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4  
miSticiSmo e religioSidade na 

Sociedade contemporânea

Neste capítulo, verificamos a abordagem dos conceitos “misti-
cismo” e “religião” na sociedade contemporânea a fim de compará-la 
com a apropriação feita pelos romances policiais místico-religiosos. 
Nosso objetivo é ressaltar como o discurso místico e o religioso acen-
tuaram-se na sociedade contemporânea e como se manifestam nos 
romances policiais mais vendidos no Brasil de 1980 a 2009.

Nomeamos os romances policiais estudados de místico-religio-
sos tendo em vista que a religião se faz presente na motivação para 
o crime e na organização das sociedades que compõem o enredo, 
enquanto o misticismo reveste o segredo guardado por uma socie-
dade fechada e as trágicas consequências de sua revelação, além do 
êxtase do assassino que age em defesa do grupo ao qual pertence. Há 
somente um romance policial de nosso corpus, qual seja O símbolo 
perdido, em que a sociedade fechada detentora do segredo não é uma 
sociedade religiosa, mas sim uma fraternidade mística, a maçona-
ria, o que nos impediu de chamar os romances policiais apenas de 
“religiosos”.

Segundo o Pequeno Vocabulário da língua filosófica (Cuvillier, 
1969, p.104),
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Misticismo – Psico. ≠ 1. Estado psíquico no qual o sujeito tem 
o sentimento de entrar em relação direta com Deus: “Se existe um 
misticismo falso e perigoso, existe um misticismo verdadeiro e salu-
tar, o qual parte do princípio de que não podemos desenvolver fora 
de Deus o ser que recebemos de Deus” (Wherlé). – Hist. ∆ 2. Dou-
trina baseada mais no sentimento e na imaginação do que na razão e 
na experiência sensível (às vezes pej. e com a ideia de que assenta em 
noções confusas): “O misticismo consiste em pretender conhecer de 
outro modo que não pela inteligência” (Goblot).

Nos romances policiais místico-religiosos, o misticismo se manifesta 
como “estado psíquico” na performance dos criminosos que matam em 
defesa do grupo, como ocorre em O nome da Rosa e Anjos e demônios. 
Esses assassinos dizem estar agindo em nome de Deus ao matarem 
seus inimigos, como se estivessem tomados por uma euforia exterior e 
por isso não pudessem ser considerados culpados. O sentido histórico 
desse conceito, que o define como “doutrina”, também está presente 
na atitude dos membros da sociedade fechada dos romances policiais 
místico-religiosos, que agem pela emoção, pelo sensível, e matam seus 
inimigos quando se sentem ameaçados. O assassinato é encarado pelos 
personagens como solução tanto para tentar descobrir o segredo, já que 
causa medo na sociedade fechada que o detém, quanto para impedir 
sua revelação, que serve como resposta ao corajoso inimigo.

No Dicionário Básico de Filosofia (Japiassú; Marcondes, 1989, 
p.169) encontramos uma definição de “misticismo” que o afasta 
ainda mais da racionalidade e o relaciona a algo sobrenatural.

misticismo Crença na existência de uma realidade sobrenatural e 
misteriosa, acessível apenas a uma experiência privilegiada – o êxtase 
místico – uma intuição ou sentimento de união com o divino, o sobre-
natural, o misterioso. Em certas doutrinas filosóficas, como o neoplato-
nismo de Plotino, a experiência mística possui um papel central como 
forma de acesso à realidade de natureza divina. Essas doutrinas são 
consideradas, por esse motivo, como irracionalistas. Oposto a inte-
lectualismo, racionalismo.
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A relação entre o misticismo e uma “experiência privilegiada” 
demonstra que o estado místico não é atingido por qualquer pessoa 
nem em qualquer circunstância, mas apenas por aqueles que acredi-
tam na existência de uma realidade sobrenatural. Nos romances poli-
ciais místico-religiosos, apenas os sujeitos que pertencem a um grupo 
religioso conseguem vivenciar essa experiência. Quando a sociedade 
fechada detentora do segredo é atacada por um inimigo, seus mem-
bros temem que o segredo seja revelado e se sentem em união com o 
sobrenatural, que os leva a defender fervorosamente seu grupo, che-
gando a matar o inimigo, se necessário.

