
romances policiais místico-religiosos, quais sejam O nome da Rosa e 
Anjos e demônios, ocorre o contrário: o sujeito que mantém o segredo 
é quem realiza os crimes a fim de evitar a ação de um inimigo. Res-
peitando o valor eufórico da ocultação do segredo místico-religioso, 
quem vence o jogo no romance policial místico-religioso é o sujeito 
que tenta manter o segredo. A manutenção do mistério é caracte-
rística do romance policial místico-religioso, já que o misticismo se 
relaciona ao sobrenatural, ao que não pode ser explicado por meios 
racionais. A partir do momento em que um enigma é resolvido, 
perde-se a magia do mistério, da dúvida, do questionamento. Dessa 
forma, os segredos não são revelados para que as sociedades que os 
detêm continuem sendo sociedades fechadas.

Os cinco autores dos romances policiais místico-religiosos 
best-sellers estudados neste trabalho, quais sejam Umberto Eco, 
Dan Brown (autor de três livros), Giulio Leoni, Richard Zimler e 
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Raymond Khoury, valorizam os segredos de determinadas socieda-
des fechadas e utilizam sua manutenção como estratégia para desper-
tar a curiosidade do leitor, que compra o livro e acompanha o enredo 
a fim de conhecê-los. Por mais que se trate de histórias fictícias, esses 
romances policiais místico-religiosos retomam histórias de antigas 
seitas inimigas da Igreja Católica, como os Cavaleiros Templários, 
buscando justificar o ódio que esses grupos mantinham em relação à 
Igreja. Os sujeitos inimigos que atacam as sociedades fechadas ale-
gam que as instituições religiosas são criminosas por terem escondido 
a verdade da humanidade durante muitos anos. O leitor, mesmo 
sabendo que as histórias não são reais, teme ter sido enganado a vida 
toda, como foram os inimigos das sociedades fechadas nos romances 
policiais místico-religiosos. Essa inquietação que o romance policial 
místico-religioso gera no leitor faz que as histórias ganhem ampla 
repercussão, tornando-se fenômenos de venda.

O conto policial “Os crimes da Rua Morgue”, lançado por Edgar 
Allan Poe no século XIX, abordou um crime ocorrido na vida real que 
não havia sido resolvido pela polícia. A figura do detetive Auguste 
Dupin surgiu nesse momento justamente para depreciar o trabalho 
policial e mostrar que aquele mistério poderia ser facilmente resol-
vido com um pouco de inteligência e perspicácia. Na época, esse 
conto de Poe gerou inquietação nos leitores e desconfiança em rela-
ção ao trabalho da polícia. Com a organização das informações dadas 
pelo narrador de “Os crimes da Rua Morgue”, o próprio leitor seria 
capaz de entender a forma como o crime fora realizado. O romance 
policial místico-religioso também tem o intuito de inquietar o leitor 
enquanto ser do mundo contemporâneo. Sua preocupação, porém, é 
mercadológica, no sentido de que os autores querem vender muito, 
querem que suas obras sejam comentadas pelos leitores, pela mídia, 
pela crítica, querem que elas se transformem em filmes, que sejam 
imitadas, relidas, discutidas.

Dan Brown, por exemplo, é autor de três livros que compõem 
nosso corpus, O código Da Vinci, Anjos e demônios e O símbolo perdido. 
Além de ocuparem a lista dos livros mais vendidos no Brasil, essas 
obras também fazem sucesso entre a crítica de diferentes formas. Há 
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também diversos outros livros que tentam explicar os segredos tra-
zidos por essas narrativas, por exemplo, Os segredos do Código e Os 
segredos de Anjos e demônios, que foram traduzidos para diversas lín-
guas. Para esses autores, Dan Brown é um “fenômeno” cujo sucesso 
atingiu dimensões extremas.

O código Da Vinci foi o romance policial que mais despertou nossa 
atenção ao nos debruçarmos sobre a obra de Massi (2010) e foi a partir 
dele que criamos, naquele momento, a temática “misticismo e religio-
sidade”. Não podemos dizer, porém, que Dan Brown foi o criador do 
romance policial místico-religioso, mesmo porque sua obra é poste-
rior a O nome da Rosa, de Umberto Eco, que já havia trazido questões 
religiosas e místicas para a narrativa policial. Entretanto, após estu-
darmos mais duas obras de Dan Brown, foi possível notar sua preocu-
pação em criar e perpetuar um tipo de texto, que corresponde ao que 
chamamos aqui de subgênero: o romance policial místico-religioso.

