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RESUMO 
 
 
FERNANDES, Gabriel O. O enigma de Akechi Kogorō: modo de leitura e desafio 
tradutório na ficção policial de Edogawa Rampo. 174f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2019. 
 
A narrativa policial, em primeiro lugar, depende de um jogo travado entre autor e leitor, com 
base em um conjunto de regras que instruem os contornos do texto. O interesse acadêmico 
pelo gênero policial japonês, contudo, principalmente em solo brasileiro, tem sido pequeno. 
Apesar do número de obras traduzidas estarem gradualmente aumentando, não houve ainda 
uma tentativa de explorar as complexidades e as implicações desse jogo no ato tradutório. 
Assim, com este trabalho, objetiva-se desbravar os desafios encontrados na tradução de 
material inferencial da ficção policial japonesa de Edogawa Rampo (1894-1965), autor 
japonês responsável pela criação dos primeiros materiais do gênero em solo nipônico, 
considerando seu modo de leitura peculiar e o caráter ambíguo inerente à língua japonesa. 
Para isso, traçou-se uma aprofundada análise da ficção policial enquanto gênero autônomo e o 
surgimento da obra de Rampo, assim como a criação de seu mestre detetive (meitantei) 
Akechi Kogorō. Para investigar as áreas de conformismo ou subversão em sua obra, então, 
focou-se na observação de como um leitor experiente com o gênero policial o lê, traçando um 
percurso através do texto com base em um repertório de convenções que o permitirá participar 
do aspecto lúdico da narrativa, batendo o material de suas obras iniciais contra as 
conceituações de John Cawelti e George Dove, quanto à fórmula narrativa. Por fim, conectou-
se essa discussão sobre o modo de leitura peculiar do gênero com uma preocupação com a 
busca por semelhança interpretativa na tradução, conforme promovido por Ernst-August Gutt 
em sua leitura da Teoria da Relevância. Com isso, percebeu-se que o tradutor de ficção 
policial deve se portar como um autêntico detetive, jogado em um mar de evidências que 
poderão, finalmente, elucidar a intenção do autor e as expectativas do leitor, conferindo a ele 
a responsabilidade de decidir entre ofuscar e esclarecer o enigma no cerne do texto. 
 
Palavras-chave: Edogawa Rampo; Literatura Japonesa; Ficção Policial; Tradução literária; 
Teoria da Relevância. 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

FERNANDES, Gabriel O. The enigma of Akechi Kogorō: reading mode and translation 
challenges of Edogawa Rampo’s detective fiction. 174p. (Master’s thesis). Faculty of 
Philosophy, Letters and Human Sciences, University of São Paulo, 2019. 
 
Detective fiction, first and foremost, depends upon a game played by author and reader, based 
on a set of rules that instruct the outlines of the text. However, academic interest towards 
Japanese detective fiction, especially on Brazilian soil, has been scarce. Although the number 
of translated works is gradually increasing, there has not yet been an attempt to explore the 
intricacies and implications of this game on the act of translation. Thus, this dissertation 
ventures through the challenges found in translating the inferential material found on 
Edogawa Rampo’s (1894-1965) detective fiction work, the author responsible for creating the 
genre's first Japanese works, considering the genre’s peculiar reading mode and the 
ambiguous character inherent to the Japanese language. To this end, a thorough analysis of 
detective fiction as an autonomous genre and the emergence of the work of Rampo is 
delineated, as well as the creation of his great detective (meitantei) Akechi Kogorō. Then, to 
investigate the areas of conformism or subversion in his work, a focus is given on observing 
how an experienced reader of the detective genre reads it, tracing a path through the text 
based on a repertoire of conventions that will allow him to participate in the narrative game, 
pitting his early works against the concepts stipulated by John Cawelti and George Dove on 
formula fiction. Finally, this discussion about the peculiar reading mode of the genre is 
connected to a concern about the search for interpretative resemblance in translation, as 
championed by Ernst-August Gutt on his reading of Relevance Theory. That way, we come to 
the conclusion that the detective fiction translator must behave like a true detective, thrown 
into a sea of evidence that can finally elucidate the author's intent and the reader's 
expectations, giving him the responsibility to decide between obfuscating and clarifying the 
riddle at the heart of the text. 
 
Keywords: Edogawa Rampo; Japanese Literature; Detective Fiction; Literary Translation; 
Relevance Theory. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Logo no primeiro maki, ou volume, do Kojiki (“Crônicas de Eventos Antigos”, 712 

d.C.), a primeira obra literária e repositório do passado mitológico do povo japonês, tem-se a 

primeira representação da morte na literatura do país, norteando a forma como o povo daquela 

época observaria esse fenômeno. A divindade Izanagi encaminha-se até o Yomi-no-kuni, o 

reino da escuridão, para trazer de volta à vida sua amada Izanami, que morrera ao dar à luz 

uma divindade do fogo, após os dois criarem o arquipélago japonês. Violando uma lei natural, 

ele entra no reino e encara uma Izanami em estado de putrefação. Izanagi foge, amedrontado e 

enojado, fechando a entrada para o reino com uma pedra, e Izanami promete que, a partir de 

então, ela mataria mil pessoas dos “povos de Izanagi”, a raça humana, todos os dias (Ō, 

1975). É assim que é dada a explicação mitológica por trás da mortalidade na literatura 

japonesa. A partir de então, a cultura do arquipélago asiático trata o tema da mesma forma 

que Izanagi, como algo contaminado e impuro. É intrigante, então, como, 1217 anos depois, 

um leitor japonês trataria a morte de forma tão leviana, ao ponto de estranhar o porquê de 

Edogawa Rampo (江戸川乱歩, 1894–1965) ter decidido deixar viva a vítima de sua obra 

Nanimono (“Quem”, 1929). 

 Hirai Tarō (平井太郎), nome de registro de Rampo, foi um escritor de contos de 

aventura e mistério que, por meio da transferência fonética e adoção do nome de Edgar Allan 

Poe, situou o Japão dentro da tradição da ficção de detetives (detective fiction, em inglês). 

Através de suas constantes leituras, o autor japonês logo percebeu que se tratava de um 

gênero altamente criativo, cuja escrita demandava habilidades literárias e aguçada percepção 

das restrições do gênero e suas áreas de maleabilidade. Assim, Rampo mantinha-se sempre 

atualizado sobre as ideias e enigmas desenvolvidos por suas contrapartes ocidentais, operando 

sob uma dinâmica de imitações e subversões que o colocou como um equivalente japonês 

para a posição de “pai da narrativa policial”. Segundo Seth Jacobowitz, “reconhecer as 

influências multifacetadas de Poe sobre Rampo de forma nenhuma mitiga a amplitude de 

conhecimento de Rampo, que abarcava a gama de ficção policial anglo-americana e seus 

predecessores literários”1 (JACOBOWITZ, 2008, p.XXVII). 

Durante o final do século XIX e começo do século XX, concomitantemente com a 

transição da força policial de um modelo investigativo baseado em intuição, para um baseado 

                                                           
1  To recognize Poe’s multifarious influences upon Rampo is in no way to mitigate Rampo’s breadth of 
knowledge, which ran the gamut of Anglo-American detective fiction and its literary predecessors (tradução 
nossa). 
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na ciência forense, vários autores desenvolveram um tipo de narrativa que tinha como foco 

desmascarar os responsáveis por um crime, por meio da dedução lógica. Dentro desse 

paradigma cientificista, nos anos 1920, surge uma especialização do gênero policial que tem 

como objetivo a criação de uma excelência estrutural, estipulando as regras de um jogo entre 

autor e leitor. O whodunit (elisão de “who has done it”, ou "quem o fez", em inglês), requer 

engenhosidade e inteligência do autor, que deve apresentar para o leitor todas as ferramentas 

necessárias para desvendar o mistério. Assim, a principal preocupação dos escritores deste 

período está em criar réplicas fascinantes de um gênero altamente formatado (SYMONS, 

1992). Para Howard Haycraft, tal gênero é baseado na presença de alguns elementos: 

 
[...] o detetive excêntrico e transcendental; o coadjuvante levemente estúpido e que o 
admira; a falta de imaginação e os erros bem intencionados dos oficiais da lei; a 
convenção do quarto trancado; o dedo acusador da suspeita injusta; a solução pela 
surpresa;  a dedução através de se colocar no lugar do outro (agora conhecido como 
psicologia); ocultação através do ultra óbvio; o estratagema encenado para forçar a 
ação do culpado; até mesmo a explicação expansiva e condescendente quando a 
caçada termina2 (HAYCRAFT, 1941, p.12) 
 

A trajetória do desenvolvimento desse gênero no ocidente, então, configura-se em uma 

constante busca por aperfeiçoamento, de perfeição formal até o aprofundamento psicológico. 

Ao criar o gênero como o conhecemos, Poe estabelece duas correntes retóricas, uma 

sensacionalista e outra intelectual. Na primeira, o leitor é colocado no meio de um turbilhão 

de informações até que a solução seja apresentada no final. Já na corrente intelectual, toda a 

ação acontece no início da narrativa e a obra dedica-se a acompanhar a investigação do 

detetive. Essa corrente dá vazão ao que chamaremos de, conforme estipulado por John T. 

Irwin em seu The Mystery to a Solution: Poe, Borges and the Analytic Detective Fiction 

(1994, p.1), “ficção policial analítica”, ou a literatura que foca em estabelecer um jogo entre 

autor e leitor, permitindo que este possa tentar desvendar o mistério antes que o texto 

apresente a solução. Assim, a ficção policial parece rejeitar qualquer violação de suas normas 

constitutivas: o herói deve ser o detetive, o foco deve ser a detecção e o mistério deve ser 

complexo e inexoravelmente solucionado. 

Entretanto, um dos defeitos inescapáveis do gênero assim configurado está na 

capacidade dos leitores de se acostumarem com essa fórmula (SAYERS, 1929, p.44). Afinal, 

uma vez que um leitor estiver suficientemente familiarizado com o trabalho de um autor, a 

capacidade dele de surpreender seu público parece diminuir. Após um tempo, o jogo deixa de 

                                                           
2  “[t]he transcendent and eccentric detective; the admiring and slightly stupid foil; the well-intentioned 
blundering and unimaginativeness of the official guardians of the law; the locked-room convention; the pointing 
finger of unjust suspicion; the solution by surprise; deduction by putting one’s self in another’s position (now 



3 
 

 
 

ser entre o leitor e o detetive e passa a ser entre o leitor e o autor. Rampo, então, embora em 

um primeiro momento considere a necessidade de a ficção policial ser definida de forma 

rígida, percebe a profundidade ilimitada do gênero, tomando para si o objetivo de “mostrar 

que o Japão era um locus de inovação e experimentação por si só” (JACOBOWITZ, 2008, 

p.XXVIII). As fronteiras do gênero, então, foram formadas através de um relacionamento de 

semelhanças e diferenças com suas origens, fazendo com que a ficção policial no Japão possa 

ser examinada como "um construto discursivo negociado dinamicamente com seu contraponto 

ocidental" (SAITO, 2007, p.1). 

Para entendermos a posição desse gênero na cultura moderna japonesa, contudo, 

devemos primeiro entender a relação que o Japão tem com sua própria literatura popular. No 

Japão, o conceito de literatura popular (taishū bungaku) foi apresentado como um contraponto 

ambíguo para a literatura culta (jun bungaku). Em um primeiro momento, a literatura popular 

não significava uma literatura que não fosse séria ou mesmo uma literatura comercialmente 

apreciada. Contudo, com o tempo e a criação de prêmios diferentes para os dois tipos, o termo 

foi usado para estabelecer uma hierarquia artística entre os dois. Por outro lado, com a 

expansão econômica do período pós-guerra, o desenvolvimento da mídia de massa e os 

experimentos com a pós-modernidade, as definições do que seria literatura culta e popular são 

cada vez mais incertas (STRETCHER, 1998). 

A forma, conteúdo e público da literatura popular no Japão variaram muito com o 

tempo, com autores tentando adaptar-se às mudanças e demandas dos leitores (SAKAI, 1997). 

Os autores populares tradicionalmente refletiam os desejos de sua época e existiam porque a 

comunidade de leitores julgava uma obra valiosa, seja como literatura ou como 

entretenimento. De acordo com Antonio Gramsci, o entretenimento neste contexto significa 

mais do que mera diversão, sendo um elemento cultural que se molda a mudanças dos tempos 

e de gostos pessoais, apelando para a moral e a “filosofia da era” científica: os “sentimentos e 

concepções do mundo predominantes entre uma maioria ‘silenciosa’” (GRAMSCI, 2012, 

p.348), maioria essa sendo lida aqui como um reflexo do público crescente do Japão moderno. 

Assim, os leitores são indubitável parte da equação literária e processo criativo, tendo seus 

gostos considerados na prática artística da narrativa policial.  

Sendo um dos gêneros mais populares do Japão desde sua introdução no final do 

século XIX, o gênero policial primeiramente estabelece um problema que abrirá a história de 

investigação e, no final, declara apenas uma solução ao apontar um culpado. O gênero 

                                                                                                                                                                                     
called psychology); concealment by means of the ultra-obvious; the staged ruse to force the culprit’s hand; even 
the expansive and condescending explanation when the chase is done” (tradução nossa). 
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suporta-se na premissa de que todos os crimes, não importa quão complexos, podem ser 

identificados e solucionados pelo mesmo dispositivo, estabelecendo uma ordem ao caos da 

vida moderna por intermédio da dedução lógica. O crime, portanto, é um indicador do que 

uma dada cultura defende como legítimo, fazendo com que a literatura sobre crime sirva 

como um instrumento de medição dos valores daquela sociedade. Assim, a dinâmica de 

desvendar o porquê de um determinado comportamento ou ação ser considerado transgressor 

assim como os elementos que apontam um indivíduo como transgressor, central à narrativa 

policial, é indicativo de ansiedades culturais e sociais de uma dada sociedade, em um dado 

momento no tempo. 

Dentro desse paradigma, a obra de Rampo se apresenta como uma representação 

multifacetada da ansiedade moderna, um reflexo do mundo sombrio no qual o indivíduo 

japonês do início do século XX foi jogado. Sua literatura servia não apenas para explorar a 

vilania e crueldade humanas, mas para resgatar a inocência de seus leitores, absolvendo seus 

crimes e pecados pela dedução lógica de seu detetive, através de um gênero literário que se 

reconhecia como artefato artístico. Ao rejeitar o mundo material, Rampo reconhece uma falta 

de ordem no mundo moderno e estabelece a verdade como algo que se esconde sob a 

superfície (SAITO, 2012, p.273). Seus primeiros contos, desse modo, posicionavam a 

literatura policial como cura para um mal psicológico, intensificado pela modernidade: a 

incapacidade do indivíduo de compreender o mundo externo de forma satisfatória. 

Segundo o crítico e escritor Kasai Kiyoshi, em seu Tantei Shōsetsuron (“Um Estudo 

sobre a Ficção Policial”, 1998), Rampo teve uma trajetória única, sendo responsável ou 

liderando dois dos três movimentos que o gênero teve no Japão. Seu trabalho, então, se torna 

um útil paralelo para o desenvolvimento do gênero, começando sua carreira enquanto ele 

ainda era visto como parte da cultura estrangeira. Como mediador dessas duas culturas, 

Rampo teve que lutar pela posição de seu gênero policial em um momento histórico em que a 

literatura policial estrangeira, por meio de suas traduções, eram parte de um mercado grande e 

consagrado. Com sua ajuda, o gênero foi gradualmente amadurecendo no Japão e com isso a 

visão do gênero mudou de uma importação fiel para um gênero híbrido, que se apropriou da 

tradição romântica japonesa (KASAI, 1998, p.6). 

Para ele, a literatura policial no país é influenciada pela tradição romântica da 

literatura nacional e pelo fascínio intelectual pela investigação criminal. Assim, ele coloca o 

gênero na interseção entre a tradição japonesa e a importação moderna, assegurando-se de que 

o gênero não seria visto como mera cópia da versão ocidental de origem (JACOBOWITZ, 

2008). Contudo, seu papel enquanto literato e promovedor do gênero policial é ambivalente, 
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já que se propõe a imitar, mas percebe que não pode fazer uma imitação fiel ao original. Sua 

adoção da ficção policial ocidental o faz apostar toda a sua identidade literária, gerando uma 

ansiedade com a qual sempre digladia, provinda de um sentimento de inferioridade que se 

tornou indissociável na relação com o ocidente. Sob esta ótica, a obra de Rampo foi 

particularmente bem-sucedida em mexer com as expectativas de seu público leitor, usando a 

historiografia do gênero, e a cultura de traduções de seu período, como contexto pré-

estabelecido e gerador de suspense, subvertendo a fórmula e suas premissas, invertendo suas 

intenções (SAITO, 2012, p.246). 

Para cada convenção do gênero, Edogawa Rampo tentou criar inovações que batiam 

de frente com as expectativas de seu público leitor, posicionadas no meio de um embate entre 

o discurso ocidental do gênero e a busca por identidade japonesa. Obviamente, há uma série 

de fatores que regem essas expectativas, que vão além de apenas aspectos estruturais da 

narrativa, mas passam pelo viés cultural e são regidos pelo cenário literário nacional e o 

período em que a obra surge. Assim, para entendermos o impacto de Rampo no consciente 

coletivo japonês, devemos entender a tênue relação entre o autor e seus leitores potenciais e 

como essa relação foi instrumental para moldar o desenvolvimento do gênero. Além disso, se 

mantemos como objetivo a exploração daquilo que torna peculiar a tradução desse material, 

devemos investigar o desenvolvimento de uma comunicação especial que se dá entre autor e 

leitor por meio de dispositivos retóricos encontrados dentro do gênero. 