O misticismo é uma corrente que não se choca com nenhuma 
religião, podendo fazer parte de qualquer uma delas. Nos romances 
policiais místico-religiosos, o misticismo faz parte das sociedades 
secretas, como Cavaleiros Templários, Opus Dei, cabala, maçona-
ria, e reveste a história do cristianismo recontada por esses grupos, 
que apresentam uma versão diferente da história da Igreja Católica. 
Nessas narrativas, os inimigos da Igreja têm espaço para se manifes-
tar e revelar os segredos que essa poderosa instituição protege. Sem o 
êxtase místico que alguns personagens do enredo sentem, as histórias 
desvendadas por eles não seriam tão encantadoras e surpreendentes. 
Mesmo que a identidade do assassino seja descoberta, o misticismo 
prevalece em torno do segredo que foi protegido pela sociedade 
fechada e das consequências de sua revelação, que foram evitadas. O 
nó dessas narrativas é a possibilidade de revelação do segredo para a 
humanidade destruindo a história contada pelas religiões. Essa situa-
ção, porém, nunca se concretiza, já que o segredo nunca é revelado 
para a sociedade. O leitor, por sua vez, pode sentir-se satisfeito por 
ter conhecido o segredo que causou a morte de alguns personagens.

Tendo visto como o misticismo se manifesta nos romances poli-
ciais místico-religiosos, veremos, a seguir, como pode ser definido o 
conceito de religião e qual é o seu papel na sociedade contemporânea.

A palavra “religião” pode ser definida como a “crença na exis-
tência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual 
depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obe-
diência” (Houaiss, 2009). A postura moral e intelectual, as práticas, 
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a obrigação, o dever e o conjunto de princípios que derivam dessa 
crença também podem ser definidos como “religião”. Em sentido mais 
específico, há diferentes religiões, porque cada grupo ou comunidade 
religiosa tem uma crença própria, que não apenas define e delimita tal 
comunidade como também determina as atitudes de seus membros.

Nos romances policiais místico-religiosos estudados ocorre a 
explicitação de duas crenças religiosas, quais sejam o cristianismo e o 
judaísmo. O cristianismo só não aparece em um dos livros (O símbolo 
perdido) e, geralmente, é alvo de um ataque inimigo. Seus preceitos e 
sua história são contados por um sujeito que não faz parte da religião 
cristã, um inimigo dessa sociedade fechada que quer destruir seu 
poderio. O judaísmo, por sua vez, é retratado apenas no livro O último 
cabalista de Lisboa, cuja história é contada por um judeu perseguido 
durante a Inquisição, no período de 1507 a 1530, em Portugal. O 
romance policial místico-religioso O símbolo perdido, de Dan Brown, 
gira em torno da fraternidade maçônica, que não é considerada uma 
religião. Na narrativa, o professor de simbologia Robert Langdon, 
um dos responsáveis pela investigação em busca do criminoso, afir-
mava a existência de três requisitos para uma ideologia se tornar 
religião: garantir a salvação, acreditar em uma teologia específica e 
converter os não fiéis. Dessa forma, Robert Langdon considerava a 
maçonaria “um sistema de moralidade envolto em alegoria e ilustrado 
por símbolos” (Brown, 2009, p.40) e não uma religião.

Na pós-modernidade, considera-se difícil definir a religião sem 
questionar sua existência adaptada às demandas sociais (Bauman, 
1998). Isso significa que as religiões, entendidas aqui como um con-
junto de doutrinas a serem seguidas por um grupo, vão se moldando 
conforme as necessidades do ser humano em cada época e em cada 
cultura. Se a religião é a crença em algo que governa o destino do 
homem, como foi definido anteriormente, é normal que sejam cria-
das novas religiões ou que as antigas renovem-se, pois as vontades, os 
anseios e as ambições do ser humano também mudam. Para superar 
a dificuldade de encontrar uma definição atemporal e universal para 
a religião, Bauman apresenta duas possibilidades: 1) dissolver a reli-
gião em traços eternos e universais relacionados à situação existencial 
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humana ou 2) fazer com que a religião se torne mensurável. A pri-
meira opção, que consiste na fragmentação da definição de religião, 
permite uma melhor adaptação do que ela representa para diferentes 
sociedades porque lida com o ser humano em sua forma natural e não 
com o indivíduo civilizado, pertencente à determinada cultura. Da 
mesma forma, mensurar a religião também é uma proposta interes-
sante, pois pode ajudar a decidir se algumas seitas ou fraternidades 
podem ser consideradas “religião” apenas porque acreditam em um 
ser superior.

