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3  
oS “detetiveS” doS romanceS 

policiaiS míStico-religioSoS maiS 
vendidoS no BraSil de 1980 a 2009

Com o surgimento do detetive Auguste Dupin nos contos de 
mistério de Edgar Allan Poe, publicados no século XIX, “Os crimes, 
então, passam a ser investigados e solucionados por uma personagem 
específica, criada mesmo para esse fim, e não por personagens sobre-
naturais ou que entraram na trama por acaso [...].” (Martins, 2005, 
p.172-3). Dessa forma, o detetive se consagrou como a personagem 
mais importante da narrativa policial, devendo realizar sua investiga-
ção de forma eficiente, para que sua presença no enredo faça sentido.

Tendo em vista que o detetive é a personagem central da narrativa 
policial, já que determinou a criação desse tipo de texto, discutiremos, 
neste capítulo, a caracterização do perfil dos sujeitos que realizam 
a investigação nos romances policiais místico-religiosos. Curiosa-
mente, esses sujeitos não recebem o título de “detetive” em nenhum 
dos sete romances policiais místico-religiosos estudados, mas tam-
bém não são nomeados de nenhuma outra forma (por exemplo, inves-
tigadores, policiais etc.). Nossa escolha por dedicar um capítulo ao 
estudo desse sujeito do fazer se deveu às modificações que ele sofreu 
no romance policial místico-religioso.

Ainda no século XIX, surgiram detetives sucessores de Auguste 
Dupin, tais como Sherlock Holmes, criação de Arthur Conan Doyle.
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128  FERNANDA MASSI

Esses detetives do século XIX carregam na sua constituição 
de sujeito a crença de que as ciências poderiam ser a resposta para 
entender não apenas o homem, como também a estrutura de sua 
organização social. Os métodos utilizados pelos estudos científicos, 
acreditava-se, poderiam contribuir para todas as áreas do conhe-
cimento, bastando, para isso, que fosse percebido o fenômeno e, ao 
mesmo tempo, determinadas as leis que o regiam, segundo a concep-
ção positivista, que vigorava na época. Além disso, o desenvolvi-
mento, a proliferação e o escalonamento social dos centros urbanos 
e, acrescenta-se, o advento da imprensa, foram condições necessárias 
para que o gênero policial, via Poe e Doyle, conquistasse o gosto do 
público. (Martins, 2005, p.175-6, grifo do autor)

Nos romances policiais tradicionais, o sujeito que realizava a 
investigação em busca da identidade do criminoso era nomeado dete-
tive por conta das seguintes características: trabalhava como profis-
sional liberal, sendo remunerado pela investigação realizada; tinha 
experiência na busca por criminosos, reconhecida pela sociedade 
e pela polícia; não tinha qualquer envolvimento ou relação afetiva, 
parental ou profissional com as vítimas – que ele não conhecia – ou as 
famílias delas; era um sujeito inteligente, perspicaz, frio e calculista, 
dotado de um raciocínio lógico e matemático e, enfim, não aceitava 
ou pedia ajuda a outras pessoas, pois sabia que era capaz de encontrar 
o criminoso sozinho.

Embora muitos leitores se lembrem do “meu caro Watson” auxi-
liando Sherlock Holmes na investigação, esse tipo de sujeito não 
compartilha o mesmo método que o detetive nem conhece as infor-
mações relevantes para a conclusão da investigação, descobertas pelo 
detetive propriamente dito. Watson era o narrador das histórias de 
Conan Doyle e sua falta de habilidade para lidar com as informações 
e as pistas que levavam ao criminoso ressaltava, ainda mais, a inteli-
gência de Sherlock Holmes, que conseguia resolver o enigma a partir 
dos mesmos indícios. Martins (2000) define sujeitos desse tipo como 
“pseudodetetives”, pois “querem resolver o crime, [...] buscam infor-
mações a respeito dele e acompanham a investigação de perto. No 
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entanto, não conseguem estabelecer uma relação entre vítima, crime e 
criminoso” (Martins, 2000, p.90). Embora detenham as informações 
necessárias à solução do crime, eles não são capazes de organizá-las. 
Isso ocorre por falta de interesse, de conhecimento ou por causa da 
idolatria que mantém em relação ao detetive que acompanham. Para 
Albuquerque (1973, p.87),

A solução do mistério é alcançada pelo detetive, muitas vezes, 
através de uma observação fortuita de seu auxiliar; o leitor inteli-
gente e observador poderá também chegar ao mesmo resultado. No 
entanto, o auxiliar apresentará sempre uma verdadeira obstrução 
cerebral, só entendendo o fato depois dele ser exaustivamente expli-
cado pelo herói.

Há também, segundo Martins (2000, p.85), os “auxiliares do 
saber”, representados por vizinhos, empregados, testemunhas ocu-
lares, anônimos etc.

São aqueles que levantam hipóteses ou fazem acusações ou jul-
gamentos a partir de interpretações bastante subjetivas. Eles são 
auxiliares segundo o saber, ou seja, exercem o papel de possuir um 
saber a ser compartilhado, pois informam sempre algo novo àquele 
que efetivamente investiga o crime, o detetive. Esse saber pode ser, 
se não a chave do enigma, um elemento orientador fundamental para 
o decorrer das investigações: a situação do crime, suas circunstâncias, o 
passado da vítima, etc. (Martins, 2000, p.85)

Os auxiliares do saber não estão encarregados de realizar a investi-
gação, porém, quando percebem que podem ajudar ou incriminar um 
inimigo, não hesitam em apresentar suas reflexões, ideias, hipóteses, 
comentários, motivados pelo dever auxiliar o detetive e pelo querer 
estar conjunto com a verdade. Cabe ao detetive julgar a importân-
cia desses depoimentos e a relação desses sujeitos com os acusados, 
a fim de não comprometer a veracidade do resultado.
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No romance policial tradicional, o detetive era um delegado da 
sociedade, que lutava por seus valores e ideais e que, ao ser escolhido 
para realizar a investigação, estabelecia um contrato fiduciário com 
seu destinador-manipulador, que podia ser representado pela polícia 
(que ainda não tinha encontrado a solução do mistério) ou por um 
sujeito relacionado à vítima. Nesse contrato, o detetive se comprome-
tia a encontrar a identidade do assassino e entregá-lo a um destinador-
-julgador para que fosse devidamente punido. A sociedade, por sua 
vez, da qual saia(m) a(s) vítima(s) e o próprio criminoso, aguardava 
ansiosamente a resolução do crime e a punição do assassino para 
que a paz e a ordem fossem restabelecidas e a justiça fosse feita. Os 
contratos fiduciários estabelecidos entre o detetive e seu destinador-
-manipulador e entre o detetive e a sociedade ocorriam porque o dete-
tive era o único sujeito capaz de encontrar a resolução do mistério em 
torno de um ou mais assassinatos.