Qualquer comunicação depende do compartilhamento de um contexto que será 

informado pelas expectativas que um receptor trará para dentro do ato comunicativo, e que o 

emissor usará para informar a mensagem que pretende transmitir. Um dos maiores empecilhos 

nessa dinâmica da ficção policial, contudo, está atrelada com um dos dispositivos narrativos 

mais comuns do gênero, a capacidade de um autor de esconder as implicações de uma pista 

até o momento certo, gerando o suspense. Para David Daiches, esse estado de suspensão é 

“uma intensificação do interesse no que acontecerá depois, e é necessário um certo grau disso 

para qualquer drama e boa parte da ficção” (DAICHES apud DOVE, 1989, p.2). Isso nos dá a 

chave para entender essa relação entre autor e leitor, já que a fórmula narrativa é determinada 

por suas convenções e representam esse contrato entre os dois. Portanto, para se depreender o 

significado de um enunciado, precisamos ter acesso não somente à expressão linguística, mas 

à forma como um leitor lê e como ele processa esse material. 

No ramo da tradução, contudo, essas estratégias narrativas se tornam difíceis de serem 

trabalhadas. A qualidade retrospectiva comum ao gênero policial cria áreas de 

indeterminância e esconde implicações futuras dentro de palavras e situações aparentemente 
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inofensivas. Assim, essas zonas de conflito, se traduzidas sem o devido cuidado, correm o 

risco de traírem o efeito pretendido pelo autor e violar o modo de jogo. Enquanto o tênue 

equilíbrio entre o que é dado e o que é retido por um escritor deve ser mantido na tradução, 

essa preocupação é ainda mais complicada no caso da língua japonesa. Afinal, “o ocultamento 

possível na língua japonesa, transforma-se necessariamente em aclaramento no caso do 

português, via interpretação de seu leitor ou tradutor” (NAGAE, 2016, p.271). Portanto, para 

poder contornar esse problema, devemos ter ciência dos dispositivos da fórmula narrativa e 

como eles modificam a sua leitura. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo central a exploração dos desafios 

encontrados na tentativa de transferir a dinâmica conversacional travada entre Rampo e seus 

leitores, dentro de suas obras de ficção policial, de seu ambiente discursivo original para um 

novo, brasileiro, por meio da tradução. Para isso, devemos traçar um percurso que perpassa 

discussões sobre a natureza discursiva do gênero e sua codificação retórica, através de uma 

análise bibliográfica. Como ponto de partida, o primeiro capítulo trará a exploração do 

conturbado contexto histórico do gênero policial, traçando seus contornos no Ocidente como 

forma de identificar as áreas de inovação encontradas em sua expressão japonesa, pela 

produção de Rampo. Com esses fundamentos estabelecidos, a discussão deságua em uma 

visão panorâmica da carreira do autor japonês, se demorando nos cinco primeiros contos a 

figurar seu “mestre detetive” (tradução nossa para o termo meitantei, que descreve o 

investigador nos moldes de Dupin). 

No segundo capítulo, então, aprofundaremos a discussão sobre o modo de leitura do 

gênero policial, identificando sua configuração enquanto um jogo cujas regras são 

constantemente manipuladas, podendo ser testadas e revistas apenas por uma comunidade 

ativa de leitores experientes em consenso com escritores criativos. Aqui, desbravamos as 

minúcias da teoria de Narrativa Formular (Formula Fiction), conforme trabalhada por John G. 

Cawelti (2004, 2014) e George Dove (1989, 1997), com o intuito de encontrar elementos 

comuns à ficção policial que poderão servir como ferramentas para o ato tradutório. Para isso, 

teremos que definir o leitor desse tipo de material e, mais importantemente, como ele o lê, 

tirando exemplos dos contos apresentados no primeiro capítulo e focando a discussão final do 

capítulo, sobre a figura do detetive, através do conto Nanimono (1929), obra que engloba 

todos os temas tratados aqui. 

Nossa discussão culmina, então, na dinâmica de tomadas de decisões tradutórias 

dentro de um material altamente formular e com alta quantidade de vazios de significado e 

implicações retrospectivas. Aqui, teremos que apresentar uma teoria que reconheça o papel do 
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tradutor perante um texto com alta carga inferencial, que reconheça a necessidade de se 

desgarrar estritamente do texto-fonte para criar algo que se assemelhe apenas em aspectos 

relevantes. Para isso, exploraremos as estratégias da Teoria da Relevância, conforme 

estipulada por Dan Sperber e Deirdre Wilson (1995) e reconfigurada para o ato tradutório por 

Ernst-August Gutt (2000). Por fim, aprofundaremos nossa discussão sobre o material 

inferencial do conto Nanimono, apontando desafios na reconstrução do material implícito do 

texto e elucidando uma estratégia de tradução que considera um percurso de vai-e-vem por 

parte do tradutor. 

Desse modo, ao iniciar essa exploração do gênero policial no Japão pelo seu primeiro 

e principal expoente, podemos começar a traçar as áreas de conformidade e transgressão da 

obra de Edogawa Rampo, desbravando assim as peculiaridades encontradas na tentativa de 

traduzi-la. Com isso em mente, temos como ponto de partida a continuidade e 

aprofundamento às discussões encontradas na dissertação de mestrado “Tradução comentada 

de três contos de Edogawa Rampo: Uma investigação das primeiras obras da literatura 

policial no Japão”, de Lídia Harumi Ivasa (2017). Assim, ao analisarmos a estrutura 

retrospectiva e as estratégias de manipulação de informações encontradas no gênero policial, 

poderemos entender as regras internas dessa literatura e a forma como um leitor experiente 

aborda a leitura. Essas informações, por fim, deverão instruir uma tradução que tenha como 

objetivo central a recriação do “enigma narrativo”, ou a dinâmica de dados omitidos e 

revelados do texto-fonte, estabelecendo assim uma “independência restrita” para o tradutor. 
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Capítulo 1 

 

O ENIGMA DO GÊNERO 

 

Desdobramentos da Ficção Policial Japonesa 

 

 

Aqueles foram dias de liberdade, dias radiantes e tranquilos. Mas é aquele demônio 
chamado tragédia, movido por um intenso rancor contra a luz, que invade 
abruptamente o nosso mundo, ao menor sinal de luminosidade. 
Certo dia, um estrondo ecoou pelos corredores da mansão Yūki. E é com esse 
barulho de tiro que se abrem as cortinas de nossa história3 (EDOGAWA, 1929, 
p.199, tradução nossa). 
 

Ao abrirmos as portas do escritório de Hirokazu Yūki, protagonista de Nanimono 

(“Quem”, 1929), conto escrito pelo autor japonês Edogawa Rampo (1894-1965), encontramos 

uma cena habitual para o leitor de ficção policial. No chão, encontra-se a vítima de um crime 

que deixou até mesmo os investigadores da polícia confusos, necessitando, então, do auxílio 

de alguém cuja inteligência e capacidade investigativa ultrapassa a de todos, um detetive. 

Entretanto, na medida em que investigamos os bastidores dessa narrativa particular, percebe-

se um nível de adestramento e transgressão de convenções, que a coloca frente-a-frente com o 

desenvolvimento da literatura policial no mundo. Para entendermos essa intriga, então, se faz 

necessário posicionar a obra de Rampo no ambiente discursivo da ficção policial e situar o 

autor em meio a uma teia de influências e inovações que se iniciam no gênero literário. 

 

 

1.1. Os Contornos do Gênero Policial 

 

O conceito de gênero sempre foi uma das mais complexas discussões teóricas no 

âmbito literário. Para definirmos as bases de um gênero e sermos capazes de analisar os 

méritos de uma obra de arte, é necessário, através da crítica comparativa, apontar qualidades 

fundamentais semelhantes entre duas ou mais obras. Segundo Mikhail Bakhtin, as formas que 

carregam significado na linguagem literária constituem uma estratificação, que se dá por meio 

de organismos específicos, chamados gêneros. Mais do que isso, essa estratificação se dá 

internamente em cada língua, por meio da unicidade e multiplicidade que a constitui, se 

                                                           
3 実に自由で、明るくて、のびやかな日々であった。だが不幸という魔物は、どんな明るいところへ

でも、明るければ明るいほど、それをねたんで、突拍子もなくやってくるものである。 



9 
 

 
 

adequando “aos pontos de vista específicos, às atitudes, às formas de pensamento, às nuanças 

e às entonações desses gêneros” (BAKHTIN, 1988, p.96). Segundo o autor, os gêneros 

literários possuem as maiores tendências descentralizadoras da linguagem, tendo como 

característica básica serem um “fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (idem, p. 

73). 

 
Um gênero literário, por sua própria natureza, reflete as tendências mais estáveis e 
“eternas” no desenvolvimento da literatura. Sempre preservados no gênero estão os 
elementos imortais da arcaica. De fato, esses elementos arcaicos só se mantêm 
preservados nele graças à sua constante renovação, isto é, sua contemporização. Um 
gênero é sempre o mesmo e, ao mesmo tempo, não o é. É sempre velho e novo 
simultaneamente. O gênero renasce e é renovado a cada novo estágio no 
desenvolvimento da literatura e a cada nova obra de um dado gênero. Isso constitui o 
ciclo de vida do gênero4 (BAKHTIN, 1984, p.106). 
 

Isso faz com que as fronteiras de um gênero sejam redesenhadas constantemente, ou 

novos gêneros criados, devido à expansão e distorção das regras pré-estabelecidas. Segundo 

Tzvetan Todorov, contudo, “um gênero, literário ou não, nada mais é do que essa codificação 

de propriedades discursivas” (TODOROV, 1980, p.48). Para ele, a criação de uma obra 

literária dentro dos parâmetros de um determinado gênero requer acatar e romper com suas 

regras, com o intuito de encontrar novas expressões que estejam alinhadas com os gostos, 

historicamente informados, e a demanda do público leitor. Um gênero é criado ao cumprir as 

expectativas de uma comunidade de leitores, quanto à sua linguagem literária. Logo, um 

gênero só pode ser assim chamado com base na validação de um grupo de leitores que 

reconhecem as propriedades linguísticas dele. Para Todorov, o gênero não é apenas o produto 

de uma combinação prévia, mas também modifica essa mesma combinação. Assim, os 

gêneros literários devem servir como “‘horizontes de expectativas’ para os leitores e como 

‘modelos de escrita’ para os autores” (TODOROV, 1980, p.53). 

 Por outro lado, definir o gênero policial é uma tarefa mais árdua e que requer profunda 

análise. Apesar do argumento de Todorov de que "a maior obra prima de um gênero é 

precisamente aquela que melhor se adequa a seu gênero" (TODOROV, 1977, p.43), as 

classificações da ficção policial variam entre os críticos. Não é à toa que existem diversos 

termos para descrever largamente o mesmo gênero, do mistério, mais abrangente, ao enigma 

do quarto fechado, mais específico. Todorov, em seu artigo “The Typology of Detective 

                                                                                                                                                                                     
ある日、少将邸に時ならぬ銃声が響いた。この物語はその銃声を合い図に、幕があくのである  
(tradução nossa). 
4A literary genre, by its very nature, reflects the most stable, "eternal'' tendencies in literature's development. 
Always preserved in a genre are undying elements of the archaic. True, these archaic elements are preserved in 
it only thanks to their constant renewal, which is to say, their contemporization. A genre is always the same and 
yet not the same, always old and new simultaneously. Genre is reborn and renewed at every new stage in the 
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Fiction”, descreve três “espécies” principais desse gênero, com base na relação entre a ação 

realizada pelo criminoso e a investigação do detetive. Para o primeiro tipo, o autor estabelece 

o romance contendo um mistério sobre a identidade de um criminoso, simetricamente dividida 

entre a história do crime e da investigação. O segundo subgênero, o thriller, foca mais na 

investigação do crime e não dá garantias sobre a segurança de seus protagonistas. O último 

tipo que Todorov apresenta é chamado simplesmente de suspense e combina elementos do 

primeiro e do segundo tipos (TODOROV, 1977, p.47). Dentre estes, nosso interesse recai 

principalmente sobre a primeira espécie: o romance policial clássico.  

Tendo como foco a investigação de uma transgressão social e moral, a ficção policial 

nos dá ao mesmo tempo uma suspensão da ordem social, que deve ser resgatada, como 

também um cenário isolado em que readquirimos um sentimento de controle sobre as forças 

caóticas do centro urbano. É configurada como uma literatura de paradoxos, tendo como 

ponto chave seus elementos intencionalmente menos desenvolvidos e construindo uma forte 

tensão apesar de depender da promessa de que, até o final da narrativa, o problema 

aparentemente insolúvel terá sido solucionado. A ficção policial bem-sucedida, então, 

estabelece uma situação contraditória em que ninguém poderia ter cometido o crime inicial 

mas, ao mesmo tempo, todos são suspeitos do crime, e é apenas através da investigação de um 

detetive genial que um culpado é identificado e o ambiente de suspense dissipado. 

Assim, a literatura policial estabelece uma ordem ao caos da vida moderna ao 

apresentar um sistema que é válido para todos os casos. O gênero suporta-se na premissa de 

que todos os crimes, não importa o quão complexos, podem ser identificados e solucionados 

pelo mesmo dispositivo: a dedução lógica. Contudo, no desenvolvimento da ficção policial, as 

definições e elementos necessários não foram sempre assim tão unificados. Críticos até 

mesmo discordam quanto à origem do gênero, embora concordem que se trata de uma 

invenção puramente moderna, devido ao seu protagonista, e seu modo de investigação, ser 

uma criação do sistema judicial moderno (SAYERS, 1929, p. 11). A figura do detetive 

aparece para responder aos anseios de uma população desconfiada e insatisfeita com a criação 

da força policial e do poder judiciário como forma de controle social, vendo o crime como 

uma infração contra o Estado e o criminoso como um inimigo público. Isso dá maior força 

para o gênero policial, já que, segundo Todorov, os gêneros “evidenciam os aspectos 

constitutivos da sociedade a que pertencem” (TODOROV, 1980, p.50) 

                                                                                                                                                                                     
development of literature and in every individual work of a given genre. This constitutes the life of the genre 
(tradução nossa). 
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Desse modo, o gênero policial só pôde começar seu desenvolvimento real após a 

opinião pública tender para a justiça civil como um sistema válido para o julgamento de 

transgressões morais e sociais. Em um primeiro momento, a literatura criminal tendia a focar 

na figura do criminoso e sua esperteza, já que a lei era arbitrária, opressora e administrada de 

forma brutal. Então, o público só passa a aceitar a figura do detetive a partir do momento em 

que a noção de “evidência” se torna lugar comum e após a sequência de captura, tortura, 

confissão e morte deixar de ser o procedimento legal (SAYERS, 1929, p.11). Segundo 

Hirabayashi Hatsunosuke (1892-1931), crítico que mais guiou e encorajou Rampo no começo 

de sua carreira, “quando o criminoso e o método investigativo se tornam científicos, a 

investigação do crime e o julgamento subsequente são baseados em evidências físicas válidas 

e a condenação é baseada em leis escritas, isso demonstra a manutenção da ordem nacional”5 

(HIRABAYASHI apud SEAMAN, 2004, p.3). 

Assim, o gênero policial clássico teve que esperar o estabelecimento de uma 

organização policial, no começo do século XIX, antes de os primeiros exemplares da 

literatura aparecerem. Não apenas isso, mas a literatura policial foi fortemente influenciada 

por avanços tecnológicos que efetivamente encolheram as fronteiras do mundo: 

 
O telégrafo elétrico circulou o globo; as ferrovias trouxeram aldeias remotas em 
contato com a civilização; fotografias revelaram àqueles que não saiam de casa as 
maravilhas das paisagens, costumes e animais estrangeiros; a ciência reduziu os 
milagres aparentes a maravilhas mecânicas; a educação popular e o policiamento 
intensificado tornaram a cidade e o país mais seguros para o homem comum do que 
jamais haviam sido6 (SAYERS. 1929, p.13). 
 

Dorothy L. Sayers, escritora responsável pela introdução da antologia Great Short 

Stories of Detection, Mystery and Horror (1928), traduzida para o Japonês em 1931, aponta 

que, nesse novo mundo de avanços tecnológicos e ordem social, os novos heróis eram “o 

médico, o cientista e o policial”7 (SAYERS, 1929, p.13), deixando para trás os salvadores 

fantásticos de outrora. Assim, o mundo Ocidental, definido por uma abordagem racional à 

solução de problemas, vê no irracional e inexplicável uma origem de tensão. Apenas em uma 

sociedade que cumpre as leis é possível observar o fenômeno criminalístico com objetividade, 

uma qualidade essencial para a criação do suspense no gênero policial. Assim, quando um 

                                                           
5 when the criminal and the investigative method become scientific, the investigation of the crime and the 
subsequent trial are founded on valid physical evidence, and conviction is based upon written laws, this 
demonstrates the maintenance of national order (tradução nossa). 
6  The electric telegraph circled the globe; railways brought remote villages into touch with civilization; 
photographs made known to the stay-at-homes the marvels of foreign landscapes, customs, and animals; science 
reduced seeming miracles to mechanical marvels; popular education and improved policing made town and 
country safer for the common man than they had ever been (tradução nossa).  
7 “the doctor, the scientist, and the policeman” (tradução nossa). 
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crime ocorre em uma sociedade bem estruturada, se torna o papel de um herói, o detetive, 

restabelecer a ordem e punir de forma justa aqueles que se opõem à lei. 

Sejam quais forem os seus contornos, é fácil reconhecer as origens da ficção policial 

formal e clássica, ou analítica, como a conhecemos hoje, no século XIX, quando o americano 

Edgar Allan Poe (1809-1849) criou o detetive Auguste Dupin e escreveu suas narrativas de 

enigma: Em The Murders in the Rue Morgue (1841), Poe traz a figura do detetive amador 

excêntrico e seu assistente-narrador e, assim, cria um “manual quase completo de teoria e 

prática da ficção policial”8 (SAYERS, 1929, p. 17); The Purloined Letter (1844) estabelece a 

fórmula de esconder as coisas no lugar mais óbvio; The Mystery of Marie Rogêt (1842), deu 

legitimidade ao gênero com a dedução de um caso real; Com Thou Art the Man (1844) temos 

o elemento das evidências para despistar e a solução através da pessoa menos provável; e The 

Gold Bug (1843) é uma história de decodificação sem um objeto claro até o fim da história. 