Ao buscar uma definição para a religião, Bauman (1998, p.208) 
procura fugir da redundância da premissa de que “as igrejas ocupam-
-se de religião, e religião é o que as igrejas fazem”, pois acredita que 
a igreja é apenas um dos locais onde se pode praticar a religião, mas 
não o único. Por isso, a atividade realizada pelo homem para se sen-
tir superior e fora desse mundo terreno é que deve ser chamada de 
religião. Esse mundo aquém da terra é o mundo da imaginação, da 
fantasia e da sensibilidade do espírito inconsciente, de forma que a 
religião permite a transcendência.

Sob o ponto de vista da psicanálise, Freud (1996) discute as dis-
crepâncias existentes entre os pensamentos das pessoas a propósito 
do conceito de religião, nos ensaios O Futuro de uma Ilusão e O mal-
-estar na civilização. Embora respeite o sentimento de infinitude e de 
eternidade que a religião desperta em seus seguidores, o psicanalista 
afirma não conseguir sentir o mesmo – ressaltando a subjetividade de 
tal explicação – e questiona se a religião está sendo corretamente inter-
pretada pelo homem ou se faz parte de suas ilusões. Por não enten-
der o que a religião desperta nos crentes, Freud discute se as pessoas 
realmente têm necessidade de se ligar a uma religião, pois a satisfação 
que ela proporciona pode não ser a mesma para todos. O autor não 
consegue aceitar que a fonte das necessidades religiosas seja o senti-
mento “oceânico”, descrito por aqueles que creem em determinada 
religião, já que ele é posterior à crença, ou seja, é uma consequência 
da prática religiosa e não uma demanda do ser humano.

Para Freud (1996, p.82), a religião é entendida como um sistema 
de doutrinas e de promessas que explicam, de forma perfeita, os 
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enigmas deste mundo e garantem ao crente que uma Providência cui-
dadosa “velará por sua vida e o compensará, numa existência futura, 
de quaisquer frustrações que tenha experimentado aqui” como se 
fosse um pai ilimitadamente engrandecido. A satisfação que a religião 
proporciona se deve a esse cuidado que ela tem com os crentes, con-
solando-os de todos os problemas que possam enfrentar. Mesmo que 
Freud ironize, de certa forma, a importância dada pelo ser humano 
à religião, sabe-se que o argumento dos crentes para se dedicarem a 
determinadas religiões é o de consolo e o de cuidado.

Para Freud, essa busca pela religião está relacionada a um senti-
mento de desamparo infantil, próprio do ser humano, que se sente 
frágil e incompleto. O autor lamenta que tantas pessoas não con-
sigam perceber que a religião é insustentável e, pior ainda, tentem 
defendê-la numa série de lamentáveis atos retrógrados e subjetivos. 
O fato de um crente sentir-se satisfeito com a religião que segue não 
significa que qualquer outro sujeito manifestará seu sentimento da 
mesma fora. A religião, para os devotos, é vista como a solução para 
o questionamento sobre o propósito da vida. O comportamento dos 
homens mostra que o propósito da vida é obter a felicidade e mantê-la 
por meio da ausência de sofrimento e desprazer (meta negativa) e de 
intensos momentos de prazer (meta positiva). O princípio do prazer 
domina o aparelho psíquico desde o início e só conseguimos obtê-lo 
a partir de um contraste com o desprazer. Os preceitos religiosos pro-
curam seguir esse mesmo princípio condenando o que é errado – o 
pecado – e valorizando a dedicação à religião, vista como prazerosa.