Uma das diferenças entre a obra de Umberto Eco e as narrati-
vas de Dan Brown é o distanciamento que Dan Brown mantém em 
relação ao modelo de gênero policial. Por um lado, Umberto Eco 
preocupa-se em criar um detetive extraordinário (Guilherme de 
Baskerville) cujo nome faz referência a um dos livros mais conheci-
dos de Conan Doyle, O cão dos Baskerville, e sua caracterização se 
aproxima à do detetive Sherlock Holmes. Dan Brown, por sua vez, 
rompe o padrão de detetive profissional do romance policial e coloca 
um charmoso professor universitário de simbologia para desvendar 
os segredos em torno do crime. Ao mesmo tempo, a importância dada 
a Guilherme de Baskerville por Umberto Eco é ressaltada pelo perso-
nagem Adso de Melk, discípulo e escrivão, que reverencia seu mes-
tre o tempo todo e sabe que apenas ele é capaz de unir as pistas que 
podem indicar o culpado pelos crimes, agindo de forma semelhante 
a Watson, companheiro de Sherlock Holmes. Por sua vez, o herói 
de Dan Brown, Robert Langdon, precisa do apoio de belas mulhe-
res, sempre ligadas à vítima, para que consiga entender as causas 
das mortes e desvendar os enigmas deixados pelas vítimas ou pelos 
assassinos. Robert Langdon não se incomoda em compartilhar as 
informações descobertas e não tem pretensão de ser um grande herói.
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Quando procuramos estabelecer relações entre os sete romances 
policiais místico-religiosos ao longo deste livro, pudemos notar que 
todos eles se relacionam, de alguma forma, às obras de Umberto Eco 
e Dan Brown. Anjos e demônios é o único romance policial que imita 
a estrutura de defesa da sociedade fechada, que aparece em O nome 
da Rosa, na qual o criminoso é o sujeito que mata para proteger o 
segredo. O último cabalista de Lisboa apresenta um jogo de enun-
ciações semelhante àquele elaborado por Umberto Eco (em O nome 
da Rosa) para contar a história a partir de um manuscrito. Os crimes 
do mosaico apresenta muitas semelhanças com O código Da Vinci e 
foi escrito posteriormente. Os outros romances policiais místico-
-religiosos, mesmo quando não imitam as estruturas criadas por 
esses dois autores, utilizam as mesmas figuras e os mesmos temas 
privilegiados pelos autores anteriores, quais sejam a Inquisição, os 
monges, os Cavaleiros Templários, a história de Jesus Cristo e Maria 
Madalena, os diários, os tesouros, as sociedades secretas, os segredos, 
os símbolos, os Illuminati etc. Dan Brown, por ter dado continuidade 
ao estilo lançado em Anjos e demônios, criou um universo místico-reli-
gioso para situar seus romances policiais, o qual vem sendo retomado 
por outros autores, dando corpo a esse subgênero.

Ao estudar os segredos de Anjos e demônios, preocupando-se com 
a ficcionalização feita por Dan Brown para se referir à Igreja Católica, 
ao Vaticano e a esse universo religioso, Burstein (2005) ataca aqueles 
que não entendem o “fenômeno Dan Brown” e salienta essa preocu-
pação do autor em manter um padrão textual em suas narrativas. Para 
ele, o sucesso de Dan Brown se deve a um anseio da cultura americana

[...] por uma discussão intelectual sobre as grandes questões da nossa 
época. Não conseguimos mais entender os sinais e os símbolos que 
antes eram intuitivamente óbvios para nossos antepassados. Estamos 
nos alienando da nossa própria herança cultural e nos vemos dividi-
dos entre impulsos em direção à fé e à espiritualidade, de um lado, 
e a ciência e a tecnologia, do outro. [...] E quanto mais globalizados 
e materialistas nossas culturas se tornam, mais grupos pequenos 
parecem atraídos por dogmas ilógicos, indefensáveis e extremistas. 
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Deveríamos estar vivendo na era da informação; no entanto, não 
sabemos se estamos sendo enganados sobre fatos básicos. Temos cada 
vez mais informações sobre o que aconteceu microssegundos após o 
Big Bang, porém ainda não sabemos nada sobre o que ocorreu antes 
dele. Estamos mergulhando de cabeça em um novo milênio que é 
qualitativamente diferente dos dois milênios anteriores. Queremos 
desesperadamente discutir a experiência, mas não existe um fórum 
para isso. (Burstein, 2005, p.15)