Mais tarde, essa lista de cinco contos seria resumida para apenas os três primeiros, por 

Howard Haycraft (HAYCRAFT, 1941, p.12). 

Nestes contos, os fundamentos do gênero (ou “convenções”, como discutiremos no 

próximo capítulo) são construídos com base na exigência de um público leitor moderno por 

uma “história que os coloca em pé de igualdade com o próprio detetive, no que diz respeito a 

todas as pistas e descobertas”9 (SAYERS, 1929, p. 33). Assim foi estabelecido o que Sayers 

chama de fair play entre o escritor e seu público, um elemento chave que estabeleceu o gênero 

como algo autônomo. Além disso, a configuração dupla do gênero é estabelecida, com todas 

as suas nuances e lógica interna (idem, p. 17). Para Todorov, o romance policial traz duas 

histórias, aquela do crime e a da investigação, sem qualquer ponto em comum, a primeira 

contando o que realmente aconteceu e, a segunda, “como o leitor (ou narrador) tomou 

conhecimento [da primeira]” (TODOROV, 1970, p.97), por meio do trabalho do detetive. 

Essas duas histórias, então, fazem parte de uma dualidade que consiste em fabulação 

(fabula) e trama (syuzhet) (TODOROV, 1977, p.44), conceitos do formalismo russo. A 

fabulação são os eventos propriamente ditos, como ocorreram em uma linha cronológica, 

enquanto a trama é a própria narrativa, a forma como o escritor decide apresentar os eventos 

da fabulação. No romance policial formal, como a investigação se dá em resposta a um crime 

que já ocorreu, a fabulação corresponde à história do criminoso e a trama corresponde à 

investigação, que remonta as informações da fabulação com o intuito de elucidá-la, sem 

respeitar sua ordem cronológica. O leitor e os personagens habitam a história da investigação 

                                                           
8 “almost a complete manual of detective theory and practice” (tradução nossa). 
9 “a story which puts them on an equal footing with the detective himself, as regards all clues and discoveries” 
(tradução nossa). 
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e são ignorantes sobre a história do crime, que é revelada ao final através de uma combinação 

complexa das perspectivas do narrador e dos personagens. Assim, a estrutura do gênero 

policial tem como objetivo a geração do medo pelo desconhecido, atraindo o leitor através do 

desafio de desvendar a narrativa (REIMÃO, 1983, p.12). 

Essa natureza do gênero policial, embasada no modelo de Poe, em que um detetive 

metódico desvenda a identidade do responsável por um crime, foi logo percebida e explorada 

por vários escritores posteriores, como Émile Gaboriau (1832-1873), com seu detetive 

Monsieur Lecoq; Arthur Conan Doyle (1859-1930), criador de Sherlock Holmes; Raymond 

Chandler (1888-1959) e seu detetive, Philip Marlowe; Dashiell Hammett (1894-1961) com 

seu Sam Spade; e Agatha Christie (1890-1976), que criou Hercule Poirot e Miss Marple, entre 

outros. Cada um desses autores foi bem-sucedido em explorar os contornos do gênero, 

criando convenções, personagens e trazendo inovações que entraram para o imaginário 

popular e ampliaram as possibilidades do gênero policial, em consistência com a noção de que 

“cada trabalho modifica a soma de trabalhos possíveis, cada novo exemplo altera a espécie” 

(TODOROV, 1980, p. 6). 

O gênero, assim, se coloca em uma posição singular na história da crítica de gêneros 

literários. Embora sua fórmula tenha sido criada por Edgar Allan Poe, a ficção policial só foi 

reconhecida como gênero próprio no final do século XIX, com a obra de Arthur Conan Doyle. 

Além disso, mesmo até os anos 1920, “nenhuma tentativa havia sido feita para avaliar a ficção 

policial como algo tendo regras que poderiam ser estritamente formuladas e que eram 

importantes de se respeitar”10 (SYMONS, 1992, p.104), sendo suas regras vistas, então, como 

um contrato entre escritor e leitores. Analisando as principais obras do gênero, assim como 

sua própria produção, e identificando um padrão, S. S. Van Dine (pseudônimo de Willard 

Huntington Wright) elabora 20 leis para um bom escritor de ficção policial, em 1928 

(MASSI, 2011, p.39). Embora ele seja bem incisivo e sarcástico em dizer que aqueles que não 

as seguem não estão escrevendo ficção policial, contudo, o gênero acabou por se desenvolver 

para além dessas regras em anos posteriores, transgredindo sua validade já suspeita.  

Para Todorov, “um novo gênero sempre será uma transformação de um gênero ou 

gêneros anteriores, seja por inversão, deslocamento ou combinação” (TODOROV, 1976, 

p.161). Dessa forma, essas regras, resumidamente, estipulam a necessidade de apenas um 

detetive e um criminoso (que deve matar por motivos pessoais, não sendo um assassino 

profissional, assim como deve ser uma personagem importante na narrativa), que devem ser 

                                                           
10 “[...] no attempt had been made to assess the detective story as something having rules which could be strictly 
formulated and which it was important to observe” (tradução nossa). 
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dois personagens diferentes, assim como no mínimo uma vítima que, para Van Dine, deve ser 

assassinada. Para ele, o gênero deve se configurar como um jogo, dando ao leitor a 

oportunidade de desvendar o mistério conforme as pistas vão sendo encontradas, para que o 

esforço de leitura seja recompensado (MASSI, 2011, p.40). Além disso, o caso tem que ser 

explicado de forma racional e lógica, não dando espaço para quaisquer elementos 

sobrenaturais ou mesmo descrições e análises psicológicas, regra cuja transgressão veremos 

como o ponto chave na literatura de Edogawa Rampo. 

 

 

1.2. O Surgimento de Edogawa Rampo 

 

No prefácio de The Edogawa Rampo Reader (JACOBOWITZ, 2008, p.I), Tatsumi 

Takayuki estabelece oficialmente uma revitalização do interesse em Edogawa Rampo, pai do 

gênero policial no Japão. Infelizmente, é fácil para o Ocidente descartar a obra de Rampo 

como nada mais do que imitação, a partir do momento em que se percebe que esse 

pseudônimo, foi criado ao “pegar os sons [do nome] do americano Edgar Allan Poe, fundador 

do romance policial, e adequando ideogramas japoneses a eles”11 (EDOGAWA, 1992, p.212). 

Sem dúvida, o autor japonês foi influenciado pelo trabalho do americano, mas sua obra está 

muito mais próxima de uma expansão dos ideais iniciados por ele. Ao fazer clara alusão ao 

autor ocidental e usar a versão niponizada do nome, Rampo se autointitula o pai do gênero 

policial no Japão e situa o país dentro da tradição do gênero. 

Não há como saber a exata tradução que Edogawa Rampo leu das obras de Poe, mas 

compensa olharmos brevemente para a historiografia dessas traduções. Desde a Restauração 

Meiji, em 1868, os japoneses passaram por um processo de criação de estilos e gêneros de 

literatura moderna através da leitura, tradução e adaptação das obras do cânone Ocidental 

(SILVER, 2008, p.1). Não é à toa, então, que as traduções de Poe seriam capazes de, 

eventualmente, criar um gênero policial com suas nuances adaptadas. Após as primeiras 

traduções do autor para o japonês, feitas por Aeba Kōson (1855-1922) em 1887, a figura de 

Poe é reconfigurada por Lafcadio Hearn (1850-1904) e seu pupilo Ueda Bin (1874-1916). 

Segundo Lippit,  

 
“A introdução por Lafcadio Hearn e Ueda Bin determinou a forma como Poe seria 
compreendido no futuro pelos escritores japoneses… a ênfase de Hearn na 
exploração do reino psicológico de Poe e dos elementos de mistério e fantasia 

                                                           
11 私の筆名は探偵小説の始祖アメリカのエドガー・アラン・ポーの語呂を取り漢字にあてはめたもの

である。 (tradução nossa). 
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grotesca em suas obras, juntamente com a associação, feita por Ueda Bin, de Poe 
com os poetas do Simbolismo francês, forneceu novos olhares e abriu um novo reino 
literário para os escritores insatisfeitos com o Naturalismo”12 (LIPPIT, 2014, p.168). 
 

Dentro dessa interseção entre o gênero ocidental e o romantismo japonês, encontram-

se as traduções de Poe feitas por Tanizaki Jun’ichirō em 1918, tendo como objetivo a 

transferência do material estrangeiro sem focar em sua sintaxe (idem, p.170). Fica fácil, então, 

entender a escolha de pseudônimo de Rampo que, para Mark Silver, “evoca não apenas uma 

imagem totalmente afastada das associações usuais em inglês; também evoca a tradição de 

longa data entre os literatos japoneses de conceber pseudônimos inteligentes e 

autodepreciativos”13 (SILVER, 2008, p.133). Embora gostasse de trocadilhos e nutrisse um 

grande apreço por Poe, contudo, há um significado mais profundo em sua escolha do 

pseudônimo do que um simples jogo literário ou reconhecimento de influência. Ao longo de 

seus numerosos trabalhos de ficção policial e, especialmente, em suas primeiras obras, Rampo 

afirma continuamente que suas criações devem ser  julgadas nos mesmos termos que os de 

proeminentes autores ocidentais, mesmo que não se considerasse à altura de Poe  

(JACOBOWITZ, 2008, p.XXV). 

A relação entre Rampo e suas influências encaixa no que Harold Bloom chama de 

“posterioridade” (belatedness, no original), como “uma das fontes mais frutíferas de 

criatividade”14 (SILVER, 2008, p.134). Assim, todo autor deve se colocar no papel de fazer o 

que chama de misprision, uma leitura feita incorretamente, com o intuito de corrigir. Esse 

movimento antagonista é importante para que o autor consiga criar um espaço discursivo 

próprio, domando a propriedade de sua obra e estabelecendo sua autoridade. Essa ansiedade, 

em Rampo, é complicada pela insegurança sobre sua legitimidade enquanto membro da ficção 

policial, alimentado por uma cultura que enxerga os modelos Ocidentais, iniciados por Poe, 

como inerentemente superiores (idem, p.133). Contudo, a obra de Rampo nos incentiva a 

olhar para a tradição do gênero pelo viés de suas recriações modernas e as poderosas leituras 

erradas (misreadings) que fez de seus precursores. 

A relação de Rampo com Poe foi notada logo cedo, mas foi tomada como nada mais 

do que homenagem pelos críticos ocidentais (LIPPIT, 1999, p.140), enquanto a crítica 

                                                           
12 “The introductions by both Lafcadio Hearn and Ueda Bin determined the way Poe would be understood in the 
future by Japanese writers… Hearn’s emphasis on Poe’s exploration of the psychic realm and on the elements of 
mystery and grotesque fantasy in his works, together with Ueda Bin’s association of Poe with the French 
Symbolist poets, provided new insights and opened a new literary realm for writers discontented with 
Naturalism” (tradução nossa). 
13 “evokes not only an image that is wholly removed from the usual associations it has in English; it also evokes 
the long-standing tradition among Japanese Literati of devising such clever, self-deprecating pen names” 
(tradução nossa) 
14 “[...] one of the most fruitful sources of creativity” (tradução nossa). 
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japonesa foi bem mais perceptiva sobre como Rampo se apropriou dos temas e narrativas do 

autor americano. O uso do nome foi um movimento mercadológico calculado, posicionando 

Rampo como “um duplo exótico de Poe em um período em que essa seria a estratégia mais 

eficaz para se alcançar um público anglófono” (JACOBOWITZ, 2008, p.XVIII), assim como 

a massa de leitores japoneses acostumados com obras ocidentais. Seu nome escolhido, em 

combinação com suas frequentes alusões a obras sobre crime e detecção em sua maioria de 

autores ocidentais, exige que o leitor ou crítico compare o trabalho de Rampo com os dos 

famosos escritores ocidentais aos quais ele faz referência e considere-os todos pertencentes à 

mesma categoria. 

Mas o nome de Poe, e a associação com a tradição dos autores de detetives ocidentais 

que evoca, não é a única mensagem incorporada ao pseudônimo de Rampo. "Edogawa" 

refere-se ao rio Edo (江戸川), que faz fronteira com a atual Tóquio, e traz a imagem da 

shitamachi, área da antiga Tóquio habitada pela classe mercantil e cenário de seus contos. Na 

época de Rampo, era um lugar onde a tradicional cultura mercantil japonesa se misturava e 

colidia com a modernidade emergente do século XX (JACOBOWITZ, 2008, p.XVIII). O 

pseudônimo de Rampo incorpora a geografia de Edo, a antiga capital isolacionista do 

xogunato Tokugawa, com o nome de Poe. Essa composição contraditória reflete os próprios 

esforços de Rampo para criar uma tradição exclusivamente japonesa em um gênero 

importado. 

O nome “Rampo”, em seguida, compreende dois ideogramas chineses, o primeiro, 乱, 

significando “inquietação” ou “desordem” e o segundo, 歩 , “andar”. Seu nome evoca a 

imagem de um andarilho, trazendo uma ideia de movimento errático e sem objetivo e, assim, 

sendo bem-sucedido em reconstruir a imagem do flâneur. Em seu ensaio seminal The Painter 

of Modern Life (“O Pintor da Vida Moderna”, 1859), Baudelaire descreve esta figura como o 

andarilho que caminha para sentir e presenciar as constantes mudanças da vida urbana. Para 

ele, o andarilho é alguém que é  

 
Observador, flâneur, filósofo, chamem-no como quiserem, mas, para caracterizar 
esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com um epíteto que não 
poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou pelo menos mais duradouras, 
coisas heroicas ou religiosas. Às vezes ele é um poeta; mais frequentemente 
aproxima-se do romancista ou do moralista; é o pintor do circunstancial e de tudo o 
que este sugere de eterno. Todos os países, para seu prazer e glória, possuíram 
alguns desses homens (BAUDELAIRE, 1996,  p.13). 
 

E essa semelhança com o nome de Rampo não é à toa, uma vez que Edgar Allan Poe 

evoca esta mesma personalidade em seu Man in the Crowd, um conto sobre um homem que 

anda pelas ruas lotadas de Londres madrugada adentro e que parece extrair prazer de não ser 
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percebido em meio às multidões (JACOBOWITZ, 2008, p.XXI). Essa figura em Poe, por sua 

vez, influenciou Yaneura no samposha (“O Andarilho do Sótão”, 1925), conto de Rampo 

sobre um homem que descobre um prazer voyeurístico ao observar os moradores de sua 

estalagem pelas frestas do teto. 

Contudo, antes de se apropriar do nome de Edgar Allan Poe e, assim, se prostrar na 

interseção entre o Japonês e o Ocidental, Hirai Tarō teve uma vida cheia de mudanças. Ele 

nasceu em 21 de outubro de 1894, na atual cidade de Nabari, na província de Mie, e em 

poucos anos sua família teve que se mudar diversas vezes, devido ao emprego de funcionário 

público de seu pai (membro de uma família de linhagem samurai a serviço do clã Todo). Até 

o fim de sua vida, Hirai Tarō se mudou 46 vezes, entre mudanças com a família até passar a 

viver sozinho em Tóquio e, mais tarde, voltar a viver com os pais em Osaka (LIPPIT, 1999, 

p.139). Com o fim do ensino médio e a falência do negócio de sua família, Rampo se muda 

para Tóquio e se matricula no departamento de Ciência Política e Economia da Universidade 

de Waseda, em 1912, mudando seu curso de política para economia devido ao “seu objeto de 

estudo ser a própria humanidade”15 (EDOGAWA; JACOBOWITZ, 2008, p.168).  

Em sua juventude, Hirai Tarō teve uma criação que não só lhe permitiu ter acesso à 

literatura policial, mas o colocou na interseção entre essa e a literatura culta de seu próprio 

país. Iniciando seu interesse em leitura através de invasões ao escritório de seu pai desde uma 

idade tenra (JACOBOWITZ, 2008, p.XVI), seu primeiro contato com histórias fantásticas 

veio por intermédio de sua mãe, que leu para ele uma versão do conto Hicchū no Hi 

(“Confidencial”, de 1913), de Kikuchi Yūhō. Depois disso, Rampo teve seu primeiro contato 

com Arthur Conan Doyle através do conto The Golden Pince-nez, publicado na revista Taiyō 

(“O Sol”), durante o ensino primário, sem saber quem Doyle era ou mesmo que sua literatura 

era uma continuação da de Poe, ficando bastante impactado (JACOBOWITZ, 2008, p.162). A 

partir daí, passou a ler as adaptações feitas por Kuroiwa Ruikō (1862-1920). 

Enquanto o Ocidente teve Edgar Allan Poe como o primeiro facilitador da história 

crítica da ficção policial, o Japão teve em Ruikō o mesmo papel. A forma dispersa com que 

adaptava a literatura policial estrangeira (usando um método de tradução livre) se aproximava 

das narrativas confessionais de criminosos ou registros criminais populares nos estágios 

iniciais da publicação em massa e pode até mesmo ser ligada aos dokufu-mono (narrativas de 

mulheres envenenadoras), contos populares do início do período Meiji (SILVER, 2008, p.30). 

Ele traduziu 22 romances completos até 1892, quando lançou a revista Yorozu Chōhō (1892-

1940), que dominou a cultura do fim da era Meiji devido a seu baixo preço e conteúdo 

                                                           
15 “[...] the object of study was humanity itself” (tradução nossa). 
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sensacionalista, além de traduções e adaptações da literatura policial ocidental (idem, p.63). 

No final dos anos 1890, contudo, ele deixa o mercado editorial sem material de ficção policial 

durante três décadas, mas não sem antes inspirar o que viria a ser a produção narrativa de 

Rampo. 

Ainda na faculdade, Rampo leu sobre o uso de enigmas e códigos na literatura 

ocidental e passa os dias aumentando seu repertório de ficção policial, ganhando interesse 

pelos contos policiais anglo-americanos de Poe, Doyle e Chesterton, lendo-os seriamente pela 

primeira vez em 1914. Para ele, a ficção policial, “principalmente, é a narrativa que encontra 

prazer no processo gradual e lógico de desvendar um segredo impenetrável, encontrado no 

meio de um crime”16 (EDOGAWA, 2016b, p.21). Segundo ele mesmo, ficou profundamente 

impressionado com a pureza da lógica da ficção policial estrangeira, mas as obras que mais o 

marcaram no começo da vida foram aquelas com menor qualidade formal (JACOBOWITZ, 

2008, p.163). É aqui também que ganha admiração pelos trabalhos de Tanizaki Jun’ichirō e 

Dostoiévski, configurando assim os dois vértices de sua obra (idem, p.169). 