Nos romances policiais místico-religiosos o perfil do “detetive” e 
sua área de atuação foram modificados. Os atores que desempenham 
a função de detetives não são profissionais da área, ou seja, não traba-
lham como detetives liberais, não realizam a investigação sozinhos e 
não estão buscando apenas a identidade de um assassino, mas tam-
bém um segredo místico-religioso que pode ter causado a morte de 
algumas pessoas. Na maioria das vezes, esse sujeito se envolve com a 
investigação porque mantém uma relação afetiva, parental ou profis-
sional com a vítima. Uma vez que o sujeito que realiza a investigação 
não é mais um delegado da sociedade, ele não estabelece um contrato 
fiduciário com ela. Sendo assim, a única pessoa que aguarda a resolu-
ção do crime é o destinador-manipulador do fazer investigativo, que 
muitas vezes é o próprio sujeito – o que elimina de vez o estabeleci-
mento de um contrato fiduciário entre o detetive e a sociedade. Isso 
significa que a solução do mistério resolvido por esse sujeito interessa 
apenas ao leitor, que sabe que ele está realizando a investigação.

Em alguns romances policiais místico-religiosos, a investigação 
tem início para que se cumpra um contrato fiduciário previamente 
estabelecido com a vítima, que foi assassinada por ter se recusado 
a romper um contrato fiduciário em que se comprometia a manter 
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um segredo, por exemplo – como ocorre em O código Da Vinci, em 
que Jacques Saunière foi assassinado por ter se recusado a revelar o 
segredo protegido pelo Priorado de Sião. A ausência de um contrato 
fiduciário ou a restrição de sujeitos envolvidos nesse contrato diminui 
a responsabilidade daquele que realiza a investigação para encontrar o 
criminoso e entregá-lo a um destinador-julgador. Como a investiga-
ção está relacionada a um segredo místico-religioso, cabe a esse sujeito 
se ocupar, principalmente, da resolução desse enigma. A identidade 
do criminoso acaba sendo descoberta como consequência dessa outra 
investigação, já que a motivação do assassino sempre se relaciona ao 
segredo. Mais importante do que punir o criminoso é impedir que ele 
revele o segredo descoberto, que pertence a uma sociedade fechada.

Nos romances policiais místico-religiosos, nota-se uma infinidade 
de contratos fiduciários estabelecidos entre os personagens, que nem 
sempre estão ligados às relações entre o destinador-manipulador e o 
suposto detetive ou entre o sujeito que realiza a investigação e a socie-
dade, mas que sempre resultam em mortes, seja para o cumprimento 
ou pela ruptura desses contratos. Muitos contratos fiduciários foram 
estabelecidos entre a vítima, antes de seu assassinato, e o sujeito que 
realiza a investigação, como ocorre em O último cabalista de Lisboa, 
em que Berequias Zarco havia se comprometido com seu tio, que fora 
assassinado, a não revelar o segredo sobre o grupo cabalístico que ele 
comandava. Dessa forma, um sujeito é levado a querer encontrar o 
culpado pelo crime a fim de manter o segredo que determinou o esta-
belecimento do contrato fiduciário, temendo que o criminoso revele 
a verdade.

Há um tipo de contrato fiduciário que se manifesta nos romances 
policiais místico-religiosos O nome da Rosa e Os crimes do mosaico 
e que é estranho ao gênero policial. É aquele estabelecido entre o 
sujeito que realiza a investigação e o criminoso após a descoberta de 
sua identidade. Em O nome da Rosa tal contrato ficou implícito a 
partir do momento em que o criminoso provocou um incêndio com 
o objetivo de matar o sujeito que havia realizado a investigação e 
seu auxiliar. Além disso, ele eliminou todas as provas que poderiam 
revelar a verdade, impedindo o sujeito que realizou a investigação 
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de comprová-la. Em Os crimes do mosaico, tal contrato foi proposto 
pelo criminoso em troca do objeto-valor que teria sido o motivo para 
os assassinatos – os mapas que indicavam o caminho para uma nova 
Babilônia. Nesse sentido, o enunciador de Os crimes do mosaico cons-
trói a imagem de um sujeito corruptível que era o prior da cidade e, 
portanto, tinha a obrigação de encontrar e punir o criminoso, mas 
preferiu receber uma recompensa por sua investigação a cumprir seu 
dever. Após o estabelecimento desse contrato fiduciário, porém, o 
criminoso foi acometido por um incêndio de causas desconhecidas em 
seu navio e o detetive queimou os mapas que havia ganhado por ter se 
arrependido da negociação. Nesses dois romances policiais místico-
-religiosos, os contratos fiduciários estabelecidos após a conclusão 
da investigação – entre os criminosos e os sujeitos que realizaram a 
investigação – foram cumpridos.

Caso semelhante ocorreu no romance policial tradicional Assassi-
nato no Expresso Oriente,1 de Agatha Christie, mas a causa da instau-
ração do contrato fiduciário foi bastante diferente. O detetive Hercule 
Poirot viajava a trabalho quando foi surpreendido pelo assassinato de 
um sujeito dentro do trem Expresso Oriente. Após concluir a inves-
tigação, Poirot descobriu que os doze passageiros do trem haviam 
apunhalado a vítima e, portanto, eram culpados pelo crime. A causa 
desse assassinato, porém, era o sequestro de uma criança e o assas-
sinato de seus pais cometido pela vítima, ou seja, tratava-se de uma 
punição do criminoso, uma vingança organizada por seus familiares 
e amigos. Diante das causas do crime, Hercule Poirot e o diretor da 
empresa de trens, que viajava no mesmo vagão, decidiram acobertar 
os criminosos e atribuir a culpa a um suposto sujeito que teria inva-
dido o trem quando a neve interrompeu a viagem. Nos dois romances 
policiais místico-religiosos em questão, os assassinatos não são come-
tidos por vingança, mas sim para proteger um segredo.

 1 Esse romance policial já foi citado quando tratamos das regras de Van Dine para 
a boa escritura da narrativa policial. Na ocasião, nossa preocupação era a quan-
tidade de assassinos.
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Nos romances policiais tradicionais o detetive está imune a 
qualquer tipo de violência, mesmo aquela cometida pelo assassino. 
Embora o criminoso saiba quem é o sujeito que está realizando uma 
investigação em sua busca, não se atreve a se aproximar desse sujeito 
temendo que ele descubra sua identidade. Pode-se dizer que, no 
romance policial tradicional, o único sujeito que o criminoso temia 
era o detetive, pois sabia que ele não perdoaria seus atos aplicando-
-lhe uma sanção negativa, representada pela prisão, por exemplo. Já 
no romance policial místico-religioso, o criminoso não teme o sujeito 
que realiza a investigação, pois sabe que ele não será capaz de lhe 
aplicar uma punição. O criminoso é mais forte e mais corajoso e, na 
maioria das vezes, ataca o sujeito da investigação de modo violento. 
Em Os crimes do mosaico, por exemplo, o criminoso Veniero Marin 
travou uma luta corporal com o responsável pela investigação, Dante 
Alighieri, ameaçando-o com um punhal. Em O símbolo perdido, o 
criminoso Zachary Solomon sequestrou Robert Langdon para que 
ele o ajudasse a desvendar os segredos da pirâmide maçônica e ten-
tou matá-lo afogando-o em uma piscina. Os sujeitos que realizam a 
investigação, portanto, sofrem todo tipo de violência, como ameaças, 
agressões físicas, perseguições, sequestros, mas não são assassina-
dos. Essa disputa entre o sujeito que realiza a investigação e o cri-
minoso é, às vezes, tão acirrada que o criminoso acaba sendo morto 
por aquele responsável pela investigação, como ocorre em O último 
cabalista de Lisboa.