Isto significa que a mesma justificativa dada para explicar o 
sucesso de Dan Brown serve para os outros romances policiais mís-
tico-religiosos que aparecem entre os mais vendidos, cujos autores 
se aproveitaram de tal fórmula de sucesso para escrever suas obras. 
O leitor contemporâneo, ao mesmo tempo que tem medo de ter sido 
enganado pela Igreja Católica, por exemplo, quer entender o que real-
mente aconteceu anos atrás. No romance policial místico-religioso, o 
leitor tem a oportunidade de conhecer a história de algumas religiões 
e seitas secretas sob outro ponto de vista e de maneira divertida e 
descontraída, como é a função do romance policial, que se configura 
como literatura de entretenimento. O inimigo das sociedades fecha-
das age como um sujeito revoltado que não se conforma com a manu-
tenção de segredos por um determinado grupo e quer escancará-los a 
qualquer custo. Ao ler um romance policial místico-religioso, o leitor 
sente-se voltando ao passado para reviver a história dos Cavaleiros 
Templários, por exemplo, e entender por que eles sentiam tanto ódio 
da Igreja Católica e como se tornaram inimigos dessa sociedade.

A encenação montada ao redor dos segredos protegidos pelas 
sociedades fechadas, que envolve religiosos fanáticos, religiosos 
extremamente conservadores, inimigos das instituições religiosas, 
imprensa, polícia, assassinatos, enigmas, mistérios e investigadores, 
criou um tipo de texto bastante atraente para o leitor que gosta de 
suspense, de história, de romance e, ao mesmo tempo, de ação. Os 
assassinatos que continuam a ocorrer enquanto o inimigo não é detido 
relacionam-se tanto à competência do sujeito que realiza a investiga-
ção quanto ao estabelecimento e à ruptura de contratos fiduciários, 
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estabelecidos, por exemplo, entre o destinador-manipulador do fazer 
investigativo e o sujeito que realiza a investigação – como ocorre em 
O nome da Rosa – ou entre os sujeitos que buscam o culpado pelos 
crimes e a vítima, com quem mantinham uma forte relação afetiva 
ou profissional – como em O código Da Vinci e Anjos e demônios. 
No romance policial místico-religioso, tornou-se muito mais fácil 
matar, em relação aos romances policiais clássicos, porque embora o 
criminoso continue agindo sozinho, conta com o apoio da sociedade 
fechada à qual pertence para que defenda os ideais e os segredos do 
grupo. Dessa forma, pode-se atribuir a autoria dos crimes a uma 
instituição religiosa e não apenas a um de seus membros, que foi res-
ponsável pela execução dos inimigos. Em apenas dois romances poli-
ciais estudados somente duas vítimas são mortas; em dois romances 
policiais místico-religiosos há cinco pessoas assassinadas; em outros 
dois, há sete vítimas e um deles apresenta oito vítimas, todas mortas 
pelo mesmo assassino.