A realidade, para a religião, é considerada inimiga e fonte de 
sofrimento, de modo que apenas o rompimento com ela pode fazer 
o homem feliz. Esse é um processo gerador de felicidade que atua 
de modo mais enérgico e completo que os demais; porém, por outro 
lado, é uma forma de delírio, pois se o homem ignorar a realidade em 
que vive só conseguirá conviver com outros homens que pensem da 
mesma foram, ou seja, que pertençam à mesma religião e que, con-
sequentemente, estejam fora da realidade. Como solução, a religião 
impõe a todos o seu próprio caminho para a aquisição da felicidade e 
da proteção contra o sofrimento e com isso restringe o jogo de escolha 
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e de adaptação do ser humano. Ela deprecia o valor da vida e deforma o 
quadro do mundo real, poupando o homem de uma neurose individual, 
que se torna coletiva. Quando se vê obrigado a falar dos “desígnios ines-
crutáveis de Deus”, o crente admite que sua fonte de prazer seja a sub-
missão incondicional, que pressupõe uma intimidação da inteligência.

As questões discutidas por Freud dizem respeito ao ser humano, 
independentemente de sua cultura. Maffesoli (2010), um soció-
logo francês contemporâneo, por sua vez, apresenta uma explicação 
para a necessidade da religião de acordo com a contemporaneidade. 
Ele associa a religiosidade ao reagrupamento dos indivíduos, que 
chama de “corpo social” (p.129) e que substituiu, na sociedade pós-
-moderna, o homem individual. Essa religiosidade pode caminhar 
lado a lado com a descristianização ou com qualquer outra forma de 
desinstitucionalização, uma vez que a socialidade designa a saturação 
dos grandes sistemas e das demais macroestruturas. Maffesoli (2010, 
p.142) fala de modelo religioso sob a perspectiva metafórica da “atra-
ção social”, explicando que as imagens religiosas são responsáveis por 
determinadas formas de agregação social, ou seja, é

[...] a partir de um imaginário vivido em comum que se inauguram 
as histórias humanas. Além disso, quando observamos as cesuras 
importantes na história das mentalidades, é fácil notar que a eferves-
cência que é causa e efeito delas é frequentemente assumida pelos 
pequenos grupos religiosos que se vivenciam como totalidade, que 
vivem e agem a partir de um ponto de vista de totalidade.

Grosso modo, a motivação para que o ser humano busque a reli-
gião é a mesma tanto para Freud quanto para Maffesoli: a necessi-
dade humana de se sentir pertencente a um grupo. Bauman também 
atribui a existência da religião à necessidade do ser humano sentir-se 
amparado e pertencente a um grupo, o que é consequência das carac-
terísticas da sociedade contemporânea. Qualquer tipo de religião 
consegue conquistar inúmeros fiéis porque atrai e une pessoas que 
compartilham as mesmas crenças em algo sobrenatural, que somente 
será entendido por aquele grupo.
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Nos romances policiais místico-religiosos estudados, os grupos 
religiosos formam uma sociedade fechada que se une para proteger 
um segredo. Essa sociedade pode ser representada por um grupo reli-
gioso (Igreja Católica, Priorado de Sião, Cabala, Opus Dei) ou místico 
(maçonaria, Cavaleiros Templários). O segredo é sempre o mote do 
grupo, portanto, não deve ser revelado a pessoas que não façam parte 
daquela sociedade fechada ou que pertençam a outras. É o conhe-
cimento acerca do segredo que delimita os membros da sociedade 
fechada. Maffesoli discute “a lei do segredo” considerando a máfia a 
metáfora ideal da socialidade, uma vez que o segredo é um modo de 
fortalecer o grupo. O laço que une o místico, o mistério e o mundo é 
o da iniciação que permite partilhar um segredo. A ética do segredo 
é federativa e equalizadora e suas práticas são orgânicas, ou seja, o 
inimigo tem menos importância do que o laço social que as práticas 
tecem. Dessa forma, os inimigos dos grupos detentores do segredo 
nos romances policiais místico-religiosos, geralmente, são assassina-
dos por um membro do grupo em nome da manutenção do segredo. 
Os outros integrantes do grupo tornam-se cúmplices desse assassino 
e consideram sua atitude louvável.