As contradições inerentes ao gênero policial japonês, de tentar duplicar os modelos 

ocidentais sem sacrificar a identidade nacional, refletem o processo vivido pelo próprio país. 

Ao tentar criar um império colonial moderno, o Japão objetivava conquistar sua legitimidade 

aos olhos dos poderes do Ocidente, ao mesmo tempo em que preservaria sua noção de 

diferença cultural e nacional dos poderes nos quais se sentia compelido a usar como modelo 

(SILVER, 2008, p.133). Desse modo, com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o 

Japão se industrializou rapidamente, para suprir as demandas das nações em guerra. Como 

consequência, a economia floresceu nas maiores cidades, principalmente Tóquio, que 

receberam um alto fluxo de pessoas do interior, em busca de trabalho e melhores salários. 

Com uma nova e massiva leva de leitores, podemos ver a explosão na popularidade de um 

gênero que tem a morte como ponto central, em um período em que o povo sentia a 

necessidade de marcar a importância de cada morte (SAITO, 2012, p.261). 

 
Com sua ênfase nas minúcias da vida cotidiana (pistas das quais o detetive deriva 
sua solução) e sua atenção nos problemas sociais da "vida real" (corrupção, 
escândalos sexuais, crimes financeiros etc.), a ficção policial refletiu, mais 
imediatamente do que outros gêneros literários, os medos e fantasias da burguesia 
urbana moderna17 (SEAMAN, 2004, p.6) 
 

                                                           
16 主として犯罪に関する難解な秘密が、論理的に、徐々に解かれて行く経路の面白さを主眼とする小

説である。(tradução nossa). 
17 With its emphasis on the minutiae of daily life (clues from which the detective derives his solution) and its 
attention to ‘real-life’ social problems (corruption, sexual scandals, financial misdeeds, etc.), detective fiction 
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Sentindo que o Japão não oferecia oportunidades para a criação de mistérios originais, 

mas também considerando que ele mesmo não teria chances de uma carreira fora do país, 

devido a preocupações financeiras, Hirai Tarō passa por vários empregos antes de iniciar sua 

carreira literária: trabalha em uma empresa comercial, vende máquinas de escrever, trabalha 

em uma empresa de construção naval, trabalha com um carrinho de vender macarrão, 

administra um sebo e edita história em quadrinhos, além de ter aberto a livraria Three Men’s 

Books, em Dangozaka, Hongō, com seus dois irmãos mais novos, até começar a negligenciar 

o trabalho (JACOBOWITZ, 2008, p.169). Entretanto, Rampo não fica muito tempo em 

nenhum emprego e não fica em nenhum local por muito tempo.  

É importante perceber que essa volubilidade dá a Hirai Tarō um vasto arcabouço de 

informações específicas e conhecimentos técnicos, que ele usará em seus contos. Mas, mais 

que isso, a falta de um local fixo em sua vida o priva de qualquer raiz e o coloca na posição de 

olhar para o mundo ao seu redor como um forasteiro, não importando onde ele estivesse. Isso 

deu a ele as ferramentas para se tornar o romancista que dominou a literatura policial das eras 

Taishō (1912-1926) e Shōwa (1926-1989), períodos estes de rápida urbanização e 

transformação radical do centro urbano. Seu objetivo inicial, então, era o de convencer os 

editores da época de que era possível ambientar histórias do gênero no Japão 

(VARTERESIAN, 2014, p.2). Enquanto a ficção policial de Ruikō tinha uma intenção 

mercadológica, Rampo objetivava produzir obras japonesas que competiriam com seu 

contraponto ocidental. Assim, colocando o gênero na interseção entre a tradição japonesa e a 

importação moderna, ele assegura-se de que o gênero não seria visto como mera cópia da 

versão original (JACOBOWITZ, 2008, p.XLIII). 

 

 

1.3. A Criação de Akechi Kogorō 

 

O gênero policial japonês, nos anos pré-guerra, nasceu de um processo de 

ocidentalização que fazia o Outro parecer ao mesmo tempo temido e atraente. Para Amanda 

Seaman, a ficção policial “teve um apelo especial nas eras Meiji (1868-1912) e Taishō (1912-

1926) em Tóquio, que testemunhou mudanças sem precedentes não apenas em sua economia, 

                                                                                                                                                                                     
has reflected more immediately than other literary genres the fears and fantasies of the modern, urban 
bourgeoisie (tradução nossa). 
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mas também nos detalhes da vida cotidiana”18 (SEAMAN, 2004, p.2). O período entre guerras 

foi palco de enormes mudanças socioculturais no Japão e, no âmbito da literatura, é 

representado pelo ápice do modernismo. O crescimento da literatura popular japonesa (taishū 

bungaku) corresponde ao avanço da imprensa ocidental e das técnicas de produção em massa 

o que, por conseguinte, reflete a ascensão da classe média japonesa como consumidora de 

mídia e o estabelecimento da “vida cultural moderna” (bunka seikatsu) (CLAREMONT, 

2008, p.1). Assim, nesse período, a ficção policial se tornou o gênero mais rentável para os 

escritores dos centros urbanos modernos, principalmente através das páginas da Shinseinen 

(“Nova Juventude”). 

Publicada pela editora Hakubunkan entre 1920 e 1950, a revista Shinseinen 

testemunhou o crescimento econômico, o militarismo e colonialismo que levaram à derrota e 

devastação do Japão e, por fim, a derrubada do poder imperial e a instituição do governo 

democrático (CLAREMONT, 2008, p.2). A revista começou por publicar traduções de 

material ocidental, colocando seus tradutores no patamar de inovadores e negociadores do 

gênero policial em solo japonês. Essa posição só pôde ser alcançada, contudo, por meio de um 

total descaso com questões de direitos autorais, o que permitiu aos tradutores trabalharem sem 

quaisquer preocupações editoriais e deu vazão a uma enxurrada de material, dando ao país o 

título de “a nação de piratas da tradução”19 (idem, p.3). Por fim, a revista ficou conhecida 

como a arena de atuação da ficção policial e a publicação responsável por popularizar o 

gênero no Japão. 

Uma grande parte dessa popularidade se deu ao aspecto interativo da revista. A 

Shinseinen encorajava seus leitores a se tornarem colaboradores, o que incentivou escritores e 

tradutores de literatura popular a mandarem seu material. Para Chiba Kameo (1878-1935), 

crítico literário que frequentemente contribuía com a revista, a popularidade da Shinseinen 

colocava-a em uma posição única para se ter uma discussão intelectual sobre os 

desenvolvimentos literários do país (CLAREMONT, 2008, p.5). A revista contou inclusive 

com contribuições de Tanizaki Jun’ichirō e Satō Haruo, que argumentou que a atração do 

gênero policial estava na “caça à curiosidade” (ryōki)20 (SATŌ, 1979, p.14), Esses autores, 

então, usaram a revista para participar das discussões críticas sobre o gênero policial, fazendo 

com que a revista servisse como ferramenta educadora para leitores que tinham interesse em 

entender o gênero e acompanhar seu desenvolvimento. 

                                                           
18 “As a urban genre, therefore, detective fiction had a special appeal in the Meiji (1868-1912) and Taisho (1912-
1926) eras in Tokyo, which was witnessing unprecedented changes not only in its economy, but in the details of 
everyday life as well” (tradução nossa). 
19 “[...] a nation of translation pirates” (tradução nossa). 
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Chiba aponta que a literatura popular tinha um alcance maior do que a literatura culta 

(jun bungaku) e deveria focar em inspirar as necessidades espirituais de seu público. Em 

seguida, ele levanta três características dessa literatura: ser romântica, ao apelar para um 

sentimento de justiça ou para a criação de um mundo idílico; ser esclarecedora, ao apelar para 

as emoções humanas em vez de para o intelecto; e ser recreativa, ao focar no entretenimento 

do leitor, evitando sensacionalismo e vulgaridade (CLAREMONT, 2008, p.8). Isso deu à 

revista o papel de receptáculo para uma multiplicidade de gêneros, desde ensaios críticos até 

poemas, e permitiu o desenvolvimento da ficção policial em solo japonês, contendo também 

análises científicas e investigações policiais e trazendo casos de injustiça social e 

relacionamentos humanos disfuncionais (idem, p.3).  

Desse modo, a Shinseinen começou como uma amálgama de ideologias 

contraditórias do período moderno, passando por “nacionalismo, internacionalismo, 

cosmopolitismo, liberalismo, militarismo, socialismo etc.”21  (SAITO, 2007, p.31). Com a 

transição do país de uma sociedade agrícola para uma sociedade capitalista industrializada, o 

Japão necessitava de uma nova identidade, moderna e focada em incentivar o intercâmbio 

global. E é nessa miscelânea ideológica que a ficção de detetive surge propriamente no 

cenário japonês, sendo introduzida com a tradução literal de tantei shōsetsu (tantei=detetive; 

shōsetsu=ficção). Contudo, contos de tantei shōsetsu vinham com esse nome 

independentemente da forma ou conteúdo, mas devido à ideia de intromissão de uma pessoa 

na vida de outra e, assim, de contos sobre a curiosidade (SAITO, 2007, p.45). Isso permitiu 

que o gênero se desenvolvesse além do que era esperado na fórmula ocidental, em um 

movimento de assimilação vivenciado por grande parte das produções importadas.  

Questionando o que se entendia como ficção policial, Chiba Kameo critica o foco do 

gênero na figura do criminoso e na descrição vívida de um crime grotesco, uma tendência que 

ele vê tanto no gênero japonês quanto no americano. Assim, ele elogia qualidades do gênero 

como sua racionalidade, velocidade, modernidade e seu cientificismo, mas critica sua falta de 

profundidade criativa (CLAREMONT, 2008, p.7). Para ele, o nível artístico do gênero só 

poderia ser elevado ao mesclar os dois aspectos da ficção policial: a resolução do crime, 

deixando o leitor usar sua própria imaginação, e a motivação e “mistério inexplicável” 

presente na natureza humana, tendência essa fortemente seguida por Edogawa Rampo. 

 
Numa época em que novas formas de mídia de massa, cultura de massa e o 
vanguardismo ascendiam, Rampo revigorou a cena literária com suas surpreendentes 
explorações da modernidade japonesa: a atração por códigos secretos, fetiches e 

                                                                                                                                                                                     
20 “[...] curiosity hunting” (tradução nossa). 
21 “[...] nationalism, internationalism, cosmopolitanism, liberalism, militarism, socialism etc.” (tradução nossa). 
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desejos ilícitos ou proibidos; um fascínio pelo cinema e por espetáculos visuais; e 
um aparentemente inesgotável desejo de explorar as vielas labirínticas e avenidas 
ensolaradas da metrópole imperial de Tóquio22 (JACOBOWITZ, 2008, p.XV). 

 
Assim, a obra literária de Rampo pode ser dividida, segundo Ryū Toon em seu 

Edogawa Rampo ron (“Um ensaio sobre Edogawa Rampo”, 1931), em três fases: a primeira 

sendo constituída de sua ficção policial séria e “saudável”, começando com Nisen dōka (“A 

moeda de cobre de dois sen”, 1923), seu primeiro conto; a segunda fase, período em que 

desenvolveu suas narrativas policiais “irregulares”, desde Yaneura no samposha até Injū (“A 

besta das sombras”, 1928); e sua terceira fase, em que sua produção passa a focar na 

publicação de romances completos, começando com Nanimono (SAITO, 2012, p.238). Dessa 

forma, o lançamento da revista Shinseinen foi um grande estímulo para Rampo, que achou em 

Morishita Uson o trajeto para sua popularidade. Como editor da revista, Morishita percebeu já 

no primeiro conto de Rampo as possibilidades de uma expressão japonesa do gênero policial 

(SAITO, 2007, p.48), prefaciando o conto com: 

 
Uma ficção policial que não fica aquém das obras estrangeiras deve surgir no Japão 
- sempre dissemos. E finalmente, um trabalho tão brilhante apareceu. Nasce uma 
obra que realmente não fica aquém das grandes obras estrangeiras, ou melhor, uma 
obra totalmente original cujos méritos, de certa forma, são ainda mais excepcionais 
do que as obras de escritores estrangeiros. Este é o trabalho de Edogawa Rampo que 
será apresentado nesta edição23 (SAITO, 2012, p.239). 
 

A primeira fase de sua produção literária coincide com o final da era Taishō, 

caracterizada pela injeção de bens e ideias ocidentais para a vida japonesa, e corresponde ao 

momento de maior criação modernista no ocidente. Em um período em que o Japão estava 

familiarizado com a literatura policial ocidental ao ponto de acreditar que seria impossível 

criar uma versão japonesa do gênero policial, acreditando que os crimes em segredo não 

tinham lugar nas casas abertas de madeira e papel do Japão, Morishita publica Nisen Dōka na 

edição de Abril da Shinseinen, sob a categoria de sōsaku tantei shōsetsu, ou ficção policial 

criativa (SAITO, 2007, p.48), dividindo espaço com contos de Poe, Doyle, Chesterton e 

outros (SILVER, 2008, p.167).  

Essa posição defende Rampo como um escritor japonês capaz de produzir ficção 

policial à altura das obras ocidentais, o que trouxe uma forte resposta crítica, tanto positiva 

                                                           
22  At a time when new forms of mass media, mass culture and the avant-garde were ascendant, Rampo 
invigorated the literary scene with his startling explorations of Japanese modernity: the lure of secret codes, 
fetishes, and illicit or prohibited desires; a fascination with cinema and visual spectacles; and a seemingly 
inexhaustible wanderlust for the labyrinthine back alleys and sunlit boulevards of the imperial metropolis Tokyo 
(tradução nossa). 
23日本にも外国作品に劣らぬ探偵小説が出なくてはならぬ。私たちは常にこう云っていたのである。

が、俄然、そうした立派な作品が現れた。真に外国の作品にも劣らない、いや、或る意味においては
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quanto negativa, e deu início às discussões sobre a autenticidade do gênero. Ao mesmo 

tempo, isso criou uma dicotomia confusa de “ou estrangeiro ou criativo”, ao invés do mais 

óbvio “ou estrangeiro ou doméstico”, criando um ambiente de enaltecimento do material 

doméstico como superior ao original. Alguns anos depois, a seção de sōsaku (narrativas 

criativas) da revista já era extensa o suficiente para que um volume de contos policiais 

japoneses pudesse ser publicado por Morishita Uson (SAITO, 2007, p.49). Desse modo, com 

a introdução de Rampo no cânone da literatura policial, Morishita defende o culto ao 

raciocínio lógico, emblemático do gênero, como fator necessário para o processo de 

modernização. 

Quando Nisen Dōka se inicia, o vigarista que assaltou uma fábrica de maquinaria 

elétrica é preso, mas se recusa a dizer onde escondeu o dinheiro. Dois estudantes, o narrador 

do conto e seu amigo Matsumura, tentam desvendar o paradeiro da fortuna, através de um 

código escondido em uma moeda encontrada após a prisão do criminoso. O conto se divide 

entre a investigação da polícia para prender o criminoso e a descrição do método usado por 

Matsumura para chegar à solução do enigma. Contudo, o narrador finalmente revela que, 

desde a descoberta da moeda até o dinheiro encontrado, tudo havia sido plantado por ele, um 

jogo de dedução arquitetado para matar o tédio, sem impactos no caso real visto nos jornais 

(EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.45). O conto é, então, uma bem-sucedida assimilação dos 

contos policiais ocidentais que existiam no cenário japonês da época, principalmente The 

Gold Bug e The Purloined Letter, de Edgar Allan Poe, devido à essa estrutura de duas 

narrativas (SAITO, 2007, p.98), mas sua conclusão demonstra como a importância de uma 

pista está atrelada à sua perspectiva, colocando em cheque toda a historiografia ocidental e 

sua busca por uma verdade absoluta. 

Evita-se aqui traçar uma relação de influências que posicione as obras de Rampo como 

“derivativas” de seus precursores, principalmente dentro de um gênero tão dependente em 

familiaridades entres seus membros como a ficção policial. Esse respeito à fórmula criada por 

Poe foi fundamental para vender ao povo japonês a ideia de um autor japonês escrevendo em 

um gênero importado, mas isso não quer dizer que Nisen Dōka seja uma recriação cega de 

uma estrutura ocidental. Quando o conto apareceu nas páginas da Shinseinen, todos os outros 

mistérios publicados eram traduções de contos estrangeiros, o que fez com que Rampo fosse 

automaticamente comparado com suas contrapartes ocidentais (SILVER, 2008, p.135). 

Contudo, ao se separar de seus precursores, Rampo foi apresentado como um copiador fiel 

                                                                                                                                                                                     
外国の作品よりも優れた長所を持った純然たる創作が生れたのである。江戸川乱歩氏の作品がそれで

ある。 (tradução nossa). 
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dos originais ocidentais e assim foi aclamado como uma alternativa inautêntica para o 

original. Mesmo para a população leitora japonesa do começo do século XX, a expectativa 

para o gênero policial era a mesma que a ocidental: raciocínio moderno e narrativa formular, 

mas Rampo, embora importasse de forma fiel o conceito moderno de raciocínio, ao mesmo 

tempo abalava a ideia geral dessa mesma modernidade (SAITO, 2007, p.106). 

Com Nisen Dōka, Rampo estabelece que sua estratégia de assimilação do gênero não 

está apenas em melhorar o esqueleto analítico ocidental iniciado pela trilogia Dupin, de Poe, 

mas problematizar esses fundamentos e construir um novo projeto epistemológico em cima. 