Outra característica dos romances policiais místico-religiosos é 
a existência de duas investigações: uma em busca da identidade do 
criminoso, com o objetivo de que ele seja encontrado e punido; outra 
em busca do segredo místico ou religioso relacionado ao assassinato. 
Algumas vezes essas duas investigações são realizadas ao mesmo 
tempo e pelos mesmos sujeitos, numa relação de causa e consequên-
cia. Ou seja, o criminoso sempre tem alguma relação com o segredo 
e descobrir sua identidade facilita o caminho a ser percorrido pelo 
sujeito que realiza a investigação. Em outras narrativas, a polícia 
busca a identidade do criminoso, para que ele seja punido pelos 
assassinatos, e os sujeitos envolvidos com a vítima realizam a outra 

O_romance_policial_mistico_religioso__[MIOLO]__Graf_v1.indd   133 12/01/2016   08:23:43



134  FERNANDA MASSI

investigação, pois querem entender os motivos do crime e proteger o 
segredo místico-religioso.

Um novo perfil de “detetive” foi instaurado nos romances poli-
ciais místico-religiosos, que não é um detetive profissional e que, na 
maioria dos casos, não trabalha sozinho. Em quase todos os roman-
ces policiais, exceto em Os crimes do mosaico, os sujeitos que reali-
zam a investigação contam com a ajuda de um ou mais aliados, que 
também pode(m) contribuir para a decifração de códigos e mistérios 
envolvendo o assassinato, compartilhando as descobertas. Não há 
hierarquia no trabalho desses sujeitos e nenhum deles é mais perspi-
caz do que o outro, já que as informações coletadas se complemen-
tam. Como os crimes são sempre realizados em função de questões 
místico-religiosas, pelo menos um dos sujeitos que realiza as inves-
tigações pertence a uma dessas áreas. A investigação, portanto, não 
é caracterizada como um inquérito policial e não exige a presença de 
especialistas da área criminal. O que ocorre, muitas vezes, é a desco-
berta da identidade do criminoso como consequência dessa investi-
gação sobre o segredo místico-religioso.

O conceito de “eficácia” da semiótica discursiva pode ser apli-
cado, no nível narrativo do percurso gerativo do sentido, ao percurso 
narrativo realizado pelo sujeito da investigação, o qual compreende 
as etapas de manipulação, competência, performance e sanção. A 
seguir, iremos verificar a eficácia da performance investigativa dos 
sujeitos que a realizaram nos romances policiais místico-religiosos 
para verificar se eles obtiveram bons resultados ou não. Inicial-
mente, vamos trabalhar com a definição corrente de “eficácia” 
encontrada no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (versão ele-
trônica, grifo nosso), dando destaque às acepções mais pertinentes 
para nossa discussão:

EFICÁCIA
1 virtude ou poder de (uma causa) produzir determinado efeito; 
qualidade ou caráter do que é eficaz – Ex.: duvidamos da eficácia do 
pau-d’arco na cura do câncer
2 segurança de um bom resultado; validez, atividade, infalibilidade
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3 poder de persuasão – Ex.: a eficácia de uma fábula como ensina-
mento moral
4 efeito útil – Ex.: a eficácia de um socorro
5 qualidade de quem ou do que tem uma ação eficaz; capacidade, 
produtividade
Exs.: a eficácia de uma galinha poedeira; a eficácia de um montador
6 real produção de efeitos
7 Rubrica: administração; qualidade ou característica de quem ou do 
que, num nível de chefia, de planejamento, chega realmente à con-
secução de um objetivo
Ex.: há eficiência na ação do seu gerente, mas não eficácia

Dessa primeira definição, destacamos as acepções “determinado 
efeito”, “bom resultado”, “efeito útil” e “consecução de um objetivo” 
como importantes para a análise da performance investigativa, já que 
os sujeitos que realizam a investigação têm uma missão a cumprir: 
encontrar a identidade do criminoso e impedir que ele revele o segredo 
místico-religioso. Apenas nos romances policiais O nome da Rosa e 
Anjos e demônios, nos quais o criminoso age em defesa da sociedade 
fechada, o sujeito que realiza a investigação não está encarregado de 
impedir a revelação do segredo, já que essa é a função do criminoso. 
Nos outros cinco romances policiais místico-religiosos, porém, um 
sujeito é manipulado a realizar a investigação para impedir que o 
assassino descubra e revele o segredo pertencente a uma sociedade 
fechada.

Partindo para o aporte teórico da semiótica discursiva, destaca-
remos a seguir a definição de “eficácia” encontrada no Dictionnaire 
Raisonné de la Théorie du Langage II (Greimas; Courtés, 1986, p.37):

EFICÁCIA
Se a eficácia é uma qualidade exigida pela teoria, ela é, ao mesmo 
tempo, em outro nível, uma propriedade dos discursos-objeto da qual 
a análise deve dar conta. A esse respeito, a teoria dos atos de lingua-
gem e a pragmática propõem tradicionalmente alguns modelos. Em 
semiótica, e mais particularmente em sociossemiótica, é a partir dos 
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elementos da sintaxe narrativa e modal que se pretende dar conta da 
eficácia da comunicação “real”, concebida como campo de interação 
e de manipulação entre sujeitos (e não como simples lugar de trans-
missão de mensagens).2

Nessa definição, notamos que a eficácia é exigida pela teoria 
semiótica, pois faz parte do esquema narrativo canônico, que com-
preende o contrato, a manipulação, a competência, a performance e a 
sanção. De modo geral, pode-se definir a “eficácia” como uma gran-
deza orientada que exige um ponto de vista, pressupõe um obser-
vador ou sancionador e regras do jogo, ou seja, implica um contrato 
entre destinador e destinatário e uma sanção positiva pelo destina-
dor. Quando a sanção é positiva, a eficácia existe, ou seja, o percurso 
narrativo foi eficaz. Nos romances policiais clássicos há uma progra-
mação determinada pelo tipo de texto: um sujeito realiza um crime 
e mantém sua identidade em segredo; o detetive é acionado para 
encontrá-lo e entregá-lo a um destinador-julgador, responsável por 
sua punição. A performance do detetive é, portanto, uma sanção 
negativa no percurso do criminoso. O observador ou sancionador 
que julgará a eficácia da performance do detetive pode ser tanto o 
destinador-manipulador de seu fazer, no enredo, quanto o leitor, que 
aguarda pela resolução do enigma e confia na atuação do detetive. 
Nos romances policiais místico-religiosos, geralmente, o sujeito que 
realiza a investigação é seu próprio destinador-manipulador. Dessa 
forma, cabe ao leitor julgar a eficácia de sua performance.