Ao analisarmos os actantes coletivos dos romances policiais 
místico-religiosos, mostramos que qualquer sujeito membro da 
sociedade fechada detentora do segredo agiria como seus semelhan-
tes, ou seja, estaria disposto a matar para manter o segredo. Esses 
sujeitos, que podemos chamar de “adeptos”, constituem um corpo 
social coeso e coerente que funciona como um todo, um conjunto. 
O cristianismo, por exemplo, teve origem em pequenos grupos ou 
seitas, cujos membros criaram laços profundos graças à sinergia de 
suas convicções, que se mantém até hoje. Para Maffesoli, nossa época 
é caracterizada por reagrupamentos afetivo-religiosos, que subs-
tituíram a separação política/ideal. Um indivíduo e seu ideal têm 
pouco peso na sociedade, mas quando faz parte de um grupo, esse 
ideal é multiplicado. Sendo assim, nos romances policiais místico-
-religiosos, o sujeito que age individualmente na tentativa de desco-
brir e de revelar o segredo das sociedades fechadas nunca consegue 
ser bem-sucedido na realização de sua performance, porque é muito 
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mais fraco que qualquer membro da sociedade fechada. Além disso, 
seu ideal é muito pequeno se comparado ao do grupo que consegue 
manter o segredo.

Assim como Maffesoli, Bauman e Freud também discutem a 
sobrevivência da religião na sociedade pós-moderna e seu funcio-
namento. Bauman (1998, p.208) resume a religiosidade, ou seja, o 
comportamento religioso, como “nada mais do que a intuição dos 
limites até os quais os seres humanos, sendo humanos, podem agir 
e compreender”. A Igreja, ao oferecer respostas ao espírito humano 
para as “questões fundamentais” da finalidade da vida e amenizar o 
medo decorrente da falta de respostas, consegue controlar as ativida-
des da vida humana executadas por seus seguidores. Bauman (1998, 
p.212, grifo do autor) propõe que

[...] nem todas as estratégias de estar no mundo dos seres humanos 
devem ser fundamentalmente religiosas, e que nem todas o foram. 
[...] os seres humanos estão sozinhos para tratar das coisas humanas 
e, por isso, as únicas coisas que importam aos seres humanos são as coi-
sas de que os seres humanos podem tratar.

Bauman acredita que a ideia da autossuficiência humana mostra 
ao homem uma perspectiva de vida muito distante daquela apontada 
pela religião – que se relaciona ao caminho alternativo para a vida 
eterna. A autossuficiência faz que o homem execute tarefas e expe-
rimente suas consequências em vida. Dessa forma, Bauman (1998, 
p.214) destaca apenas três utilidades para a religião: 1) depender e 
subordinar a rotina a um ritmo de vida visto como natural ou sobre-
natural; 2) manter os muros das divisões sociais sólidos e impenetrá-
veis; 3) apreender as noções de destino, existência e morte humana. A 
essa última função, pode-se relacionar o “isolamento” que a religião 
cria, gerando um comportamento deliberado, não regulamentado, 
pessoal e secreto. Nos romances policiais místico-religiosos essas 
três funções da religião tornam-se visíveis no comportamento dos 
membros da sociedade fechada que detém o segredo. O “muro” desse 
grupo é indestrutível e, por isso, nenhum inimigo consegue rompê-lo; 
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portanto, o segredo místico-religioso protegido por uma sociedade 
fechada nunca é revelado à sociedade aberta.