Assim, esse primeiro conto tem como objetivo recriar a relação autor-leitor, na medida em 

que o narrador brinca com o amor pelo gênero policial que Matsumura sente, conduzindo-o 

para uma aventura do tipo que ele estava acostumado a ler. Rampo, então, não tem interesse 

em trazer o mundo fictício para o mundo “real”, mas focar nos limiares entre os dois, 

organizando a realidade “a fim de torná-la aplicável ao método científico encontrado na ficção 

policial do ocidente” (SAITO, 2012, p.241). No caso de Nisen Dōka, então, em vez de o caso 

ser desvendado pela engenhosidade e inteligência de um detetive, sua solução é encontrada 

pois seu autor assim desejava. Como diz o narrador, ao mesmo tempo detetive e cronista das 

análises de seu amigo: “sua teoria, admito, seria perfeita em um romance, mas o mundo é 

muito mais realista do que nos livros” (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.55). Rampo, 

assim, argumenta esta farsa como o cerne da literatura policial. Um mistério só pode ser 

desvendado pois o seu criador assim o quer.  

Após sua primeira publicação, Rampo prossegue com Ichimai no Kippu (“Um 

Bilhete”), um conto sobre um assassinato em um trem, mais um clássico cenário de mistério. 

Tendo sido escrito na mesma época que Nisen Dōka, os dois foram apresentados para 

publicação juntamente, mas os editores da Shinseinen decidiram que Nisen Dōka seria o 

melhor candidato para lançar a carreira de Rampo. Para Morishita Uson, a ambientação e 

problemática inerentemente japonesa de Nisen Dōka se dava melhor como primeira tentativa 

de vender um autor japonês do gênero ocidental, enquanto Ichimai no Kippu trazia tamanha 

primazia estrutural que deixava incerto se havia sido baseado em alguma história ocidental. 

Este conto, por sua vez, possui uma estrutura de enigma mais complexa que seu primeiro 

conto e vai mais além em sua crítica da ficção policial ocidental, focando no valor da 

evidência física analisada pelo detetive (SAITO, 2012, p. 243).  

O conto traz o aparente suicídio da esposa de um professor renomado, que se joga nos 

trilhos de um trem. O investigador policial Kuroda, ao examinar as evidências, acredita que o 

acidente teria sido planejado pelo marido da vítima, passando a ser louvado como o “Sherlock 
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Holmes Japonês”. Contudo, um jovem intelectual que viu o crime acontecer, Sōda, através de 

uma passagem de trem que encontra na cena do crime, reinterpreta as pistas seguidas por 

Kuroda e pela polícia, para provar a inocência do professor. O jovem publica no jornal os seus 

achados e prova que, de fato, se tratava de suicídio arquitetado para incriminar o professor, 

que havia traído sua esposa. Ao fim do conto, entretanto, é revelado que a passagem de trem 

que permitiu essa reinterpretação fora plantada por Sōda para exonerar seu amigo acadêmico 

(SAITO, 2007, p.106). 

As repetidas reviravoltas encontradas em Ichimai no Kippu subvertem a fórmula 

clássica mais uma vez, colocando em xeque a ideia de que o detetive deve ser um personagem 

isento de qualquer suspeita real. Para Rampo, essas reviravoltas poderiam muito bem ser uma 

simples referência às tendências de Poe, buscando um “certo efeito único ou singular” (POE, 

2004, p. 298). No entanto, as conclusões dos contos de Rampo invariavelmente quebram com 

a percepção de realidade da história e dão à sua obra uma característica própria, uma marca 

registrada na subversão da fórmula. Embora os leitores de ficção policial do Japão dos anos 

1920 esperassem a narrativa formular e o raciocínio ocidental, Rampo primeiramente fornecia 

soluções razoáveis em seus contos, sempre respeitando a receita ocidental do gênero, antes de 

invalidá-las com reviravoltas por vezes absurdas, apresentando assim uma ficção quase “anti-

detetive” mesmo antes de o gênero ser firmemente estabelecido (SAITO, 2007, p.106). 

Após Ichimai no Kippu, Rampo continua com uma sucessão de publicações de menor 

peso até se dedicar a construir um personagem que incorporaria seu projeto dedutivo, seu 

“mestre detetive” (meitantei, 名探偵, no original), Akechi Kogorō. O personagem começa a 

figurar em uma série de contos publicados no primeiro semestre de 1925, sendo o primeiro D-

zaka no satsujin jiken (“Assassinato na Ladeira D”). Nele, Rampo descreve a descoberta do 

corpo de uma mulher estrangulada e a investigação subsequente sobre seu assassinato. O 

cadáver é encontrado pelo narrador e um homem estranho, chamado Akechi Kogorō, amigo 

de infância da vítima. O narrador, um leitor fervoroso de narrativas policiais, investiga o caso 

por si só e, por fim, confronta Akechi em seu apartamento, acreditando ser ele o culpado. 

Entretanto, ele refuta todos os argumentos do narrador e dá sua própria teoria sobre o 

ocorrido, tendo conduzido sua própria investigação. Sua conclusão termina por ser a correta, 

corroborada por uma manchete de jornal com a confissão do dono da loja de ramen (um prato 

à base de macarrão), que ficava ao lado da cena do crime, e a descrição de um caso 

extraconjugal de sadomasoquismo que os dois mantinham até ir longe demais (EDOGAWA 

apud IVASA, 2017, p.85). 
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Como membro da tradição de contos de “quarto fechado” (locked room mysteries, em 

que um corpo é encontrado em um quarto sem forma de entrada ou saída aparente), iniciada 

por Poe em Murders in the Rue Morgue, D-zaka no satsujin jiken tem como intuito principal 

fazer o leitor reconhecer que, diferentemente do que a crítica literária da época achava, não 

era impossível ambientar uma narrativa de ficção policial como essas em solo nipônico 

(SILVER, 2008, p.160). Nesse período, acreditava-se que, como a arquitetura japonesa 

tradicional impossibilita o trancamento de aposentos, o elemento chave desse subgênero seria 

alienígena para uma construção verossímil da narrativa. Contudo, a transição do povo 

japonês, pelo processo de modernização, de um sistema que utilizava penas de morte 

violentas para um sistema de vigilância constante, deu à ficção policial de Rampo o cenário 

perfeito para confrontar essa noção e abriu as portas para um enigma que demonstraria que 

“os japoneses que adoram [...] os mistérios traduzidos de Kuroiwa Ruikō, não odeiam 

histórias de detetives só porque moram em casas de papel e madeira”24 (EDOGAWA apud  

VARTERESIAN, 2014, p.3).  

Rampo escolhe como palco da obra um nagaya (um tipo de prédio longo e estreito que 

engloba diversas casas e lojas, usado desde o fim do período Edo), na ladeira de Dangozaka, 

no distrito de Sendagi, em Tóquio (SILVER, 2008, p.158). Assim, a narrativa não apenas 

tenta definir um espaço que complique o trabalho do detetive, mas “reflete o enfraquecimento 

das relações pessoais de indivíduos urbanos, resultado do processo de urbanização em massa 

da metade ao fim dos anos 1910” (MATSUYAMA, 1994, apud SAITO, 2012, p. 261). Com 

isso, ele é capaz de criar um cenário em que as portas e lacres do ocidente são trocadas por 

uma teia de vigilância mútua e constante, efetivamente isolando as entradas e saídas, criando 

assim uma história de quarto fechado sem qualquer cômodo de fato precisar estar trancado. 

Contudo, como Silver (2008, p.160) aponta, o conto acaba por se tornar dependente 

dessa tradição Ocidental, como se distanciar-se da fórmula invalidasse sua filiação ao gênero, 

implicitamente apontando seu próprio status como secundário e derivativo do modelo 

original. O que difere essa obra das anteriores, contudo, é a proposta de dedução racional à 

parte do “paradigma positivista” no qual é baseado o raciocínio dedutivo ocidental, negando 

assim a validade dele, rejeitando o mundo físico e material (SAITO, 2012, p.247). Essa 

rejeição se traduz no posicionamento do inconsciente como um repositório de informações 

mais confiável do que a mente consciente, e seu detetive como aquele que é proficiente em 

recuperá-las. Essa mesma proposta epistemológica, que será aprofundada no segundo 

                                                           
24 “[...] the Japanese people who love the crime dramas of Ō Nanboku and adore Ruikō Kuroiwa’s translated 
mysteries don’t hate detective stories just because they live in houses of paper and bamboo” (tradução nossa). 
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capítulo, pode ser encontrada no segundo conto deste período: Shinri shiken (“O Teste 

Psicológico”). 

Como o título deixa claro, o foco aqui está na implementação de técnicas da 

Psicologia para desvendar casos policiais, assim como a exploração de seus limites. Em Shinri 

shiken, Fukiya é um jovem estudante que decide matar a senhoria de seu amigo Saitō, com o 

intuito de ficar com o dinheiro guardado por ela. O conto segue o planejamento e as tomadas 

de decisão de Fukiya com o intuito de evitar ser descoberto e preso, incriminando seu amigo 

no processo. Mesmo evitando ser preso, Fukiya atrai as suspeitas do promotor Kasamori, que 

administra um teste de associação de palavras nos dois, mas Saitō continua sendo o maior 

suspeito. Por fim, para ajudá-lo a sanar suas dúvidas, o promotor chama Akechi Kogorō, que 

analisa os resultados de Fukiya e conclui que ele havia se preparado para o teste, finalmente 

fazendo-o confessar o crime (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.113). 

O conto faz parte do subgênero chamado “ficção policial invertida” (inverted detective 

fiction), ou seja, um conto policial que é narrado em ordem cronológica, mostrando o ponto 

de vista do criminoso e tendo como força motora identificar como ele será descoberto, já 

conhecendo seus métodos e motivações. A narrativa invertida faz com que o foco narrativo 

saia do aspecto de enigma, de encontrar quem é o culpado, em direção ao aspecto 

epistemológico da narrativa, observando como o detetive usa seus métodos e raciocínio para 

desvendar a solução que o leitor já sabe. Esse formato de narrativa foi frequentemente usado 

por R. Austin Freeman, escritor que ficou popular no Japão ao ponto de ser o primeiro autor 

serializado na Shinseinen. O impacto do trabalho do autor inglês foi tal que serviu de impulso 

inicial para que Rampo começasse a escrever ficção policial, após assistir a uma palestra 

sobre ele (SAITO, 2012, p.250). 

A seguir, para talvez tentar recapturar o sucesso de D-zaka no satsujin jiken 

(VARTERESIAN, 2014, p.5), vemos como o detetive figura de forma mais bem incorporada 

ao texto no seu próximo conto de 1925, Kurotegumi (“A Gangue da Mão Negra”). Aqui, 

temos o retorno do narrador anônimo de D-zaka no satsujin jiken e de Akechi Kogorō, que é 

chamado para ajudar a desvendar o mistério do desaparecimento de Fumiko, que 

aparentemente fora sequestrada pela infame Gangue da Mão Negra e ainda não havia sido 

retornada, mesmo com o resgate tendo sido pago. Akechi desvenda o código encontrado em 

uma carta que ela recebeu no dia do desaparecimento e, dois dias depois, retorna com Fumiko 

para a casa dos pais. Embora ele fale para a família que teve que fechar um acordo com a 

Gangue, Akechi mais tarde explica para o narrador que o sequestro não havia sido obra deles, 
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mas sim da própria Fumiko com seu amante, que fora reprovado pela família da garota por ser 

cristão (EDOGAWA, 1925d). 

Kurotegumi é particularmente interessante para essa discussão por ser, entre os contos 

de Akechi Kogorō, seu primeiro conto policial sem um cadáver. Talvez exatamente por isso, 

Akechi desvenda os detalhes do crime e, assim, o criminoso, mas decide não os revelar para a 

polícia ou mesmo para os pais da vítima. Em D-zaka no satsujin jiken, Akechi diz que 

descobriu “o criminoso, embora não haja uma única evidência física, por isso, não posso levá-

lo à polícia.” (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.84), com o culpado confessando e sendo 

preso apenas por coincidência. Em Kurotegumi, contudo, essa falta de punição se dá devido à 

empatia de Akechi pelo casal apaixonado, optando por manter a farsa: “Da parte da gangue, 

eles prometeram devolver sua filha e os dez mil ienes, assim como não mexer mais com 

vocês, enquanto eu não devo revelar nada sobre a gangue ou de forma alguma auxiliar na 

captura dela”25 (EDOGAWA, 1925d). Observando assim, fica mais claro o porquê de Rampo 

não adicionar qualquer crime hediondo neste conto, já que isso dificultaria a empatia do leitor 

para com o culpado. 

Aqui também temos o início de uma interessante tendência de Rampo em dividir suas 

obras em seções que informam o funcionamento da narrativa. Embora em D-zaka no satsujin 

jiken essa divisão fosse entre “a ocorrência” e “a conclusão”, ideias mais concretas e 

funcionais para o gênero, em Kurotegumi a divisão é estabelecida entre “fatos revelados” e 

“fatos escondidos”, refletindo a exploração dos limites entre ambientes abertos onde a vida do 

público se passa na luz e ambientes fechados onde a vida privada dá vazão a crimes 

hediondos. Essa divisão também pode ser percebida nas obsessões de Rampo por disfarces, 

múltiplas identidades, e vidas secretas de pessoas de respeito, que vinham sendo exploradas 

em seus contos não-policiais e que tomam precedência com seu próximo conto de Akechi: 

Yūrei (“O Fantasma”).  

Neste conto, assim como em Shinri shiken, Akechi Kogorō só aparece no final, para 

contribuir com a solução do mistério: Hirata é um magnata que acumulou tanta fortuna quanto 

inimigos durante sua vida, mas nenhum como Tsujidō, seu grande rival. Quando ele fica 

sabendo que seu rival morreu, Hirata sente uma mescla de alívio e apreensão, que só é 

intensificada ao receber uma carta póstuma de Tsujidō, prometendo que irá assombrá-lo como 

um espírito. Hirata passa a ver o espírito de seu rival em diversos lugares diferentes, chegando 

até a aparecer em uma foto com seus colegas de trabalho. Por fim, Hirata, por insistência de 
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seus familiares preocupados, viaja para o litoral, aproveitando o ambiente paradisíaco. Certa 

noite, acaba vendo o espírito de Tsujidō na praia e se desespera, machucando seu pé. Akechi 

Kogorō aparece para ajudá-lo e usa suas técnicas de manipulação para extrair detalhes sobre a 

situação do magnata. Dias depois, Akechi notifica Hirata que ele não precisa mais se 

preocupar, pois Tsujidō, que estava vivo e havia se disfarçado de carteiro para poder obter 

informações sobre o itinerário de Hirata, manipulando fotos e documentos recebidos por ele, 

fora capturado (EDOGAWA, 1925b). 

Como em Kurotegumi, o mais importante aqui é que não há qualquer crime hediondo 

neste conto e, principalmente, nenhum cadáver. A primeira metade de Yūrei é facilmente lida 

como uma história de fantasma, que só falha em criar uma situação crível de assombração 

devido à informação metaliterária de que Rampo era um autor de ficção detetivesca, o que faz 

com que qualquer leitor absorva suas obras com um alto grau de atenção e cinismo, 

procurando por explicações racionais e científicas a todo momento. Assim, Yūrei se configura 

como uma exploração sobre como o indivíduo moderno é facilmente levado à paranoia e a 

descartar a racionalidade. Contudo, a aparição de Akechi ao final do conto estabelece outro 

interesse do autor: essas primeiras obras de Rampo, ao criticar a capacidade do indivíduo 

social de observar e assimilar seu mundo externo com precisão, estabelecem o detetive como 

a chave para desvendar o mundo moderno, desmascarando e explorando até mesmo os 

segredos mais íntimos de seus habitantes e recuperando o racionalismo em um mundo cada 

vez mais caótico. 

Assim como em Yūrei, muitos dos contos em que Akechi Kogorō aparece usam-no 

apenas como ferramenta para amarrar a trama e alcançar uma conclusão, muitas vezes 

quebrando o fluxo narrativo estabelecido até ali. É comum ver em suas obras um maior 

interesse em desenvolver a figura do criminoso, com todas as suas nuances e camadas 

psicológicas, explorando os motivos que os levam a violar a tranquilidade social, do que 

desenvolver a figura de seu detetive. Isso é consistente com a ideia de que o detetive deve ser, 

em larga escala, uma figura imutável e inalcançável, tanto em termos psicológicos como de 

capacidade de raciocínio. A fórmula dessas obras é desenvolver em detalhes um crime 

complicado, até que Akechi apareça inesperadamente nas últimas páginas para explicar o 

mistério e expor o criminoso. 

Dois meses, e quatro contos menos detetivescos, depois de Yūrei, Rampo publica 

Yaneura no samposha, outra narrativa invertida que conta a história de Goda Saburō, um 

                                                                                                                                                                                     
25 即ち、『黒手組』の方ではお嬢さんも身代金の一万円も返すこと、そして、将来ともお宅に対して

は絶対に手出しをしないこと、私の方では、『黒手組』に関しては一切口外しないこと、そして、将
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jovem de família rica que sofre de um problema crônico de tédio, indo de um emprego para 

outro e não encontrando prazer nos entretenimentos da vida. Descobrindo um painel de teto 

solto no topo de seu armário, ele começa a andar entre as vigas do telhado várias vezes por 

dia, espionando seus vizinhos através das frestas. Contudo, eventualmente isso também perde 

seu interesse e ele decide planejar um assassinato perfeito. Saburō escolhe outro morador da 

estalagem, Endō, para ser sua vítima e pinga gotas de morfina em sua boca aberta, enquanto 

ele dorme. A polícia acredita ser suicídio, mas Akechi Kogorō chega à conclusão de que o 

crime fora orquestrado por Saburō e o faz se entregar (EDOGAWA; JACOBOWITZ, 2008, 

p.80).  