 2 Tradução nossa. “EFFICACITÉ: Si l’efficacité est une qualité requise de la théo-
rie, elle est en même temps, à un autre niveau, une proprieté des discours-objets 
dont l’analyse doit rendre compte. La théorie des actes de langage et la pragmatique 
proposent traditionnellemente des modèles à cet effet. En sémiotique, et plus parti-
culièrement en sociosémiotique, c’est à partir des éléments de syntaxe narrative et 
modale que l’on vise à rendre compte de l’efficacité de la communication «réele», 
conçue comme champ d’interaction et de manipulation entre sujets (et non pas comme 
simple lieu de transmission de messages).”
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Anos mais tarde, Greimas e Courtés definiram a “eficácia” no 
Dicionário de Semiótica (Greimas; Courtés, 2008, p.156) da seguinte 
maneira:

EFICÁCIA s.f.
FR. EFFICACITÉ; INGL. EFFICACITY

1. Em seu emprego corrente, eficácia é a capacidade de produzir 
um máximo de resultados com um mínimo de esforço (Petit Robert). 
Uma teoria semiótica, e os modelos que ela permite construir, são 
ditos eficazes quando, obedecendo aos princípios de simplicidade e 
de economia, são ao mesmo tempo projetivos, pelo que possibilitam 
prever e explicar grande número de fatos.
2. Falando-se de uma teoria formalizada, diz-se que ela é eficaz 
quando as regras que formula são operatórias, isto é, suscetíveis de 
serem executadas por um autômato. Sabe-se que o conceito de eficá-
cia substitui, ao menos em parte, nas linguagens formais, os critérios 
de verdade.
→ Operatório

A primeira acepção do termo “eficácia”, definida pelo dicioná-
rio Petit Robert, trata de uma definição corrente do termo, próxima 
àquela encontrada no Dicionário Houaiss, já apresentada anterior-
mente. Já na segunda acepção, nota-se a relação entre os termos “efi-
cácia” e “operacionalidade”. Isso significa que a eficácia pressupõe 
regras operatórias, executáveis. Também é importante destacar a 
afirmação de que o termo “eficácia” substitui os critérios de ver-
dade, discutidos em Du Sens II, quando Greimas (1983) explica a 
relação entre verdade e eficácia ao tratar da manipulação discursiva. 
A verdade, para a teoria semiótica, é um efeito de sentido, ou seja, é 
uma construção do discurso embasada em um “fazer-parecer-verda-
deiro”. O “parecer” não é apenas uma adequação do discurso com o 
referente, mas sim a adesão pelo destinatário ao qual o enunciador se 
dirige, condicionada pela representação. O destinatário, por sua vez, 
é o único capaz de sancionar o contrato de veridicção.
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Greimas (1983) exemplifica o contrato de veridicção com dois 
tipos de manipulação: aquela realizada pelo discurso subjetivo e a rea-
lizada pelo discurso objetivo. Para a primeira, ele cita como exemplo 
as parábolas de Jesus Cristo, nas quais a verdade aparece em forma 
de segredo. O sujeito é comprometido, mas falso, e o saber é oculto, 
mas verdadeiro. Já no discurso científico, as marcas de enunciação 
são apagadas fazendo parecer que aquele não é o discurso do sujeito, 
mas o puro enunciado das relações necessárias entre as coisas. O sujeito, 
nesse caso, é comprometido, mas ocultado como falso. Esses dois pro-
cedimentos são contraditórios e destinados a produzir o verídico. Nesse 
sentido, o termo “verdade” vem sendo substituído por “eficácia”. Pode-
mos entender, portanto, que a eficácia da investigação se dá quando os 
sujeitos que a realizaram conseguem impor a verdade ao leitor, mos-
trando o modo como desvendaram o enigma em torno do crime.

A eficácia de uma performance só se realiza se houver uma pro-
gramação, um conjunto de regras a serem seguidas por um sujeito do 
fazer. Essas regras precisam ser planejadas com clareza e bem defi-
nidas para que possam ser executadas com precisão. Nos romances 
policiais clássicos, os detetives determinam as regras da investigação 
a partir de um raciocínio lógico, um método a ser seguido que, de 
preferência, já tenha se mostrado eficiente em outras investigações. 
A ação do detetive deve visar a um resultado rápido e preciso sem, no 
entanto, desrespeitar as regras do gênero policial e partir para o inve-
rossímil, ou seja, o criminoso deve ser encontrado pela lógica e não por 
confissão, mágica ou sessão espírita – como foi explicado nas regras 
de S. S. Van Dine, referidas no primeiro capítulo. Quando o detetive 
tem experiência, o esquema de organização das informações já está 
determinado em sua mente e ele pode utilizar os mesmos princípios 
para descobrir o culpado pelo crime.

A partir dessas definições do conceito de “eficácia” para a semió-
tica discursiva, vejamos se os sujeitos que realizam as investigações 
nos romances policiais místico-religiosos executam performances 
eficazes.

Em O nome da Rosa, o abade Abbone acreditava que Guilherme 
William de Baskerville era o único sujeito capaz de encontrar o 
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culpado pelos misteriosos assassinatos que vinham ocorrendo no 
mosteiro. Por isso, pediu a ele que encontrasse a identidade do cri-
minoso, mas que tivesse cautela para não comprometer a reputação 
do mosteiro. Guilherme não acreditava que forças diabólicas fossem 
a causa do crime – como alguns dos monges afirmavam – e optou por 
seguir um raciocínio lógico em busca de provas concretas que levas-
sem ao culpado. Adso de Melk era discípulo e escrivão de Guilherme 
e o acompanhava na investigação, porém, além de ser muito novo e 
saber muito pouco sobre religião, não conseguia controlar o medo do 
assassino, o que o impedia de raciocinar a partir dos indícios encon-
trados. A partir das discussões que realizamos no início deste capí-
tulo, provenientes de Martins (2000), Adso pode ser considerado um 
“pseudodetetive”. O encantamento de Adso diante da perspicácia 
de seu mestre na resolução dos enigmas tem a função de valorizar a 
inteligência de Guilherme e, com isso, mostrar ao leitor sua compe-
tência. Logo no primeiro capítulo de O nome da Rosa, a caminho do 
mosteiro, Guilherme observou pegadas de cascos na neve e concluiu 
tratar-se da fuga de um cavalo da abadia, deixando Adso perplexo 
com sua capacidade de dedução.