Bauman concorda que a importância dos dois primeiros aspectos 
da vida religiosa foi visivelmente reduzida na sociedade contempo-
rânea, porém, a redução em causa foi consequência de profundas 
transformações nas condições de vida e nas estratégias de vida viá-
veis, sendo que a descristianização foi um de seus efeitos. A partir 
desse enfraquecimento do cristianismo, várias outras religiões foram 
criadas a fim de suprir as necessidades do homem pós-moderno. Em 
relação à terceira função da religião, Bauman afirma que as igrejas e 
as seitas passaram a desempenhar outras atividades além daquelas 
relacionadas à existência e à morte. Cada indivíduo é indispensável 
ao funcionamento do grupo e é responsável por todos e por cada um, 
não apenas em sentido metafórico, mas também em questões sociais, 
emocionais, psicológicas, financeiras. As religiões mais recentes, por 
exemplo, desempenham funções de médicos, psicólogos, conselhei-
ros amorosos, terapeutas etc., suprindo todas as necessidades de seus 
membros. Essa diversidade de religiões existentes na sociedade pós-
-moderna ressalta a subjetividade de suas funções, já destacadas por 
Freud, pois, enquanto um sujeito encontra amparo na religião cató-
lica, por exemplo, outro só consegue satisfazer seus anseios em uma 
religião diferente. Isso mostra que importam mais os princípios de 
organização das religiões e seus efeitos naqueles que se dedicam a elas 
do que seus valores e moralidades. Nos romances policiais místico-
-religiosos, é a estrutura encontrada na organização das religiões que 
se manifesta no enredo e que comanda a ação de todos os persona-
gens, ou seja, ela é responsável pela definição dos adeptos do grupo, 
fazendo que eles se defendam.

Essa organização das religiões se relaciona ao próprio funciona-
mento da civilização que, para Freud, depende de três fatores: beleza, 
limpeza e ordem. A beleza e a limpeza tornam os ambientes mais 
agradáveis e habitáveis, enquanto a ordem decide quando, onde e 
como uma coisa será efetuada. Em qualquer situação que o indivíduo 
civilizado se encontre, não deve haver hesitação ou indecisão, pois 
bastará obedecer a essas regras. Dessa forma, o poder da comunidade, 
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que corresponde a uma ordem social, torna-se superior ao poder do 
indivíduo e constituiu um passo importante para a civilização. A jus-
tiça, por exemplo, garante que uma lei não será violada em favor de 
um indivíduo, ou seja, que a ordem social será mantida e prevalecerá 
sobre os anseios individuais.

Uma das características mais importantes do romance policial 
clássico, criado a partir dos contos de Edgar Allan Poe, é a anulação 
dos valores individuais do criminoso, que age de forma egoísta, dando 
lugar aos valores coletivos da sociedade, como a paz e a ordem. Por 
esse motivo, o culpado sempre é capturado pelo detetive e entregue 
a um destinador-julgador, que será responsável por sua punição a 
fim de que a ordem seja reestabelecida. A ordem social do romance 
policial clássico, portanto, existe em função da manutenção dessa 
estabilidade de valores coletivos. Nos romances policiais místico-reli-
giosos, por sua vez, a sociedade que quer manter a ordem não é uma 
sociedade geral, mas sim uma sociedade específica, restrita, fechada, 
geralmente representada por uma instituição religiosa ou fraternidade 
mística, que zela por um segredo e que possui leis próprias e rituais 
de iniciação para receber novos membros. Isso significa que a socie-
dade fechada só funciona enquanto o segredo for mantido; tentar 
transgredir essa norma significa violar uma regra social e, por isso, 
aquele que ousar fazê-lo merece uma punição, que também pode ser 
representada pelo assassinato. Manter a ordem nos romances policiais 
místico-religiosos significa manter o segredo da sociedade fechada.

A fim de violar ou manter essa ordem, a violência se faz presente 
nos romances policiais místico-religiosos pelo número elevado de 
vítimas assassinadas nos enredos – esse número seria ainda maior 
se tivéssemos contabilizado todas as pessoas que morrem no enredo 
e não apenas as vítimas do criminoso. Geralmente, um sujeito ini-
migo da sociedade fechada detentora do segredo mata para desco-
brir o segredo e, em seguida, é morto por ter desrespeitado as regras 
daquele grupo. Essa resolução de um ato violento com mais violên-
cia, segundo Freud, é uma disposição instintiva original e autossub-
sistente ao homem e representa o maior entrave à civilização porque 
remete ao primitivismo, ao homem não civilizado. Para combater essa 
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agressividade, a civilização envia de volta para o homem todo o seu 
ódio, criando nele um sentimento de culpa que domina o desejo de 
agressão. As religiões nunca desprezaram esse sentimento de culpa, 
que identificam com o “pecado”, mas se dizem capazes de retirá-lo da 
sociedade por meio da redenção, conseguida com a morte “sacrifical 
de uma pessoa isolada, que, desse modo, toma sobre si mesma a culpa 
comum a todos” (Freud, 1996, p.139). No romance policial místico-
-religioso Anjos e demônios, por exemplo, o camerlengo Carlo Ven-
tresca, responsável por todos os assassinatos do enredo, sacrifica-se 
em nome da manutenção da moral cristã, após ser descoberto como 
autor dos crimes. Para que a humanidade não associasse sua imagem 
de assassino à Igreja Católica, Carlo Ventresca optou pelo suicídio, a 
fim de redimir a cumplicidade dos outros sacerdotes à sua motivação 
para os crimes, que consistia no combate de uma tentativa de aliança 
entre a ciência e a religião.