Nessas narrativas, os crimes são de diferentes naturezas (roubo, 
sequestro, assassinato, invasão), bem como suas vítimas (mulheres, 
idosos, homens), e os assassinatos não param de ocorrer até que se 
tenha certeza de que o grande segredo do enredo não foi nem será 
revelado à humanidade. Há também os crimes que transgridem 
regras estabelecidas por uma determinada sociedade fechada e se 
relacionam a um não-poder-fazer, ou seja, o sujeito inimigo não 
pode invadir aquele grupo, não pode conhecer o segredo, não pode 
obter provas de sua existência e não pode revelar o que descobriu, 
caso isso ocorra. Sendo assim, há sempre dois percursos narrativos 
em que os assassinatos são realizados e um deles é decorrente do 
outro. Um sujeito torna-se criminoso ao tentar descobrir e revelar 
um segredo e é assassinado para que não consiga realizar o que se 
propôs. Os assassinatos que ocorrem nessa segunda narrativa como 
consequência da primeira são cometidos pelas sociedades fechadas 
que mantém o segredo. Eles servem não apenas para eliminar as 
ameaças e manter a ordem, mas também como exemplo para que 
outros inimigos já conheçam o desfecho que os aguarda caso tentem 
descobrir a verdade.
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Nos romances policiais clássicos, como os de Agatha Christie e 
Arthur Conan Doyle, o assassinato desestabilizava a ordem social e 
o detetive era manipulado para que encontrasse o criminoso e, con-
sequentemente, restabelecesse a paz e a ordem. No romance policial 
místico-religioso, a ordem é estabelecida a partir da manutenção 
de um segredo, que mantém a sociedade fechada como sempre foi. 
Quando um inimigo consegue burlar as leis do grupo para tentar des-
cobrir o segredo, está ameaçando desestabilizar essa ordem social e, 
por isso, é rapidamente retirado de cena, muitas vezes sendo assassi-
nado para que não haja dúvidas de que o segredo não será revelado. 
Em todas as narrativas de cunho místico-religioso, nota-se a formação 
de uma conspiração a favor de um segredo em oposição a um sujeito 
inimigo que se revolta contra tal conspiração e quer ser o herói do 
enredo. Ao entrar em cena com seu plano de revelar a verdade, esse 
sujeito trava uma luta contra aqueles que querem manter o segredo. 
Para a narrativa, esse inimigo é o anti-herói porque pretende destruir 
uma história criada por uma instituição ou seita religiosa há muitos 
anos, acreditando que se tornará poderoso por ter revelado a verdade 
à humanidade. No entanto, ele não tem aliados nessa luta e, por isso, 
nunca vence a guerra travada contra a sociedade fechada.

Essa teoria da conspiração a favor de um segredo se relaciona à 
tentativa de desmoralização da Igreja Católica presente nos roman-
ces policiais místico-religiosos, que se manifesta no enunciado e/
ou na enunciação dessas narrativas. O sujeito inimigo da instituição 
religiosa, que a ataca a fim de revelar seu segredo, manifesta de forma 
concreta esse desejo de desmoralizar a Igreja Católica. O desejo desse 
sujeito era revelar a verdade a toda sociedade aberta, a fim de que a 
humanidade conhecesse a “verdadeira” identidade da Igreja Cató-
lica. Embora esse inimigo nunca vença a batalha travada contra essa 
instituição em nenhum dos romances policiais místico-religiosos 
estudados, seu objetivo de denegrir a imagem da Igreja é alcançado 
perante o leitor. Além das falas dos personagens dizendo que a Igreja 
“suborna”, “chantageia” e “ameaça” as pessoas, a enunciação – na 
maioria das vezes – colabora com a construção dessa desmoralização 
da Igreja Católica.
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Em virtude de a sociedade retratada no romance policial místico-
-religioso ser uma sociedade religiosa, a sanção recebida pelo cri-
minoso sofre inúmeras variações, tornando-se uma característica 
marcante nesse subgênero. Isto ocorre porque os destinadores-jul-
gadores do fazer criminoso podem ser representados pela polícia, 
pelos próprios criminosos ou por um sujeito relacionado à vítima. 
Em alguns casos, o reconhecimento da identidade dos criminosos já 
é uma forma de punição, de modo que os culpados acabam se suici-
dando após serem descobertos, como forma de redenção. Em outros, 
os assassinos são punidos de forma acidental, como se uma força 
divina estivesse atuando sobre seus destinos, já que são considerados 
os anti-heróis do enredo. De maneira geral, os sujeitos que realizam a 
investigação no romance policial místico-religioso não se preocupam 
muito com a punição que será recebida pelo criminoso, pois têm um 
interesse maior no segredo místico-religioso que ele protegia ou ten-
tava revelar do que na sua identidade. Descobrir o culpado não terá 
serventia caso não se descubra sua motivação para matar e se possa 
impedir que outras mortes ocorram.

Nos romances policiais clássicos, só há uma investigação em busca 
do assassino e o único sujeito que pode atrapalhar a ação do detetive 
é o próprio criminoso, que continua assassinando outras pessoas a 
fim de perturbar a investigação. Por sua vez, nos romances policiais 
místico-religiosos há sempre duas investigações: uma em busca do 
assassino, outra em busca do segredo místico-religioso. Quando 
ambas são realizadas pelo mesmo sujeito, seu objetivo é encontrar o 
assassino para conhecer o segredo que ele tenta revelar ou proteger. 
A investigação realizada por esse tipo de detetive não visa à punição 
do criminoso, mas sim à sua interdição. A polícia, quando aparece 
nesses romances policiais, realiza a investigação com o objetivo único 
de encontrar e punir o assassino. Nesses casos, o sujeito que realiza 
a investigação só deve se preocupar com a preservação do segredo 
místico-religioso.