O conto tem como protagonista o criminoso e, assim, é mais uma exploração do 

estado de espírito distorcido necessário para se gerar esse tipo de indivíduo. Todos os 

personagens mais importantes das primeiras obras de Rampo são jovens que vieram do 

interior para Tóquio e, assim, refletem a mudança do público leitor para os centros urbanos 

(SAITO, 2012, p.263). Saburō representa uma classe da juventude urbana moderna que possui 

muito tempo e dinheiro em suas mãos, vivendo às custas dos pais e sem necessidade de se 

manter em um emprego. Decepcionado por tudo aquilo que existe de moderno, ele tenta tudo 

aquilo que é listado na Goraku hyakka zenshuu (“Enciclopédia de Entretenimentos”), sem 

conseguir sanar seu tédio. Segundo Sari Kawana, “as condições da vida urbana 

dessensibilizam seus habitantes”, criando assim “citadinos entediados” (KAWANA, 2008, 

p.41) e a ideia de que todas as pessoas vestem máscaras que só despem quando sozinhos. 

Para Saburō, o intrigante não é observar o que as pessoas fazem, mas perceber a 

discrepância entre como as pessoas agem dentro e fora de seus aposentos. Isso nos permite 

traçar comparações entre este e o primeiro conto de Akechi Kogorō: Enquanto, em D-zaka no 

satsujin jiken, Rampo faz questão de ter como cenário um ambiente tradicionalmente japonês, 

em que as próprias pessoas servem de restrição a quaisquer crimes, em Yaneura no samposha, 

o Tōei-kan, a estalagem em que Saburō mora, segue o padrão Ocidental de delimitar os 

espaços privados e públicos, através de partições nas paredes, trancas de metal e o próprio 

espaço entre o teto e o telhado que Saburō usa para violar a privacidade e os segredos de seus 

vizinhos, fazendo o mesmo papel que o detetive fará com o uso de raciocínio dedutivo. 

Akechi Kogorō aparece aqui como um amigo que “possivelmente se interessou pela 

personalidade patológica de Saburō, como se para fins de pesquisa”26 (EDOGAWA, 1925e). 

O detetive o introduz à ficção policial e acaba por inspirar a ideia de que o crime seria uma 

                                                                                                                                                                                     
来とも『黒手組』逮捕の助力など絶対にせぬこと、こういうのです (tradução nossa). 
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possível forma de preencher o vazio na vida de Saburō. Em seu ensaio de 1933, intitulado 

Tantei shōsetsu to katarushisu (“Ficção policial e catarse”), Rampo defende a função da 

narrativa policial como ferramenta para o leitor extravasar seus “desejos antissociais” e se 

imaginar cometendo crimes, sem repercussão (KAWANA, 2008, p.65). Sob essa ótica, fica 

mais clara a sua tendência de apresentar personagens entediados que, apenas depois de se 

encherem de leituras do gênero policial, decidem arquitetar um crime como forma de saírem 

de sua monotonia.  

Em Yaneura no samposha, assim como em todos os contos anteriores, a confissão se 

revela como válvula de escape de um embate entre o consciente e o inconsciente. Enquanto o 

consciente do criminoso quer mantê-lo escondido, o inconsciente quer confessar, seja por 

acreditar merecer punição ou para se vangloriar por ter planejado o crime perfeito. Contudo, é 

essa separação entre o conhecimento racional da culpa e a confissão propriamente dita que 

força as narrativas de Rampo a terem finais muitas vezes insatisfatórios, necessitando de 

impulsos externos para aproximar a convicção de Akechi da realidade (como a manchete de 

jornal sobre a confissão em D-zaka no satsujin jiken ou o subterfúgio com o botão da camisa 

de Saburō, em Yaneura no samposha). Assim, “a verdade se torna confissão” (SAITO, 2012, 

p.256) quando as deduções de Akechi acabam dependendo de suspeitas sobre evidências 

circunstanciais, mas que lhe permitem traçar uma linha de pensamento em direção ao alvo 

certo. O foco do detetive, então, nas obras de Rampo, não está no processo de dedução 

inequívoca e conhecimento sobre o culpado, mas nos métodos que um detetive pode usar para 

induzir uma confissão do suspeito certo. 

Rampo achou como resposta para esse problema a mescla de ferramentas de outros 

gêneros, para revigorar sua literatura antes mesmo de ela se tornar desgastada em solo 

japonês. Ele defendia, então, que o autor de literatura de raciocínio, mais cedo ou mais tarde, 

consumiria todas as combinações possíveis dos elementos da fórmula policial (SAITO, 2007, 

p.120). Isso daria ao autor a responsabilidade de encontrar formas de integrar novos 

ingredientes ao gênero ou relegá-lo a um beco sem saída. Primeiramente, esse ingrediente 

seria a psicologia que deu vazão à “literatura criminal”. Depois, mesmo isso se torna 

insuficiente, e o autor se vê obrigado a encontrar mais inovações, trazendo o foco para coisas 

como o grotesco, o fantástico e o violento. É compreensível, então, sob essa ótica, que sua 

produção gradualmente se revestisse de um outro argumento narrativo. 

                                                                                                                                                                                     
26 明智の方では、ひょっとしたら、三郎の病的な性格に――一種の研究材料として――興味を見出し

ていたのかも知れませんが、[...] (tradução nossa). 
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Após Yaneura no samposha, Rampo se tornou um dos principais escritores do 

movimento ero-guro-nansensu (エログロナンセンス, a tendência cultural dominante da época, 

que trazia profundas questões filosóficas por baixo de temas do erótico, grotesco e sem 

sentido), ao publicar contos policiais focados na representação de transgressões socioculturais 

e, mais especificamente, na descrição de perversões sexuais (SAITO, 2012, p.273). Essa 

virada para o fantástico acaba por expandir a exploração do inconsciente, que ele começara 

com os contos de Akechi, mas que eram limitados pelo objetivo singular de desvendar a 

identidade de um criminoso. Assim, Rampo também ficou conhecido como um expoente da 

literatura de mistério e do estranho, com contos que geravam desconforto e refletiam a 

paranoia de seu período, com histórias como Ningen Isu (“A cadeira humana”, 1925), sobre 

um homem que se esconde dentro de uma poltrona e se apaixona pela mulher que se senta 

nela, e Kagami-Jigoku (“Inferno de espelhos”, 1926), em que um inventor fica louco ao se 

colocar dentro de um globo de espelhos. 

Entre o fim de 1926 e o começo de 1927, Rampo publica sua primeira novela em 

série, com a obra Issun Bōshi (“O Anão”, fazendo clara alusão ao conto folclórico clássico de 

mesmo nome), pelo jornal Asahi, mas não se sente satisfeito com a qualidade do material e 

anuncia um hiato de um ano em sua carreira. Ele passou esse tempo em "uma jornada errante 

sem curso fixo" (VARTERESIAN, 2014, p.9) e, a partir daí, tende a fazer pausas em sua 

carreira sempre que se encontrava em um impasse quanto a qualidade de sua produção. Esse 

movimento é ilustrado pelo desenvolvimento de sua obra em direção ao que, na época, era 

criticado como sendo ficção policial “não ortodoxa”. Gonda Manji, prolífico crítico do 

gênero, descreve a ficção policial pré-guerra como consistindo “em um grande número de 

histórias que brincam com o fantástico mundo do horror e bizarro que rejeita a realidade 

social” (SAITO, 2007, p.24). É a partir daqui, então, que a historiografia do gênero policial no 

Japão se vê em uma discussão infindável sobre autenticidade. 

Ortodoxo (honkaku) era o conto policial clássico e considerado moderno por 

excelência, chamado de whodunit (ou "quem o fez"), o tipo de narrativa que focava em 

desmascarar os responsáveis por um crime através da dedução lógica (SYMONS, 1992, p. 

109). Não ortodoxo (henkaku), por outro lado, era o conto que empregava elementos da 

narrativa policial, mas seu foco estava no sensacionalismo de seu conteúdo, remetendo à 

literatura pré-moderna. Isso gerou uma tendência, por parte dos críticos do gênero, de ver a 

falta de ortodoxia como uma falha do povo japonês na assimilação dos fundamentos do 

gênero. Para Katō Takeo, por exemplo, em seu ensaio Edogawa Rampo-kun no sakuhin (“A 

obra do jovem Edogawa Rampo”), publicado três meses após D-zaka no satsujin jiken, o povo 
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japonês não seria um povo lógico ou científico, assim como a literatura japonesa tenderia 

mais em direção à “contemplação do que o raciocínio, e mais para o sentimento do que a 

contemplação” (KATŌ, 1925, apud SILVER, 2008, p.170). 

Gonda Manji ecoa a mesma crítica, dizendo que um público japonês não seria atraído 

pela solução lógica da ficção policial, o que exigiu a transformação do gênero para sua versão 

“não ortodoxa” e o adiamento da popularidade da ficção “ortodoxa” para depois da 

democratização do país (SAITO, 2007, p.24). A partir daqui, esse debate passou a ser 

norteado pela visão conservadora de Koga Saburō (1935, apud SAITO, 2007, p.77), que 

defendia que “a ficção policial é a ficção que começa com um crime, em geral um assassinato, 

e o investigador do crime desempenha um papel central”. Para ele, o gênero precisava dar 

primazia ao que chamou de elementos detetivescos (método do assassinato, pistas, fair play 

etc.), embora mantendo equilíbrio com os elementos ficcionais (trama, suspense,  personagens 

etc.), para ser considerado ficção policial. Contudo, depois que sua revista, Purofiiru, foi 

descontinuada em 1937, o debate também foi gradualmente esquecido, deixando o gênero 

com duas raízes (idem, p.80).  

Segundo Rampo, a ficção policial ortodoxa é um gênero que não é artístico o 

suficiente para atrair leitores de literatura culta, nem popular o suficiente para atrair um 

público geral. Para ele, o utilitarismo da literatura, seja pelo aprimoramento da humanidade 

ou só por dinheiro, não é interessante (EDOGAWA; JACOBOWITZ, 2008, p.155). Assim, 

ele e os demais escritores dessa fase desejavam elevar o nível do gênero policial para aquele 

da literatura culta, mesmo que, para isso, tivessem que desconfigurar as convenções narrativas 

do gênero. Para isso, o gênero se desenvolveu sob a influência de outro gênero: o watakushi 

shōsetsu (“romance do Eu”), estilo intimista e com elementos autobiográficos. A partir daí, o 

foco passou a ser a psicologia dos personagens em uma sociedade em constante e rápida 

mudança, explorando a jornada mental do narrador pelo grotesco e erótico da psique 

criminosa (SAITO, 2007, p.92). 

De acordo com Hirabayashi Hatsunosuke (apud SAITO, 2012, p.237), Rampo 

abandonou sua busca pelo moderno, na forma do científico e analítico, e passou a criar ficção 

policial que focava no perverso e sensacionalista. Rampo defende que a mescla do estilo de 

escritor de literatura culta com a temática popular de uma história policial confere ao gênero 

mais realismo. Para ele, a ficção policial está destinada a ser “não realista” pois é, em 

primeiro lugar, uma forma estrangeira e, depois, um gênero com temas irreais. “Em geral, a 

ficção policial tende a ser infantil e imatura, então tentamos fazê-la não transparecer infantil 
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através de vários mecanismos”27 (SAITO, 2007, p.115). A tendência de Rampo pela tradição 

do watakushi shōsetsu demonstra o equilíbrio da negociação da fórmula estrangeira com a 

tradição romântica japonesa, imbuindo o gênero com uma voz única, impedindo uma 

“ocidentalização” completa da ficção. 

Desse modo, muitas das obras de Rampo demonstram a inadequação do termo tantei 

shōsetsu, ao ponto de o próprio autor reconhecer, em um ensaio de 1935, que “mais da metade 

das histórias de detetive do Japão não são histórias reais de detetive.”28 (SILVER, 2008, 

p.137). O autor inclusive recusava a terminologia de “ficção policial” para seus contos, 

defendendo que eles deveriam ser vistos apenas como “literatura popular”, sem qualquer 

tentativa de se colocar como equivalente ao gênero ocidental. Assim, Rampo defende, por 

meio de suas obras, a posição de que a busca por identidade, ditada pelo seu relacionamento 

com o ocidente, nunca pode ser conquistada pelo método analítico intelectual, estando para 

sempre presa ao domínio do inconsciente. Com a virada de Rampo para suas tendências mais 

subversivas, críticos viram nele uma prejudicial mudança para a inautenticidade do gênero. 

Mesmo assim, seguindo os passos de seu grande ídolo, Edgar Allan Poe, autor conhecido 

tanto por suas histórias de detetive como um cronista do macabro e fantástico, Rampo passa a 

concentrar suas energias na fantasia e ilusão e na representação de estados psicológicos 

alterados.  

A partir de então, as obras de Rampo são divididas em duas categorias: a ficção 

policial não ortodoxa, que em seu caso significava o uso de aspectos do horror e grotesco; e a 

ficção popular, em que se usavam apenas elementos policiais, mas não se prendia à fórmula 

do gênero (SAITO, 2007, p.121). Para ele, a ficção policial japonesa “ortodoxa” se focava na 

forma (ou seja, em seus enigmas), enquanto o gênero “não ortodoxo” se focava no conteúdo 

e, assim, precisa constantemente ser aprimorado por seus escritores, por meio da importação 

de novos elementos, como o grotesco (idem, p.126). Obras como Kumo Otoko (“O Homem 

Aranha”, 1929), Majutsushi (“O Mágico”, 1930), Kyūketsuki (“O Vampiro”, 1930) e Ōgon 

Kamen (“A Máscara Dourada”, 1930) transparecem sua irresistível atração pelo bizarro que 

fez esse estilo fantástico e surrealista ser a combinação ideal que o afastou do estilo lógico e 

realista de sua ficção anterior (idem, p.122). 

Com o início do período Shōwa (1926-1989), o Japão se volta para os ideais de 

imperialismo e colonialismo. Um período arriscado para se publicar novas obras no gênero 

                                                           
27 “In general detective fiction tends to be childish and infantile, and thus we try to make it not look infantile 
through various devices” (tradução nossa). 
28 It is said that more than half of Japan’s detective stories are not real detective stories. I myself concur with this 
theory (tradução nossa). 
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popular do ero-guro-nansensu (TATSUMI apud JACOBOWITZ, 2008, p.VIII). Até o fim 

dos anos 1930, o gênero policial passou a ser alvo das autoridades japonesas, que foram 

responsáveis por sufocar a produção de obras. As narrativas, que essencialmente tratavam de 

um assassinato de um indivíduo japonês por outro, fizeram com que o gênero fosse tido como 

prejudicial para seus leitores, que deveriam estar focando suas energias em matar inimigos 

estrangeiros (KAWANA, 2008, p.148). Assim, Rampo se vê obrigado a refrear os aspectos 

mais maduros de sua literatura e passa a escrever seriais infanto-juvenis de ficção policial. 

Rampo, então, escreve uma série de 27 livros, estrelando o jovem assistente de Akechi 

Kogorō, Kobayashi Yoshio, começando com o conto infantil Kaijin Nijūmensō (“O Enigma 

de 20 Faces”), de 1936, e consolidando a figura de Akechi nas mentes de gerações de leitores 

(VARTERESIAN, 2014, p.4). 

Segundo Jacobowitz, o sucesso de Rampo veio como resultado de um mercado 

editorial e um público que o forçaram a ser prolífico em detrimento da qualidade de suas 

obras, algo que ele julgava que Poe nunca teria feito (JACOBOWITZ, 2008, p.XXVI). 

 
Ainda assim, olhando para as emoções mais puras da minha infância, sinto de 
alguma forma que me tornei um jornalista vulgar. Eu não posso me esconder atrás 
da desculpa de que eu precisava fazer o que fosse necessário para ganhar a vida. A 
pobreza me deu um grau marginal de perspicácia nos negócios e aprendi a fazer 
concessões com um mundo em constante mudança. Depois de me tornar um escritor, 
não pude me apegar àquele sentimento puro anterior. Por bem ou por mal, a maneira 
como comecei como escritor não foi diferente da maioria dos escritores de ficção 
populares de hoje - não havia nada de puro nisso29 (EDOGAWA; JACOBOWITZ, 
2008, p.171). 
 

A ascensão do gênero policial foi interrompida com o início da Guerra do Pacífico e o 

sentimento geral de ansiedade que pairava sobre o Japão, fazendo com que a ficção policial de 

origem anglo-americana fosse praticamente banida e escrever ficção policial, mesmo para 

jovens, se tornasse impossível. Assim, sentindo que o país estava passando por uma transição 

para a pior, Rampo encoraja seus pares a criar uma “literatura de lógica (ronri bungaku)” 

(EDOGAWA apud KAWANA, 2008, p.188), numa tentativa de estabelecer um próximo 

passo na evolução do gênero. Essa nova etapa trouxe consigo o nome suiri shōsetsu 

(“narrativa de raciocínio”) que trazia uma abordagem socialmente realista, termo usado como 

contraponto para melhor apontar, sem confusões, as obras que não eram consideradas tantei 

shōsetsu, que focavam primariamente na detecção e na lógica (SAITO, 2007, p.188). 

                                                           
29 Still, looking back to the purer emotions of my boyhood, I somehow feel I devolved into a vulgar journalist. I 
can’t hide behind the excuse that I needed to do whatever it took to make a living. Poverty gave me a marginal 
degree of business acumen and I learned to make compromises with an ever-changing world. After becoming a 
writer, I couldn’t hold on to that earlier pure sentiment. For better or worse, the way I got my start as a writer 
was no different than most of the popular fiction writers out there today - there was nothing pure about it 
(tradução nossa). 
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No meio de todo esse debate, então, posicionaremos e exploraremos o conto 

Nanimono (“Quem”, 1929), de Rampo. O conto segue a perspectiva de Matsumura, durante 

um verão em que ele e seu amigo, Kōta Shintarō, são convidados para passar as férias na 

mansão de Yūki Hirokazu, um autor de histórias de detetive e colega de classe dos dois. Certa 

noite, depois da celebração de aniversário do pai de Hirokazu e major do exército, um barulho 

de tiro é ouvido pela mansão. Hirokazu é encontrado no chão do seu escritório e é levado para 

o hospital, inconsciente, devido ao tiro que levou no tornozelo. O autor do crime, por sua vez, 

parece ter entrado e saído pela janela do cômodo, levado todos os itens de ouro do escritório e 

deixado pegadas que seguem até um poço do lado de fora do terreno da mansão. A partir daí, 

o narrador passa a seguir a investigação do inspetor Hatano, da polícia, e gradualmente passa 

a suspeitar do Sr. Akai, um estranho homem interessado em ficção policial. Dias depois do 

incidente, o narrador visita Hirokazu no hospital e a vítima passa a fazer o papel de detetive, 

usando de sua experiência com narrativas policiais para refutar as teorias da polícia e chegar a 

uma conclusão que reinterpreta os fatos do caso (EDOGAWA, 1929). 