Bauman explica o quanto a modernidade desmoralizou alguns 
conceitos criados pelo cristianismo, principalmente aqueles relacio-
nados à vida após a morte, e fez o homem viver o presente, o “aqui 
e agora”, sem temê-la. A consciência da mortalidade desligou-se da 
religião e foi abrandada a ponto de se tornar uma ocorrência diária, 
familiar e comum, que não causa horror ou outras emoções fortes por-
que é um acontecimento ordinário – fenômeno designado por Bau-
man como “revolução antiescatológica”. No sentido transcendental, a 
religião é vista como um esforço de comunicar experiências máximas 
a quem não atinge o máximo. Bauman afirma que faz sentido, para 
a sociedade pós-moderna, reconhecer no êxtase religioso do passado 
uma experiência intensa e total. Os preceitos da economia libidinal 
“[...] impelem indivíduos como nós, construídos para acumular sen-
sações, a procurar e encontrar” (Bauman, 1998, p.223). O indivíduo 
humano pós-moderno sente-se fraco e sabe que não é autossuficiente 
nem pode ser autoconfiante. Como não pode condenar a si mesmo, 
precisa ser guiado, dirigido e informado do que fazer. A religião, em 
sua interpretação fundamentalista, legisla em termos nada incertos 
sobre cada aspecto da vida, diminuindo a carga de responsabilidade 
do indivíduo. Ela tem o papel de salvar o indivíduo pós-moderno de 
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suas angústias, anseios, medos e fazer que ele se sinta parte do meio 
social em que vive.

Ao longo deste capítulo, procuramos delimitar os conceitos de 
“misticismo” e “religião” de acordo com as características dos roman-
ces policiais místico-religiosos estudados, justificando nossa escolha 
pela denominação desse tipo de texto. Após a análise de cada um dos 
livros de nosso corpus de pesquisa, no segundo capítulo, mostramos 
que o comportamento das personagens está diretamente associado à 
religião da qual fazem parte. As doutrinas religiosas dominam o uni-
verso descrito nessas narrativas policiais porque organizam toda a 
trama e instauram uma sociedade específica, um mundo próprio. Os 
livros narram histórias de pequenos grupos que sempre são regidos 
por uma religião. Como já dissemos, a estrutura de narrativa policial 
dos livros estudados só existe em função de uma religião, que governa 
a vida dos sujeitos, e do misticismo, que esconde os segredos das 
sociedades fechadas retratadas.

Os romances policiais místico-religiosos foram absorvidos pelo 
público leitor e tornaram-se best-sellers por retratarem a sociedade 
contemporânea em pequena escala, em um mundo fictício, mas 
verossímil. Os grupos religiosos cujos membros se unem para defen-
der seus segredos nos romances policiais místico-religiosos são como 
as religiões da “vida real”, em que todos os seus adeptos se compor-
tam da mesma forma e reproduzem o discurso que consomem nas 
práticas religiosas que realizam.

O misticismo e a religiosidade ganharam força nos romances 
policiais porque são responsáveis por toda a organização narrativa 
dos enredos. A religião representa a sociedade ali retratada, o pano 
de fundo para a manutenção da ordem. O misticismo, por sua vez, é 
o “tempero” que reveste as histórias contadas, os segredos que não 
devem ser revelados, a ação do criminoso etc. A prova de que essa 
fórmula fez sucesso é o fenômeno em que esses livros transformaram-
-se, ocupando o topo das listas dos livros mais vendidos no Brasil e no 
mundo e configurando-se como um subgênero do romance policial.
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