Os sujeitos que realizam a investigação nos romances poli-
ciais místico-religiosos, embora se distanciem em muitos aspectos 
dos detetives dos romances policiais clássicos, inclusive por não 
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receberem o título de “detetives”, também são perspicazes e inte-
ligentes – como Sherlock Holmes e Hercule Poirot, por exemplo – 
e mesmo quando não possuem um método de investigação, como 
ocorre na maioria dos casos, são capazes de descobrir o segredo pro-
tegido por uma sociedade fechada e impedir que ele seja revelado. Ao 
fazer isso, esse sujeito passa a conhecer os segredos do grupo, mas se 
compromete a não revelá-los.

Nos romances policiais tradicionais, o leitor é modalizado a que-
rer-fazer a investigação junto com o detetive, à medida que conhece 
as pistas deixadas pelo criminoso. Esse leitor, porém, não é dotado 
de um saber-fazer comparável ao do detetive, que trabalha há muito 
tempo na área criminal e já desvendou outros crimes, portanto, não 
consegue desvendar o enigma antes dele. Nos romances policiais 
místico-religiosos, o fato de o sujeito que realiza a investigação não 
ter experiência na busca de criminosos aliado à disposição do enredo 
em narrativas paralelas e simultâneas atribui ao leitor um poder-fazer 
a investigação, já que o saber do sujeito da investigação é menor. 
Exceções ocorrem nos romances policiais de Dan Brown, nos quais o 
detetive Robert Langdon, embora não fosse especialista em encontrar 
criminosos, era um renomado professor de simbologia, que conseguiu 
descobrir a identidade dos assassinos a partir das pistas deixadas no 
local do crime pela vítima ou pelo próprio culpado, que remetiam a 
símbolos e códigos pertencentes a sociedades secretas, como os Illu-
minati de Anjos e demônios. Por poder acompanhar o percurso do cri-
minoso ao mesmo tempo que acompanha a investigação realizada, o 
leitor descobre os percursos narrativos realizados pelo sujeito da inves-
tigação e pelo criminoso a partir dos indícios deixados pelo narrador. 
Nos romances policiais clássicos, o percurso realizado pelo criminoso 
só era conhecido após o detetive ter concluído a investigação e encon-
trado a solução do mistério.

Todos os romances policiais místico-religiosos estudados apre-
sentam as seguintes características: quebras de contratos fiduciários 
estabelecidos entre o criminoso e a vítima, entre o sujeito que realiza a 
investigação e o criminoso, entre o sujeito que realiza a investigação e 
seu destinador-manipulador etc.; presença de actantes coletivos como 
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autores dos crimes representando sociedades fechadas; proteção de 
um segredo místico-religioso por uma sociedade fechada que elimina 
qualquer ameaça à sua integridade; existência de um inimigo dessa 
sociedade; assassinatos cometidos para descobrir ou para proteger um 
segredo, que resultam em duas narrativas relacionadas como causa e 
consequência, ou seja, em uma o inimigo quer descobrir o segredo e 
na outra ele é assassinado pelo sujeito que quer mantê-lo; duas inves-
tigações, uma em busca do assassino e outra em busca do segredo; 
triunfo da sociedade fechada com a manutenção do segredo místico-
-religioso; alteração da figura clássica do “detetive”, que deixou de ser 
um delegado da sociedade e passou a ser um sujeito comum, modali-
zado a realizar a investigação por motivos pessoais ou profissionais; 
relação afetiva, parental ou profissional entre o sujeito que realiza a 
investigação e a vítima, o que implica o envolvimento de questões 
emocionais na investigação. Dessa forma, pode-se dizer que nosso 
corpus constitui um subgênero do romance policial, que se distancia 
do modelo proposto ao gênero, embora mantenha sua estrutura nar-
rativa. Tal caracterização descrita já ganhou força entre os romances 
policiais místico-religiosos e, por isso, vem se repetindo em livros 
de diferentes épocas e autores, como as sete obras aqui estudadas, 
escritas por cinco autores diferentes e compreendendo um período 
de três décadas.