Guilherme de Baskerville, portanto, foi eficaz na realização de 
sua performance, pois estabeleceu uma programação antes de iniciar 
a investigação, conseguiu realizá-la em pouco tempo e obteve bons 
resultados. De todos os sujeitos que realizam as investigações nos 
romances policiais místico-religiosos, Guilherme de Baskerville é o 
que mais se aproxima do perfil dos detetives dos romances policiais 
clássicos, pois utiliza um método de investigação. Seu nome – que 
representa sua origem, de Baskerville – faz referência ao livro O cão 
dos Baskerville, de Arthur Conan Doyle, e muitas de suas caracterís-
ticas se assemelham às de Sherlock Holmes, como a capacidade de 
dedução a partir de pequenos indícios. A cena das pegadas na neve, 
citada acima, parodia muitas cenas das histórias de Conan Doyle. 
Adso de Melk, o discípulo, tem função semelhante à do Dr. Wat-
son, companheiro de Holmes, pois também é o narrador da histó-
ria e detém inúmeras informações sobre o crime, mas não consegue 
organizá-las. Além disso, o diálogo respeitoso entre Guilherme de 
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Baskerville e Jorge de Burgos, na cena em que a identidade crimi-
nosa do bibliotecário é descoberta, assemelha-se aos diálogos entre 
Sherlock Holmes e o professor Moriarty, maior inimigo do detetive e 
considerado, por Holmes, um “gênio do crime”.

Em O último cabalista de Lisboa o sujeito que realizou a investiga-
ção, Berequias Zarco, procurava o assassino de seu tio, o mestre caba-
lista Abraão Zarco. Embora trabalhasse com o tio na confecção de 
iluminuras judaicas, Berequias não conhecia todos os segredos pro-
tegidos pelos judeus e pela cabala, o que dificultou sua investigação. 
Além disso, quando Abraão foi assassinado, iniciou-se um ataque 
dos cristãos aos judeus na cidade, o que fez que muitas pessoas que 
poderiam ajudá-lo na investigação fossem mortas. Ao mesmo tempo 
que buscava o assassino de seu tio, Berequias, como único homem da 
casa, precisava proteger sua família dos cristãos-velhos e encontrar o 
irmão caçula, que estava desaparecido havia alguns dias. Essa carac-
terística de desempenhar várias funções ao mesmo tempo não era 
comum entre os detetives clássicos, que deveriam se ocupar única e 
exclusivamente da investigação em busca do criminoso.

Para realizar a investigação, Berequias contou com a ajuda de 
um grande amigo de infância, Farid, cujo pai era amigo de Abraão, 
a vítima. Farid também era judeu e o fato de não sofrer tanto com 
a morte de Abraão quanto o amigo o ajudava a raciocinar de forma 
lógica em busca do culpado. Nesse romance policial místico-reli-
gioso, tem-se um exemplo perfeito de trabalho em dupla, já que cada 
um dos integrantes, com suas limitações e qualificações, precisava do 
outro. Além disso, a performance investigativa foi eficiente, já que, 
mesmo sem ter experiência em investigações criminosas, Berequias 
Zarco conseguiu estabelecer um plano de ação para encontrar o assas-
sino em pouco tempo e de forma precisa.

Assim como no romance policial O último cabalista de Lisboa, em 
O código Da Vinci também há um caso de parentesco entre a vítima, 
Jacques Saunière, e um dos sujeitos que realiza a investigação, sua 
neta Sophie Neveu, criptóloga que trabalhava para a polícia francesa. 
Acreditando que o professor de simbologia Robert Langdon não era o 
culpado pelo crime, conforme tinha sido acusado pela polícia, Sophie 
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resolveu ajudá-lo a fugir e a encontrar o verdadeiro assassino. Aliando 
os conhecimentos de Robert Langdon acerca dos símbolos com os 
segredos de família que Sophie detinha, o casal conseguiu chegar à 
resolução do crime, mesmo fugindo da polícia enquanto realizavam 
as buscas – algo que também não acontecia com o detetive clássico, 
que jamais seria acusado de ser o culpado pelos crimes. A polícia, 
por sua vez, absolveu Robert Langdon da acusação quando encon-
trou a verdadeira identidade do assassino. Robert Langdon e Sophie 
Neveu realizaram performances eficientes nessa narrativa, mesmo sem 
ter experiência em investigações criminais. Eles usaram seus conhe-
cimentos sobre o misticismo ao redor do crime para estabelecer um 
plano de ação preciso em que deveriam descobrir o segredo protegido 
por Jacques Saunière e impedir o criminoso de revelá-lo.

Por terem realizado a investigação com tanta proximidade e cum-
plicidade, Robert Langdon e Sophie Neveu acabaram se envolvendo 
amorosamente. Segundo a terceira regra de Van Dine para a narrativa 
policial (Massi, 2010, p.34), a intriga amorosa não deve fazer parte 
desse tipo de texto a fim de não perturbar a investigação puramente 
racional em busca dos criminosos. No entanto, há um companhei-
rismo muito forte estabelecido entre o casal que os auxilia no com-
partilhamento das informações e na concretização da investigação. 
Sophie sentia muita gratidão por Langdon tê-la ajudado a conhecer 
a verdadeira história de sua família. O simbologista, por sua vez, 
devia sua liberdade à Sophie, que o livrou da acusação pela morte de 
Jacques Saunière.

Em Os crimes do mosaico, a personagem que realizou a investigação 
em busca da identidade do criminoso foi Dante Alighieri, o poeta e 
prior da cidade de Florença. Muito orgulhoso, ele não aceitava ajuda 
nem opinião de qualquer outra pessoa e se dizia capaz de encon-
trar o criminoso sozinho – esse é o único romance policial místico-
-religioso em que a investigação é realizada por apenas um sujeito. 
De fato, Dante Alighieri conseguiu cumprir seu papel e encontrar 
o assassino Veniero Marin e sua cúmplice, Antília. O casal estava 
pronto para fugir da cidade quando foi descoberto e pediu a Dante 
que permitisse sua fuga dentro de uma hora. Em troca, daria a ele os 
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mapas roubados, que levavam à descoberta de um novo continente 
repleto de ouro. Esses mapas continham as rotas dos ventos, sem as 
quais seria impossível chegar à nova terra. Dante aceitou a proposta, 
mas não contou a verdade a ninguém, disse apenas que os misteriosos 
criminosos haviam fugido.

Nesse romance policial místico-religioso, além de omitir a ver-
dade da sociedade de Florença, que confiava nele e aguardava o 
resultado da investigação, Dante Alighieri não puniu o criminoso, 
pois preferiu satisfazer desejos individuais, como o assassino havia 
feito. Por outro lado, a fuga de Veniero da cidade garantiria que 
outros assassinatos não ocorressem, tarefa que também é destinada 
ao detetive do gênero policial. Sendo assim, os leitores dessa narra-
tiva e o destinador-manipulador de Dante não podem considerar sua 
performance eficiente, pois ele não cumpriu o contrato estabelecido 
com a sociedade, já que era o prior de Florença. Além de não punir o 
assassino, Dante Alighieri não contou a ninguém que o havia encon-
trado e não revelou sua identidade; ou seja, ao concluir sua investiga-
ção agiu como se não a tivesse realizado. A ação de Dante Alighieri, 
portanto, não pode ser considerada eficiente, pois ele não cumpriu a 
programação que estabeleceu, mudando seu plano de ação após ser 
seduzido pelo criminoso.