Ao analisarmos os desdobramentos retóricos do conto (conforme faremos nos 

próximos capítulos), fica fácil perceber como Nanimono foi um ponto crítico na obra de 

Rampo. Tendo sido publicado entre Kumo otoko e Majutsushi, o conto acabou por receber 

pouca aceitação do público (WONG, 2011) que, quatro anos após D-zaka no satsujin jiken, já 

passara a esperar pelas fantásticas histórias de crimes bizarros nos escritos dele. Apesar de ser 

bem visto pela crítica da época, em resposta à sua recepção com o público, a partir daqui o 

autor se concentra em escrever obras ainda mais grotescas. Mas admite que Nanimono foi um 

dos raros contos com o qual ficou satisfeito:  

 
Mesmo que o culpado esteja diante dos olhos dos leitores desde o início, eles não 
sabem quem é até o final: isso se tornou uma das condições para os romances 
policiais ortodoxos. Eu tentei cumprir essa condição da melhor maneira possível. 
Leitores atentos podem desvendar o culpado no meio da história. Já pessoas que não 
estão acostumadas a ler romances policiais, podem não descobrir até o final. Eu 
tentei escrever esta história com isto em mente. Por favor, leia isto como um jogo de 
raciocínio, em que você é quem tem que resolver o mistério30 (EDOGAWA, 2003, 
p.10). 
 

Esta fala, publicada no Jiji Shinbun de 19 de novembro de 1929, ilustra também o 

conhecimento de Rampo sobre a fórmula da ficção policial analítica, percebendo que há 

convenções a serem seguidas e que o gênero é mais atraente na participação ativa de seus 

                                                           
30 犯人は最初から読者の目の前にいながら最後までどれが犯人だか分からない。と云うのが所謂本格

探偵小説の一つの条件みたいになっています。なるべくその条件に適わせることを心掛けました。敏

感な読者は四五回も読まぬ内に犯人が分ってしまうかも知れません。又探偵小説に不慣れな読者には

、最後までそれが分らないかも知れません。丁度その辺の所を狙ってある訳です。知識的遊戯として

、 謎々を解く気持でお読み下されば結構です (tradução nossa). 
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leitores, que devem tratar a obra como um “jogo”. Essa configuração objetiva colocar o leitor 

no mesmo pé em que o detetive está, a todo momento, tendo acesso a todas as evidências e 

interpretações para solucionar o mistério. Esse papel ativo do leitor na narrativa ecoa as 

preocupações de S. S. Van Dine, que advogava pela ficção policial como um jogo 

competitivo, no qual o autor não pode trapacear e “deve ser honesto com o leitor (jogador) 

para que as forças investidas na leitura sejam compensadas ao final” (MASSI, 2011, p.45). 

Ler uma narrativa policial é competir de forma justa para se conseguir prever o desfecho da 

obra, por meio de uma interpretação das pistas e evidências que levarão à identidade do 

criminoso, que devem ser apresentadas ao leitor da mesma forma que ao detetive. 

Com essa demanda por oportunidades iguais entre o leitor e o detetive, assim como 

uma insistência em exatidão técnica, o gênero policial se viu em um impasse. O leitor devia 

ter acesso a todas as pistas, mas não pode saber de todas as deduções do detetive, ou arrisca a 

solução prematura do mistério e perda de interesse na história. Essa demanda, o já 

mencionado fair play, é uma revolução no gênero policial que dá ao leitor as mesmas 

ferramentas de resolução dadas ao detetive, mas essa relação é de mão-dupla. O detetive 

também não pode, idealmente, ter menos informações do que o leitor, pois isso criará 

frustração. Para Sayers, esse tipo de narrativa, em que a ação é frequentemente pontuada pelo 

leitor recebendo informações inéditas ao detetive, “pertence à classe meramente 

Sensacionalista da ficção policial e decaem rapidamente ao melodrama” (SAYERS, 1929, 

p.36). Assim, faz parte do contrato literário saber que a narrativa se dará com a definição, 

elaboração e solução de um problema.  

Edogawa Rampo dedicou sua vida para difundir o gênero policial no Japão, desde 

escrever contos que ainda hoje são vistos como obras primas do gênero, até incentivar novas 

gerações de autores. A editoração de Rampo na revista Hōseki foi instrumental para o sucesso 

renovado do gênero no Japão, assim como seus ensaios críticos, que nortearam a ficção 

policial japonesa nos anos de reconstrução do pós-guerra e ajudou a consolidar Rampo na 

história do gênero no Japão (SAITO, 2007, p.132). Foi ele também o principal responsável 

por organizar os escritores do gênero, fundando, em 1947, o que viria a se tornar o Nihon 

Suiri Sakka Kyōkai (“Associação dos Escritores de Mistério do Japão”) e criando o Prêmio 

Edogawa Rampo, presenteado anualmente (VARTERESIAN, 2014, p.1). Rampo continuou a 

escrever até julho de 1965, quando faleceu em sua casa em Ikebukuro, devido a um AVC 

causado por hemorragia cerebral, deixando para trás um rico trabalho literário e crítico e uma 

marca inapagável na historiografia do gênero policial. 
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As histórias de Edogawa Rampo atraiam as massas “precisamente por serem 

enraizadas em relações sociais, experiências e um ambiente que poderia ser facilmente 

identificado com a vida de um público leitor morando nas cidades”31 (HAROOTUNIAN, 

2000, p.117). Assim, a rigor, a literatura policial japonesa foi criada já como “não ortodoxa”, 

a partir da junção do medo e desejo gerados pelo processo de modernização e ocidentalização 

do país. Essa ilusão de ortodoxia, contudo, foi posta à prova após a guerra, reposicionando a 

produção clássica ocidental mais uma vez como modelo e confundindo as inovações que o 

gênero havia conquistado na transposição para o ambiente japonês. Aqui vale reafirmar, 

contudo, que o objetivo deste trabalho não é de forma alguma reacender a discussão sobre 

autenticidade, mas situar o trabalho de Edogawa Rampo dentro de um universo de influências 

e resistências e olhar para como essas forças ditaram sua visão da fórmula narrativa. 

                                                           
31 “appealed to a mass audience precisely because they were embedded in social relations, experiences, and an 
environment that could be easily identified with the life of a readership living in the cities” (tradução nossa). 
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Capítulo 2 

 

O ENIGMA DA FÓRMULA 

 

A Codificação Retórica da Ficção Policial 

 

 

“Bom, caros leitores, vocês devem estar cientes, como grandes conhecedores da 

natureza dos romances policiais, que esta narrativa não se encerra por aqui” (EDOGAWA 

apud IVASA, 2017, p.98). Com estas palavras, proferidas pelo narrador do conto Shinri 

shiken (1925), Rampo deixa claro dois conceitos importantes para nossa discussão daqui para 

frente. Primeiramente, a de que existe uma diferença entre as expectativas de  leitores comuns 

e aquelas geradas por “grandes conhecedores”, ou leitores veteranos, da literatura policial. O 

autor estabelece que, para um leitor veterano, a descrição de um crime aparentemente 

perfeito, com todas as suas nuances de raciocínio e as motivações escusas de seu malfeitor, 

não constitui a completude do fazer literário do gênero em questão. Contudo, talvez mais 

importante do que essa discussão, embora estreitamente conectada à ela, está a noção de 

“natureza dos romances policiais”, aqui inferida por Rampo como a necessidade de resolução 

do crime, do processo de investigação e revelação do criminoso e seus métodos ou, conforme 

exploraremos neste capítulo, a fórmula da ficção policial. 

 

 

2.1. A Narrativa Formular Como Ferramenta 

 

Embora tenhamos explorado as narrativas policiais historicamente, enquanto um 

gênero inserido em diferentes ambientes discursivos, se faz necessário agora aprofundar essa 

compreensão e passarmos a discutir as peculiaridades desse gênero e como identificá-las em 

um texto. Em primeiro lugar, para isso, devemos reconhecer que “o que os elementos fazem 

em uma história pode ser mais importante do que o que eles são”32 (DOVE, 1989, p.122), 

premissa essa que é central para a nossa discussão sobre fórmulas narrativas, conforme 

inicialmente explorado por John Cawelti, em seu artigo The Concept of Formula in the Study 

of Popular Literature (1973). Para ele, todas as qualidades que caracterizam um determinado 

tipo de literatura tendem a seguir “uma combinação ou síntese de várias convenções culturais 

                                                           
32 “what things do in a story may be more important than what they are” (tradução nossa). 
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específicas com um arquétipo ou formato de história mais universal”33 (CAWELTI, 2014, 

p.6).  

Para Cawelti, é “difícil pensar em qualquer tipo de literatura que não possua algum 

aspecto formular” (CAWELTI, 2004, p.131), admitindo que o estudo de fórmulas não é 

característico de um tipo específico de literatura, mas um atributo comum a toda literatura. 

Para ele, a leitura da fórmula é apenas um modo de leitura e análise, reconhecendo, assim, que 

a associação arbitrária da ideia de fórmula com a literatura popular teria limitado análises 

mais complexas sobre narratologia e a cultura popular. Contudo, defende a importância desse 

tipo de análise como uma ferramenta para identificar elementos comuns a um produto 

coletivo, embora não deva substituir métodos críticos tradicionais para entender a literatura 

popular (idem, p.203). O crítico reconhece, então, que mesmo os gêneros mais formulares 

possuem qualidades artísticas a serem analisadas, mas o interesse dessa ferramenta crítica é 

muito mais focado na estrutura e nas expectativas criadas por ela. Dessa forma, as fórmulas 

narrativas “permitem que os membros de um grupo compartilhem das mesmas fantasias” 

(CAWELTI, 2014, p.34), criando um padrão de convenções aceito pela comunidade que as 

consome. 

Mais do que baseada no gênero ou tema, são essas convenções, criadas através de um 

acordo tácito entre autor e leitor, que determinam a estrutura da ficção policial. Estrutura, 

aqui, entende-se como “um conceito que inclui tanto conteúdo quanto forma, contanto que 

organizados para fins estéticos. A obra de arte é, assim, considerada como um sistema 

completo de sinais, ou estrutura de sinais, servindo a um propósito estético específico”34 

(WARREN; WELLEK, 1949, p.141). Assim, a estrutura da ficção policial depende 

primeiramente de um objetivo estético e, depois, de uma comunicação especial entre autor e 

leitor, através das leituras anteriores deste. Embora seja possível adquirir uma compreensão 

histórica do gênero através da leitura de trabalhos como os de Sayers (mencionados no 

capítulo anterior), a ficção policial encontra seu sucesso no que George Dove chama, em seu 

The Reader and the Detective Story, de “gênero individual” (DOVE, 1997, p.50), ou as 

experiências de leituras particulares que cada leitor tem dentro do gênero. 

Através dessas leituras, que independem de uma ordem cronológica da história do 

gênero, o leitor pode reconhecer traços em comum e construir uma imagem própria dele. 

Portanto, é através dessas leituras do “gênero individual” que o leitor pode reconhecer alguns 

                                                           
33 A formula is a combination or synthesis of a number of specific cultural conventions with a more universal 
story form or archetype (tradução nossa). 
34 ‘Structure’ is a concept including both content and form, so far as they are organized for aesthetic purposes 
(tradução nossa). 
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imperativos da ficção policial: que o protagonista de um conto policial deve ser um detetive, 

que o cerne temático do conto deve ser a detecção e que o mistério no centro da ação deve ser 

sempre excessivamente complicado e inexoravelmente resolvido (DOVE, 1997, p.10). É essa 

constância na estrutura da narrativa que, segundo Peter Brooks, confere ao gênero seu 

elemento mais importante, “o papel construtivo e semiótico da repetição” (BROOKS apud 

SAITO, 2007, p. 34). Apesar disso, nem todo texto que contém esses elementos pode ser 

considerado como pertencente ao gênero policial, pois “é preciso uma determinada forma de 

articular a narrativa, de construir a relação do detetive com o crime, com a narração etc.” 

(REIMÃO, 1983, p.8). Essa articulação é construída a partir de acolhimentos, recusas, 

consolidações e reorganizações da tradição iniciada por Poe, dentro do que Dove enxerga 

como os sete passos estabelecidos pelos contos de Dupin (DOVE, 1997, p.35). Embora essa 

sequência, elencada a seguir, tenha sido usada diversas vezes durante o desenvolvimento do 

gênero, sua alta flexibilidade permite uma infinidade de variações e inovações sobre uma base 

comum. Para ilustrá-los, tomemos como exemplo o primeiro conto a figurar Akechi Kogorō, 

D-zaka no satsujin jiken (EDOGAWA apud IVASA, 2017), conforme discutido no capítulo 

anterior: 

O problema (problem) se dá com a descoberta do corpo da vítima (“no canto do quarto 

iluminado, havia o corpo de uma mulher”); a primeira análise (first analysis) é feita usando as 

marcas deixadas no pescoço da vítima como pista de que ela teria sido estrangulada (“Foi 

morte por estrangulamento, com a mão”), talvez por seu marido; a complicação 

(complication) vem com a percepção de que se trata de um enigma de quarto trancado (“Por 

onde o assassino entrou e por onde ele fugiu?”); o período de confusão (period of confusion) 

aparece com o testemunho contraditório dos dois jovens sobre o homem que viram dentro da 

livraria (“- [...] para mim parecia um tecido preto [...] - tenho certeza de que o quimono dele 

era branco.”); a luz esclarecedora (dawning light) acontece ao ser reconsiderado o papel de 

Akechi no crime (“não tinha nada além das digitais de Akechi”); a solução (solution) 

alcançada pelo narrador culpabiliza Akechi (“Provas irrefutáveis apontam para você”), que 

contra-argumenta a posição do narrador, criando um novo período de confusão (“é uma pena 

que sua dedução seja tão superficial e materialista”), explicando uma nova luz esclarecedora 

(“o que atraiu minha atenção foram as lesões pelo corpo dela”), chegando a uma nova solução 

(“Minha conclusão é: o assassino é o dono do Asahiya”) e, finalmente, alcançando a 

verdadeira explicação (explanation) do caso: uma morte acidental dentro de um 

relacionamento extraconjugal sadomasoquista (“Pela conjunção das forças passiva e ativa, a 

loucura gradualmente ganhou força”). 
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Assim, essa estrutura clássica é fortemente focada na solução de enigmas, que Rampo 

foi bem-sucedido em incorporar, e no respeito às convenções do gênero, como “o detetive 

transcendental, o narrador levemente estúpido, a polícia sem imaginação, o quarto trancado, 

entre outros” (DOVE, 1989, p.63). A ficção policial primeiramente deve estabelecer uma 

situação contraditória em que o crime analisado não poderia ter sido cometido por ninguém e, 

ao mesmo tempo, faz de todos os envolvidos suspeitos, um enigma indecifrável que necessita 

de uma força externa, o detetive, para solucionar. Independentemente do crime e do mistério 

que mantém sua solução escondida, há sempre a promessa de que existe, no meio das infinitas 

possibilidades, uma verdade, que será encontrada ao fim da obra por meio da dedução lógica. 

Apesar dessa busca por uma verdade, a ficção policial não se propõe a restaurar a ordem 

social, mas sim encontrar consolo na desordem da vida moderna (KAWANA, 2008, p.221). 

Essas fórmulas podem ser vistas como receitas de personagens, tipos de tramas, temas 

etc. especificamente criadas em um background sociocultural específico, criando convenções 

que podem ser interpretadas como especializações de um aspecto da cultura que as gerou 

(DOVE, 1989, p.12). Dado um certo tempo, qualquer gênero passa a desenvolver fórmulas 

que, mesmo se distanciando do modelo original, mantém semelhanças devido à sua raiz 

comum, mesmo que acabem por gerar novos gêneros. Segundo Kawana, os defensores da 

ficção policial japonesa, na época de Rampo, compartilhavam uma concepção de que eles 

estavam participando de um gênero internacional, ao ponto de abrir mão de qualquer 

pretensão de originalidade (KAWANA, 2008, p.24). A literatura de Rampo, assim, convive 

com a ansiedade por essa impossibilidade, operando em um ambiente de reciclagens e 

assimilações do gênero ocidental. 

Tendo como base que “nenhum conceito de gênero é manifesto” (HERNADI, 1972, 

apud DOVE, 1989, p.59), Paul Hernadi estabelece abordagens para a crítica de gêneros, 

estabelecendo uma delas através do “efeito similar que algumas obras podem causar em seus 

leitores” (idem), a chamada orientação pragmática. Isso faz com que a exploração da 

narrativa formular tenha que sempre entrar em contato com uma exploração das intenções de 

um autor sobre seu leitor projetado. Contudo, seu significado não é encontrado apenas na 

intenção do autor nem apenas na troca entre o texto e o leitor, precisando incluir a fórmula 

policial, ou, mais especificamente, a compreensão do leitor dessa fórmula (DOVE, 1997, 

p.48). Essa abordagem reconhece a influência das convenções e pressões culturais envolvidas 

na aptidão de leitura. As fórmulas, logo, são criadas através das constantes interações e 

iterações feitas entre autores e leitores, com o intuito de estabelecer um consenso e 
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condicionar o leitor a esperar de uma narrativa formular elementos que não esperaria de 

qualquer outro tipo de literatura.  