Os romances policiais místico-religiosos best-sellers não são ape-
nas romances policiais, histórias de aventuras, mistério e ação, mas 
são também narrativas de ideias, de metáforas, que apresentam com-
plexas reflexões e conceitos históricos e filosóficos por meio de uma 
linguagem acessível. Os cenários apresentados são extremamente 
simbólicos e ricos em detalhes e todo o seu significado é explicado ao 
leitor, fazendo que ele se sinta conhecedor daquele universo, mesmo 
que não possua nenhum pré-requisito intelectual ou acadêmico. Ao 
apresentar um rico conteúdo histórico e filosófico, sem revelar tudo o 
que o leitor gostaria de saber, esses romances policiais convidam o lei-
tor culto a se aprofundar nas histórias contadas, por meio de algumas 
obras mencionadas no livro. Ao mesmo tempo, a narrativa flui, per-
mitindo que o leitor menos instruído também consiga acompanhar o 
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desenrolar dos fatos. Há sempre um personagem que não sabe nada 
sobre a sociedade fechada atacada por um inimigo e há sempre outro 
que explica a ele o funcionamento daquele grupo. Dessa forma, o 
conhecimento do leitor é mediado por essas personagens.

O envolvimento que os romances policiais místico-religiosos 
criam com os leitores é também um dos fatores responsáveis por seu 
sucesso. O gênero policial é voltado para o entretenimento, para a 
diversão, e visa a convidar seu leitor a participar da investigação reali-
zada por um detetive profissional. Os romances policiais místico-reli-
giosos, além de entreterem pela investigação em busca da identidade 
do criminoso, dão ao leitor a missão de realizar uma investigação em 
busca do segredo protegido por uma sociedade fechada. Quando o 
leitor termina o livro, recebe a revelação do segredo como recompensa 
por ter acompanhado a investigação realizada.

Os enredos dos romances policiais místico-religiosos inserem 
sociedades fechadas e secretas, seitas e fraternidades diversas na his-
tória da religião católica. Alguns dos discursos que não são considera-
dos oficialmente cristãos e que foram silenciados pela Igreja Católica 
ganham espaço nos romances policiais místico-religiosos, tais como 
a história dos Cavaleiros Templários, da Opus Dei, da maçonaria, da 
cabala. Essas sociedades secretas provocam o imaginário das pes-
soas porque protegem conhecimentos e segredos muito seletos, que 
só são transmitidos para quem tem condições físicas e mentais para 
absorvê-los. O romance policial místico-religioso faz sucesso, entre 
outros motivos, por prometer revelações surpreendentes sobre uma 
instituição religiosa extremamente poderosa, a Igreja Católica, e 
por criar uma imagem negativa dessa instituição que é considerada 
“hipócrita”, “gananciosa”, “corrupta”, “imoral”. Para dar maior cre-
dibilidade às revelações, utiliza grupos que, historicamente, foram 
considerados inimigos da Igreja. Mesmo com toda a tentativa de 
desmoralização da Igreja Católica, essa instituição sempre vence a 
guerra travada com seus inimigos, reafirmando seu poderio. Ao lei-
tor, portanto, restam as histórias do cristianismo, reinventadas pelas 
sociedades fechadas. O romance policial místico-religioso tornou-se 
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um best-seller ao instaurar uma guerra entre duas sociedades fechadas, 
sendo uma delas uma grande e poderosa instituição: a Igreja Católica.

Todo ser humano sente fascínio por pertencer a grupos fecha-
dos e restritos, pois isso representa sua aceitação social. Aqueles que 
conhecem os segredos de uma determinada sociedade sentem-se em 
vantagem, seja ela espiritual, política ou social, em relação aos que não 
pertencem àquele grupo. Os romances policiais místico-religiosos 
são atraentes, cativantes e enigmáticos, porque trazem à tona o tema 
do segredo, que mantém o fascínio do homem moderno, unido a um 
gênero de sucesso incontestável, o romance policial. Essas narrativas 
misturam fatos pouco conhecidos com histórias reais, gerando uma 
grande especulação no público leitor, que quer buscar os limites entre 
a ficção e a realidade. Dessa forma, os romances policiais místico-reli-
giosos conquistaram tanto o público leitor do gênero policial, que era 
fã de autores como Agatha Christie, quanto o público contemporâneo 
geral que se identifica com os temas do segredo, do misticismo e da 
religião, mas que não tinha muito contato com romances policiais.
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