Em O último templário, a investigação foi feita por uma arqueó-
loga, Tess Chaykin, que presenciou um dos crimes realizados pelo 
assassino, o ataque à exposição “Relíquias do Vaticano” no Museu 
Metropolitano de Arte. Ao contrário da polícia, que buscava a iden-
tidade do assassino que depredou a exposição e matou os seguran-
ças, Tess Chaykin queria recuperar os objetos roubados do Museu e 
entender a importância que eles tinham para os ladrões. Tess Chaykin 
sabia que um dos objetos serviria para ler mapas antigos e poderia 
indicar o local onde estava guardado um tesouro templário e queria 
saber quem tinha interesse nessas informações. Tess Chaykin contou 
com a ajuda do policial Sean Reilly que inicialmente ficou encarre-
gado de detê-la para que ela não atrapalhasse a investigação da polícia, 
porém, acabou apaixonando-se por ela e abandonando a investiga-
ção policial para ajudá-la a recuperar os objetos roubados. Embora 
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nesse romance policial, como em O código Da Vinci, também haja 
uma relação amorosa entre a arqueóloga Tess Chaykin e o policial 
Sean Reilly, o que não era admissível ao gênero policial, esse envol-
vimento não prejudicou o desenrolar da investigação. Ao contrário, 
acabou servindo para que o policial protegesse a vida de Tess e, com 
isso, permitisse que ela realizasse a busca em segurança.

Tess Chaykin, embora tivesse conhecimentos sobre arqueologia, 
não estava preparada para enfrentar um assassino. Pelo fato de atra-
palhar a ação do criminoso, Tess foi ameaçada de morte por ele, mas 
persistiu na investigação assumindo os riscos. Ao mesmo tempo, ela 
atrapalhou a ação da polícia, que além de ter o dever de encontrar 
o responsável pelo ataque, passou a ter a obrigação de protegê-la 
por meio de Sean Reilly. Nesse caso, há mais um exemplo de ação 
não eficiente realizada pelo sujeito responsável pela investigação. A 
primeira causa para o fracasso da investigação de Tess foi a falta de 
planejamento. Para a semiótica, a eficiência só existe a partir de uma 
programação, de regras operatórias a serem seguidas. Tess conduziu 
suas ações de forma aleatória, seguindo decisões tomadas de imediato, 
o que a impediu de ser eficiente. Embora ela tenha encontrado a iden-
tidade do criminoso, não se pode dizer que isso tenha sido resultado 
de sua ação, mas sim coincidência, acaso. Além disso, mesmo des-
cobrindo a existência do tesouro templário enterrado havia anos, ela 
não conseguiu acessá-lo e ler o códex.

Em Anjos e demônios, Robert Langdon e Vittoria Vetra realizaram 
a investigação em busca do assassino do cientista Leonardo Vetra, pai 
de Vittoria. O diretor do Centro de Pesquisa (Cern) onde a vítima 
trabalhava, Maximiliam Kohler, realizou uma investigação paralela à 
de Robert e Vittoria vasculhando o diário de trabalho do cientista. O 
papel desempenhado por Maximiliam Kohler foi fundamental para a 
conclusão da investigação. Após descobrir que o papa e o camerlengo 
Carlo Ventresca tinham visitado o escritório de Leonardo, Maximi-
liam juntou os dados sobre o assassinato de Leonardo Vetra e concluiu 
que o camerlengo era o assassino. Para comprovar sua descoberta, o 
diretor foi visitar o camerlengo e contou a ele tudo o que sabia. O cri-
minoso confessou seus crimes e Maximiliam gravou a conversa em 
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uma fita, que entregou a Robert Langdon antes de ser assassinado 
pelos guardas do Vaticano. Com essa fita, Robert Langdon conseguiu 
provar aos cardeais que o jovem camerlengo era o culpado.

Nesse caso, o papel de Maximiliam não se assemelha ao dos “auxi-
liares do saber” ou “pseudodetetives” (Martins, 2000), já que sua 
revelação é fruto da investigação que ele vinha realizando sozinho. Se 
o propósito das buscas realizadas por Vittoria Vetra e Robert Langdon 
fosse apenas encontrar a identidade do assassino, elas teriam perdido 
o sentido quando Maximiliam Kohler entregou a gravação da confis-
são do camerlengo a Robert Langdon. No entanto, o casal também 
queria entender por que o camerlengo havia assassinado um cientista 
e quatro cardeais e o que ele esperava receber em troca.

Nota-se que, nesse romance policial místico-religioso, há duas 
investigações realizadas por sujeitos diferentes: Maximiliam Koh-
ler quer encontrar o assassino, enquanto Robert Langdon e Vittoria 
Vetra querem entender os motivos para a morte de Leonardo Vetra e 
as implicações que o roubo de seu laboratório traria para a sociedade. 
A ação de Maximiliam Kohler foi eficiente, pois foi realizada a partir 
de uma programação, de um plano de ação traçado de forma objetiva 
e precisa. Tanto é que mesmo tendo sido assassinado pelo criminoso, 
Maximiliam conseguiu revelar sua identidade. Não se pode dizer o 
mesmo a respeito da ação de Robert Langdon e Vittoria Vetra, pois 
eles não estavam seguindo regras operatórias ao realizarem suas ações. 
Assim como Tess Chaykin, de O último templário, o casal executou suas 
ações sem planejamento. Além de não terem conseguido encontrar a 
identidade do assassino, eles só puderam entender as causas e as conse-
quências do crime após a revelação feita por Maximiliam Kohler, o que 
demonstra a falta de eficiência de suas ações. Nesse romance policial 
místico-religioso, também há uma intriga amorosa entre Robert Lang-
don e Vittoria Vetra, que só se concretiza após a investigação ter sido 
concluída, portanto, não atrapalha o andamento das buscas.

No romance policial místico-religioso O símbolo perdido, o seques-
trador de Peter Solomon manteve a vítima em cativeiro e fez contato 
com o professor universitário de simbologia Robert Langdon, que 
era muito amigo de Peter Solomon havia vários anos, para que ele o 
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auxiliasse na decifração de uma pirâmide maçônica, em troca da vida 
de Peter. A polícia, por sua vez, estava perseguindo o criminoso a 
fim de impedir a revelação, na internet, de um vídeo contendo vários 
rituais maçônicos, nos quais apareciam membros do governo e auto-
ridades locais que escondiam sua pertença à fraternidade maçônica.

Assim como Tess Chaykin, de O último templário, Robert Lang-
don atrapalhou a investigação da CIA em alguns momentos por acre-
ditar que poderia encontrar o assassino sozinho e pela ânsia de salvar 
a vida de seu amigo, Peter Solomon, que corria perigo nas mãos do 
sequestrador. Por outro lado, ele conhecia muito bem os símbolos 
da maçonaria – diferente da policial encarregada da investigação – e 
auxiliou a polícia na decifração dos códigos. Além disso, o assassino 
procurou atrair Robert Langdon, pois queria matá-lo, mas isso fez 
que a polícia o protegesse e se mantivesse perto do assassino. Ao con-
trário do que ocorreu nos outros romances policiais de cunho místico-
-religioso, em que o criminoso queria impedir que alguém revelasse 
o segredo protegido pela Igreja à sociedade, em O símbolo perdido foi 
a CIA quem protegeu os segredos da maçonaria, pois muitos mem-
bros da polícia eram maçons e haviam realizado os rituais gravados 
pelo sequestrador no vídeo.

Nessa narrativa também há duas investigações: uma realizada pela 
CIA e outra realizada por Robert Langdon, com auxílio parcial de 
Katherine Solomon, irmã da vítima. A ação da polícia foi planejada 
desde o início, em virtude da experiência do grupo em investigações 
criminosas, e não deixou de ser eficiente apesar das adversidades 
provocadas pelo criminoso. Já a ação de Robert Langdon, ao con-
trário, não tinha planejamento pelo fato de ele ter sido surpreendido 
pelo assassino – ao chegar ao Capitólio para proferir uma palestra e 
encontrar o braço de seu amigo no chão da rotunda. Robert Langdon 
ficou abalado emocionalmente por saber que Peter Solomon estava 
correndo perigo e, ao mesmo tempo, sentiu-se mal por ter sido enga-
nado com tanta facilidade. Consequentemente, a ação de Robert 
Langdon não foi eficiente.

A partir dessas descrições dos sujeitos que realizam as investiga-
ções nos romances policiais místico-religiosos, nota-se a normalidade 
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e a humanização no perfil desses personagens. Ao contrário de 
Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, entre outros 
detetives de romances policiais clássicos, que só trabalhavam como 
detetives profissionais e sempre eram infalíveis, Guilherme de Bas-
kerville, Berequias Zarco, Farid, Dante Alighieri, Tess Chaykin, 
Robert Langdon, Sophie Neveu, Vittoria Vetra, Maximiliam Kohler 
e Katherine Solomon são sujeitos normais, que têm ocupações pro-
fissionais não relacionadas à investigação e, por isso, nem sempre 
conseguem desempenhar o papel de detetive, que lhes é atribuído no 
enredo, de forma eficaz.

Esses sujeitos têm em comum o dever-fazer ou querer-fazer a 
investigação por diferentes motivos, sejam eles pessoais ou profis-
sionais. Entre os motivos pessoais encontram-se: comprovar sua 
competência (Guilherme de Baskerville, em O nome da Rosa, e Dante 
Alighieri, em Os crimes do mosaico), vingar a morte de um ente que-
rido (Berequias Zarco, em O último cabalista de Lisboa), tentar salvar 
a vítima (Robert Langdon e Katherine Solomon, em O símbolo per-
dido), fugir de uma acusação policial (Robert Langdon, em O código 
Da Vinci), possuir um envolvimento afetivo com a vítima (Robert 
Langdon, em O símbolo perdido). Entre os profissionais, por outro 
lado, estão: auxiliar o desenvolvimento na carreira, como a arqueó-
loga Tess Chaykin de O último templário, ou aplicar os conhecimen-
tos necessários para decifrar as pistas deixadas pelo criminoso, como 
o simbologista Robert Langdon em Anjos e demônios. Nota-se que 
quando a motivação é profissional, não se relaciona à profissão de 
detetive, mas sim às atividades realizadas por esse sujeito em seu 
cotidiano. Nos romances policiais clássicos, o detetive agia porque 
tinha a obrigação de realizar a investigação após ter sido manipulado 
por um sujeito ligado à vítima, na maioria das vezes. A motivação do 
detetive clássico estava sempre ligada à sua profissão. Uma vez que 
no romance policial místico-religioso a profissão desses sujeitos não 
é a de detetive, a motivação para que realizem a investigação é outra.

Robert Langdon é uma figura importante na obra de Dan Brown 
que aparece em três romances policiais místico-religiosos estudados 
aqui: O código Da Vinci, Anjos e demônios e O símbolo perdido. Além de 
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professor de simbologia na Universidade de Harvard, Robert Lang-
don é famoso pelos inúmeros livros publicados revelando segredos 
sobre os símbolos e sobre algumas sociedades secretas. A facilidade 
de Langdon para explicar signos e símbolos é fascinante e permite que 
até mesmo o leitor leigo consiga compreendê-los. Essa habilidade do 
simbologista não é comum na contemporaneidade, em que o uso da 
internet para resolver qualquer tipo de dúvida minou o conhecimento 
enciclopédico que alguns estudiosos detinham. Nos três romances 
policiais místico-religiosos em que aparece, Robert Langdon realiza a 
investigação acompanhado de belas mulheres, solteiras, que possuem 
relações de parentesco com as vítimas. São elas: Sophie Neveu, de O 
código Da Vinci, que era neta da vítima Jacques Saunière, Vittoria 
Vetra, de Anjos e demônios, filha do cientista assassinado, e Katherine 
Solomon, de O símbolo perdido, irmã da vítima. Jacques Saunière, 
morto em O código Da Vinci, ainda não conhecia Robert Langdon 
pessoalmente, mas havia marcado um encontro com ele por ques-
tões profissionais, relacionadas à publicação de seu novo livro, que 
poderia comprometer os segredos guardados pelo Priorado de Sião – 
grupo do qual Saunière era o grão-mestre. A principal motivação para 
que Langdon realize a investigação nessa narrativa, porém, é o fato 
de ele ter sido acusado do assassinato, já que a vítima escreveu uma 
mensagem no chão do museu, antes de morrer, pedindo que sua neta 
procurasse Robert Langdon. Em Anjos e demônios, Robert Langdon 
é convidado por Maximiliam Kohler a realizar a investigação após 
o cientista Leonardo Vetra ter sido assassinado e marcado a fogo, 
no peito, com o símbolo dos Illuminati. Maximiliam Kohler pediu 
ajuda a Robert Langdon, pois sabia de seus conhecimentos sobre 
esse grupo. Enfim, em O símbolo perdido, Peter Solomon, a vítima, 
era como um pai para Robert Langdon e a amizade entre eles existia 
havia muitos anos. Langdon foi atraído pelo sequestrador – e filho – 
de Peter, que também precisava de sua ajuda para desvendar os sím-
bolos da pirâmide maçônica. Após ser torturado pelo sequestrador, 
Langdon foi salvo pela polícia e passou a ajudá-los na investigação.

A capacidade de Robert Langdon para decifrar códigos de 
maneira instantânea é surpreendente, além do acervo bibliográfico 
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que possui na mente, resultado das pesquisas realizadas para publi-
cação de seus livros. Robert é muito esperto, perspicaz e consegue 
estabelecer conexões inimagináveis entre os símbolos encontrados no 
corpo das vítimas, no local do crime ou em quaisquer outras pistas 
deixadas pelo assassino. Ao mesmo tempo, o professor de simbologia 
é extremamente sensível e humano e se sente muito abalado com os 
assassinatos que ocorrem a seu redor, principalmente por conhecer 
algumas das vítimas.

Em nenhum dos romances policiais místico-religiosos em que 
aparece, porém, Robert Langdon conseguiria encontrar a resolução 
dos crimes sozinho. Suas companheiras detêm informações secretas 
e imprescindíveis para a conclusão das investigações. Embora o dete-
tive extraordinário, no estilo Sherlock Holmes, tenha perdido espaço 
no romance policial místico-religioso, Robert Langdon é um sujeito 
extraordinário na área de simbologia e faz parte do universo criado 
por Dan Brown, no qual vai se tornando conhecido por suas habili-
dades na decifração de enigmas. A especialidade de Robert Langdon 
em decifrar símbolos assemelha-se à de Hercule Poirot, por exemplo, 
em desvendar os enigmas. A diferença entre eles é que o personagem 
de Agatha Christie articulava as informações relacionadas ao assas-
sinato para encontrar o culpado, enquanto Robert Langdon trabalha 
com conhecimentos em simbologia para entender a motivação para 
os crimes e, assim, chegar à identidade do culpado.

O envolvimento afetivo de alguns dos sujeitos que realizam a 
investigação com as vítimas também é novidade no gênero policial, já 
que o detetive raramente as conhecia no romance policial tradicional. 
As paixões da vingança e da justiça contribuem para que os sujeitos 
que realizam a investigação nos romances policiais místico-religiosos 
sejam bem-sucedidos em suas investigações. Berequias Zarco, por 
exemplo, personagem de O último cabalista de Lisboa, havia perdido 
o tio, seu referencial de homem, e desejava de forma intensa encon-
trar e punir o assassino, agindo pela paixão da vingança. Dessa forma, 
nota-se uma transformação no perfil dos “detetives” dos romances 
policiais místico-religiosos em virtude das exigências que o enredo faz 
a eles: sujeitos normais são modalizados a realizar uma investigação, 
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pelo dever-fazer ou querer-fazer, a partir de um crime com o qual 
podem ter uma relação direta (querer-fazer) ou não (dever-fazer). A 
falta de programação na ação investigativa resultante, muitas vezes, 
de uma solicitação inesperada para que realizem a investigação, e a 
falta do saber-fazer e do poder-fazer para buscar a identidade do cri-
minoso impede que alguns deles sejam eficientes.

Como já dissemos no segundo capítulo, o romance policial mís-
tico-religioso se organiza em sociedades, abertas e fechadas, que se 
relacionam ao segredo místico-religioso protegido no enredo. Há 
sempre uma sociedade fechada que detém um importante segredo e 
um sujeito inimigo, que pertence a outra sociedade fechada, que quer 
descobrir e revelar esse segredo para a sociedade aberta. Os sujeitos 
que realizam a investigação nos romances policiais místico-religio-
sos nunca fazem parte da sociedade fechada que detém o segredo e, 
portanto, não o conhecem. Guilherme de Baskerville, de O nome da 
Rosa, morava em um local distante e foi até o mosteiro onde os cri-
mes ocorreram para descobrir quem era o culpado. Em O código Da 
Vinci, Robert Langdon e Sophie Neveu não faziam parte do Priorado 
de Sião, que detinha um importante segredo sobre a Igreja Católica, 
embora ela fosse neta de um dos guardiões. Em Os crimes do mosaico, 
Dante Alighieri era prior da cidade e não tinha livre acesso ao grupo 
religioso Terceiro Céu, que protegia um segredo sobre uma nova terra 
rica em ouro. Em O último templário, Tess Chaykin e Sean Reilly tam-
bém não conheciam o tesouro templário procurado pelo assassino. 
Em Anjos e demônios, há um fato curioso na relação dos sujeitos que 
realizam a investigação com a sociedade fechada que é alvo de um 
ataque inimigo. Vittoria Vetra, Robert Langdon e Maximiliam Koh-
ler não pertenciam à Igreja Católica, mas conheciam os segredos que 
o camerlengo Carlo Ventresca estava protegendo. Em O símbolo per-
dido, a policial responsável pela investigação, Inoue Sato, e o professor 
Robert Langdon não pertenciam à fraternidade maçônica. Exceção 
ocorre em O último cabalista de Lisboa, no qual o sujeito que realiza a 
investigação pertencia ao grupo cabalístico que mantinha suas práti-
cas em segredo e que tinha sido alvo de um ataque traidor, realizado 
por um sujeito que também pertencia ao grupo.
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Um aspecto interessante desse distanciamento do sujeito que rea-
liza a investigação com a sociedade fechada que detém o segredo é o 
fato de o segredo passar a ser conhecido por alguns desses sujeitos. 
Embora o acesso à sociedade fechada seja restrito, os sujeitos que 
realizam a busca pelo criminoso acabam descobrindo alguns de seus 
segredos. Nesse momento, vale retomar uma discussão já realizada no 
início deste capítulo, que apontava o detetive do gênero policial como 
o mediador do conhecimento dado ao leitor. Nos romances policiais 
místico-religiosos, o leitor não quer saber apenas quem é o culpado 
pelos crimes, mas também qual era o segredo que esse sujeito preten-
dia proteger ou revelar. Essa ânsia do leitor é satisfeita pelo sujeito que 
realiza a investigação.

Embora tenhamos tomado muito cuidado, ao longo deste traba-
lho, para não nomear de “detetives” os sujeitos que realizam a inves-
tigação nos romances policiais místico-religiosos, não encontramos 
uma definição mais adequada para descrevê-los. Evitamos a palavra 
detetive, pois ela não foi usada pelos autores que criaram tais perso-
nagens. Chamá-los de “investigadores” também não faria sentido, 
pois nem todos estão sempre encarregados de investigar algo. Uma 
das causas de nossa dificuldade é a heterogeneidade das atividades 
desenvolvidas por esses sujeitos, sendo que há um professor, uma 
criptóloga, uma arqueóloga, alguns cientistas, jovens cabalistas, entre 
outros. A partir disso, podemos concluir que não é a ocupação dos 
sujeitos que determina seu envolvimento com a investigação, mas sim 
a relação que possuíam com as vítimas ou com os segredos que elas 
pretendiam divulgar ou proteger. Como já dissemos, a estrutura de 
gênero policial só se manifesta nessas narrativas em função do segredo 
místico-religioso, portanto, é esse segredo que define o sujeito que vai 
realizar a investigação no romance policial místico-religioso.
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