Conforme apontado por Todorov, “o romance policial por excelência não é aquele que 

transgride as regras do gênero, mas o que a elas se adapta” (TODOROV, 1970, p.95), 

seguindo assim os passos de desenvolvimento de um gênero, estabelecidos por Hans Robert 

Jauss, através das trocas com seu público leitor: primeiramente temos a “canonização” de 

obras fundadoras, como no caso dos contos de Poe; depois, vemos a “automatização” desse 

gênero, aqui discutido em termos de sua “fórmula”; finalmente dando lugar a uma 

“remodelação” do gênero, ao entrarem autores no espaço discursivo que têm como objetivo 

testar as regras e, assim, explorar seus limiares (JAUSS, 1982, p.106). Contudo, a evolução da 

fórmula detetivesca não pode ser confundida com uma mera busca por flexibilidade e um 

descarte daquilo que é obsoleto. Afinal, os contornos do gênero oferecem um desafio no 

processo de remodelação, requerendo que escritores criativos busquem pontos de inovação 

sem desconfigurar a fórmula. 

Por sua vez, a análise formular implica em um esforço tanto estético (por meio da 

estrutura textual e suas convenções) quanto social (por meio de um estudo das mudanças 

culturais da época em que se insere), sendo baseada nos novos padrões de valor e crença 

compartilhados pelo público leitor que faz parte dessas interações (CAWELTI, 2004, p.134). 

Na obra de Rampo isso se dá através da junção da ficção policial com a tradição romântica 

japonesa, apresentando algo inovador e, ao mesmo tempo, familiar para seu público. Ao se 

focar nos aspectos de solução de enigmas da ficção policial, comuns às traduções da época, 

Rampo é capaz de usar um contexto de previsibilidade para criar soluções inesperadas em 

ambientes realistas. Afinal, como diz Carolyn Wells, “narrativas policiais devem parecer 

reais da mesma forma que contos de fadas parecem reais para crianças”35 (WELLS apud 

HAYCRAFT, 1941, p.242). Contudo, Uchida Ryūzō (apud SAITO, 2007, p.6) deixa claro 

que devemos evitar reduzir o texto a uma estrutura interna de significação ou a uma mera 

reprodução da realidade social externa ao texto. Ao invés de uma dicotomia interna-externa, 

ele direciona a atenção para a função do texto como um “evento” (dekigoto) em que as duas 

forças interagem. 

Esse “evento”, então, pode ser interpretado do ponto de vista dessa avenida de 

comunicação especial entre autor e leitor, gerando o que Cawelti chama de “estetização do 

crime”, ou um reflexo da mitologia cultural do crime, o fascínio com o sórdido, que confere 

ao gênero sua popularidade (CAWELTI, 2014, p.53). Esse modo transforma o crime em uma 

                                                           
35 “the detective story must seem real in the same sense that fairy tales seem real to children” (tradução nossa). 
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experiência livre de estresse, e faz com que “a narrativa de detecção [seja] um jogo sem 

ganhador nem perdedor” (DOVE, 1997, p.20). Esse jogo possui dois aspectos: primeiramente, 

há a sensação de euforia, suspense e alívio que associamos como a função do entretenimento; 

e, em segundo lugar, há o aspecto de autorreforço pela solução temporária de frustrações e 

tensões inescapáveis através da ficção. Esses aspectos de jogo são a forma de uma cultura, ao 

mesmo tempo, entreter-se e criar um padrão aceitável de escape temporário das limitações da 

vida humana. 

Contudo, ao se tratarem as convenções como dogmáticas, encontram-se complicações 

na definição das regras do gênero. As regras de Van Dine, mencionadas no primeiro capítulo, 

apesar de serem apresentadas como permissões e proibições para o modelo tradicional da 

narrativa policial (proibindo o romance ou qualquer crime exceto o assassinato), na verdade 

permite certo nível de transgressão, a depender do significado criado (MARTINS, 2000 apud 

MASSI, 2011, p.44). Suas regras, ou “propriedades”, como sugere E. D. Hirsch (apud DOVE, 

1997, p.77), destacam a oportunidade dada ao leitor para encontrar o assassino, demonstrando 

a importância do leitor para os elementos competitivos da ficção policial e o papel do autor 

como criador do jogo, que deve ser honesto (fair play) com o leitor e recompensar assim o 

esforço investido. Por outro lado, a fórmula literária não é um manual prescritivo do que um 

autor de sucesso deve considerar ao escrever, mas sim, elementos que, ao serem manifestos na 

narrativa, a estabelecem como membro daquela família formular. 

Portanto, essas premissas comuns entre autor e público leitor que constituem as 

normas de leitura, ou as “regras do jogo”, não se encontram apenas no texto escrito ou mesmo 

apenas no leitor. Elas são criadas pela própria natureza do gênero, que predispõe tanto o 

intuito da obra quanto tudo aquilo que é aceitável para o leitor. Por sua vez, o leitor adquire 

experiência conforme lê obras do gênero e monta seu contexto, criando garantias que se 

tornam guias para experiências futuras e informa os desenvolvimentos possíveis para a 

fórmula (DOVE, 1997, p.40). Esse jogo, então, toma a forma de um desafio do leitor para que 

o escritor produza uma solução nova, ao que o escritor responde com um mistério intrincado, 

que força o leitor a prestar atenção em cada pista, cada contradição que possa significar culpa. 

Para Rampo, esse jogo servia de palco para que, já que a cultura de traduções da época 

permitia ter as convenções do gênero como consenso, pudesse explorar o senso de segurança 

de seu público, subvertendo os elementos da fórmula.  

Embora as fórmulas reflitam os valores e premissas compartilhados pela comunidade 

literária do gênero, elas não limitam a liberdade artística do escritor, que adota para si o papel 

de tentar subverter fórmulas existentes e criar, assim, novos tipos de narrativa (CAWELTI, 
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2004, p.134). Contudo, há dois modos de leitura nesse jogo: o leitor amador, sem o benefício 

de um contexto, sem “gênero individual” construído, não sofre qualquer dano à satisfação na 

leitura e pode observar o jogo em curso, mas não tem as ferramentas para participar; o leitor 

veterano, por outro lado, enxerga as mensagens e sinais deixados pelo autor e as usa como 

ferramentas para participar ativamente do jogo, mesmo que não seja capaz de modificar a 

obra. 

 
“A semiótica propõe um esquema narrativo canônico, um modelo de 
previsibilidade, que nos possibilita verificar, a partir da performance do sujeito, isto 
é, da transformação que ele opera na narrativa, por quais manipulações ele passou, 
quais foram as competências que ele precisou adquirir para efetuar tal ação e, por 
fim, como ele vai ser julgado por ter realizado ou não o que lhe foi (auto) destinado” 
(MARTINS, 2005, apud MASSI, 2011, p.33). 
 

Assim, para que as performances do detetive e do criminoso sejam cumpridas, 

conforme discute Fontanille (2007, apud MASSI, 2011, p.34) é necessário que seus papéis 

sejam realizados de forma previsível. Uma vez que um padrão foi estabelecido, contudo, um 

escritor habilidoso deve tomar cuidado para não perder a participação do leitor, transformando 

a previsibilidade em monotonia. A ficção policial analítica se dá principalmente através da 

performance do detetive, que por sua vez representa a sanção no percurso do criminoso 

(MASSI, 2011, p.26). Na ficção policial, mais do que em qualquer outro gênero literário, essa 

estrutura rege a antecipação do leitor. Nesses termos, podemos separar os primeiros cinco 

contos que figuram Akechi em dois grupos, com base em seus subgêneros e como isso reflete 

em suas fórmulas. O primeiro grupo, englobando D-zaka no satsujin jiken, Kurotegumi e 

Nanimono, são aqueles contos que seguem a fórmula clássica, centrada na investigação do 

detetive sobre a identidade do criminoso; e o segundo, com Shinri shiken, Yūrei e Yaneura no 

samposha, constituindo a fórmula da narrativa invertida, conforme discutido no primeiro 

capítulo, em que a identidade do criminoso já é conhecida e a tensão surge de imaginar como 

o detetive consegue descobri-la também. 

Assim, as características mais importantes de qualquer narrativa policial podem ser 

interpretadas tendo como cenário apenas a obra em si, o gênero do qual faz parte ou dentro de 

um sistema de narrativas criadas com uma fórmula. Para Cawelti, a melhor forma de definir 

essas fórmulas é vê-las como os princípios para a seleção de tramas, personagens e cenários, 

além de sua estrutura narrativa básica (CAWELTI, 2001 p.209). As áreas de rigidez e de 

maleabilidade dessas fórmulas são, então, inteiramente dependentes da interação com seu 

leitor, instruída pela popularidade de obras específicas de seu gênero. Para esse leitor, 

portanto, fica clara a presença de duas forças definidoras na ficção policial e que são de 

singular importância no processo de interpretação, assim como a interação das duas no 
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processo de leitura confere ao gênero sua qualidade estética particular: o impulso em direção 

à solução, tratado daqui para frente como sua “especialização hermenêutica” (DOVE, 1997, 

p.26-27), e a “convencionalidade” da trama, instruída pela tradição do gênero e tendo como 

ferramenta as mensagens, sinais e estruturas comunicadas entre autor e leitores. 

 

 

2.2. A Leitura Peculiar da Ficção Policial 

 

“Como você bem sabe, meu único interesse é saber a verdade. Qualquer coisa além disso não 

me importa” 36  (EDOGAWA, 1925e). Com essas palavras, Akechi Kogorō prefacia sua 

explicação sobre o crime cometido em Yaneura no samposha. É parte do design da narrativa 

policial que o único desfecho aceitável seja a solução de seu mistério central. A narrativa 

formular, assim, gera uma sensação de segurança no leitor, que opera sob a garantia de que, 

não importa o quão perigosas as circunstâncias ou quão obscuras as informações, “as coisas 

sempre se resolverão como nós queremos” (CAWELTI, 2014, p.16). A posição do leitor 

veterano naturalmente envolve um sentimento de superioridade e gratificação do próprio ego, 

que se torna experiente em decifrar os enigmas através de uma análise da fórmula. Assim, 

para entendermos o impacto de Rampo no consciente coletivo japonês, devemos tentar 

entender a tênue relação entre o autor e seus leitores potenciais e como essa relação foi 

instrumental para moldar o desenvolvimento do gênero. 

A escrita literária, em geral, implica na relação entre um emissor e um receptor, 

através da aceitação de convenções em um registro comum. Para Michael Riffaterre, “o 

fenómeno literário não é apenas o texto, mas também o seu leitor e o conjunto das reações 

possíveis do leitor ao texto – enunciado e enunciação”, sendo o texto “um código limitativo e 

prescritivo” (RIFFATERRE, 1989, p.7) O modo de leitura da ficção policial é caracterizado 

pelo uso lúdico de códigos linguísticos, respeitando o código hermenêutico de Barthes, ou “a 

necessidade do leitor de saber o que acontecerá a seguir”. Os modos de leitura não são 

mutuamente excludentes e não há motivos para um tipo de leitura impedir qualquer outro, 

sendo característico da ficção policial analítica a transferência do código hermenêutico, que 

governa a lógica de perguntas e respostas, para o proairético, que governa a construção da 

trama e a estruturação da intriga em sequências (MALMGREN, 2001, p.103). 

                                                           
36君も知っている通り、僕の興味はただ『真実を知る』という点にあるので、それ以上のことは、実

はどうでもいいのだ (tradução nossa). 
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A hermenêutica, como campo de estudo do processo de interpretação, se deve em 

grande parte ao trabalho de Friedrich Schleiermacher (1768-1834), no século XIX, e o 

desenvolvimento ontológico de Martin Heidegger (1889-1976). Para este, a interpretação de 

um texto revela informações sobre o contexto social no qual ele foi produzido, conferindo ao 

leitor a capacidade de compartilhar da experiência do escritor. No centro dessa interação entre 

texto e contexto, encontramos o conceito de “círculo hermenêutico”, ou a concepção de que, 

para se entender as partes de um texto, deve-se compreender o todo, o que não é possível 

fazer sem entender as partes (GADAMER, 1999, p.401). Para poder resolver esse paradoxo, é 

necessário que o leitor extraia do texto algo que não se encontra nele. Assim, a interpretação 

de um texto deve ser feita com base na experiência contextual criada pelo “gênero individual” 

do leitor. 

Contudo, essa discussão é complicada a partir do momento em que se consideram as 

transferências de tempo e espaço no processo de interpretação. Enquanto a hermenêutica de 

Heidegger focava no papel de preconceitos do leitor na interpretação, seu pupilo H. G. 

Gadamer (1900-2002), descreve uma interseção entre o presente histórico do leitor e o 

passado do texto, no que chama de uma “fusão de horizontes” na interpretação. Como ponto 

chave, a necessidade de o leitor se transferir para o momento e local da produção do texto, 

deixando para trás o seu momento e local, é descartada. Assim, não há uma interpretação que 

todos possam tomar como correta, assim como não há interpretação neutra e, principalmente, 

não há como reconstruir exatamente a mentalidade e circunstâncias do autor. Para Gadamer, 

“quando se logra compreender, compreende-se de um modo diferente” (GADAMER, 1999, 

p.444).  

Assim, a força motora do gênero policial, em primeiro lugar, está em impulsionar o 

leitor em direção ao seu desfecho e solução, fazendo-o interpretar o texto com a antecipação 

dessa sanção em mente. Este é o modo chamado de “especialização hermenêutica”, nas 

palavras de Frank Kermode (1919-2010), que argumenta que a ficção policial tem como 

principal objetivo do leitor “chegar, pela interpretação de pistas, na resposta de um problema 

dado no início. Todas as outras considerações devem ser subordinadas a essa [...] atividade 

interpretativa”37 (KERMODE, 1983, p.179). A leitura da ficção policial é, portanto, mais 

orientada pela estética da convencionalidade e da especialização hermenêutica do que por 

estímulos do texto, gerando assim novos significados. Segundo ele, os leitores de ficção 

policial estão “sempre classificando as informações hermeneuticamente relevantes das demais 

                                                           
37 “principal object of the reader is to discover, by an interpretation of clues, the answer to a problem proposed at 
the outset. All other considerations may be subordinated to this interpretative, or… hermeneutic activity” 
(tradução nossa). 
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e fazendo-o de forma mais persistente do que temos que fazer em outros tipos de romance”38 

(idem, p.183). 

E é essa estratégia de leitura peculiar, com sua tendência de propelir o leitor em 

direção à sua solução, que cria, através de um contexto de compreensões mútuas entre autor e 

leitores, uma leitura hermenêutica. Embora essa necessidade de se saber como uma história 

irá acabar, essa especialização hermenêutica, exista em diversos outros gêneros, a ficção 

policial tem como diferença a intensidade desse impulso hermenêutico, que dita como a obra 

deve ser lida. Isso faz com que o leitor consiga observar o gênero com base em uma solução 

obrigatória e com especial atenção prestada a quaisquer características que possam levar a 

respostas às perguntas levantadas durante o processo de leitura. Este princípio, juntamente 

com sua forte convencionalidade, contribuiu para a dinâmica especial desse tipo de literatura, 

provinda de sua herança literária. 

Isso cria o que chamaremos de dois axiomas da especialização hermenêutica: a 

garantia de resolução e o princípio da eficiência. O segundo desses dita que uma narrativa 

detetivesca “não desperdice palavras” (DOVE, 1997, p.61), fazendo com que todas as pistas 

apresentadas sejam, em diferentes níveis, importantes. Qualquer elemento do texto possui 

como propriedade inerente a sua importância presumida para o avanço da trama, pois o autor 

deve sempre ter a intenção de cumprir as promessas feitas pelo seu texto. Uma das 

características definidoras do gênero clássico são as insistentes chamadas para se prestar 

atenção nas informações dadas, por exemplo o horário exato do crime, não importando o quão 

divorciadas de contexto elas possam parecer à primeira vista (idem, p.109). Portanto, o 

processo de leitura da ficção policial aperfeiçoa as sensibilidades do leitor com base em seu 

“gênero individual”, as experiências anteriores com essas narrativas.   

Para Gadamer, um leitor tem suas capacidades de compreensão em constante 

mudança, mas nunca pode sair das fronteiras de sua própria tradição, podendo apenas tentar 

compreender o que tem do lado de fora. Nesse movimento de saída do ambiente interno para 

uma tentativa de entrada no ambiente externo, percebe-se um movimento de vai-e-vem que 

marca, para ele, a repetição e renovação incessantes do jogar, ou spiel (GADAMER, 1999, 

p.177). Esse movimento, sem ponto de partida ou chegada, acaba sendo tão importante na 

interpretação da obra de arte que se torna um legitimador maior do que quem o cria ou quem 

o experiencia. Apesar disso, para ele o sentido desse vai-e-vem pressupõe participação, requer 

uma relação entre duas partes: o texto e o leitor, mesmo que este não interaja com o jogo. O 

                                                           
38 “always sorting out the hermeneutically relevant from all others information and doing so more persistently 
than we have to in other kinds of novels” (tradução nossa). 



49 
 

 
 

jogar, então, só “preenche a finalidade que tem, quando aquele que joga entra no jogo” (idem, 

p.175) e adota, assim, “o próprio modo de ser da obra de arte” (idem, p.174). 

Gadamer não aponta essa relação entre arte e jogo com o intuito de trivializar a 

experiência de leitura, contudo. Ele defende a capacidade transformativa desse processo 

participatório, que vai além da apreciação das mecânicas e ferramentas da obra de arte. O 

foco, para ele, está em discernir as convenções que regem esse jogo, identificando aquilo que 

está de acordo com as regras (que podemos associar com a ideia de fair play, defendida por 

Sayers) e o que não está, assim como que espaços para inovação e subversão existem. Assim, 

o jogo enquanto evento comunicativo só acontece quando todas as peças (criador, jogador, 

intenção, regras e ferramentas) são postas no tabuleiro, se autorrealizando, e cumprem seu 

papel dialógico e se renovam através de uma repetição constante (GADAMER, 1999, p.177). 

Juntamente com esse movimento de vai-e-vem, o conceito de jogo de Gadamer é baseado em 

mais dois atributos fundamentais: a falta de estresse e a presença de tarefas opcionais. 

 
A leveza do jogo, que naturalmente não precisa uma falta de esforço real, mas que 
apenas alude fenomenologicamente à falta de esforçabilidade (Angestrengtheit), será 
experimentada subjetivamente como alívio. A estrutura de ordenação do jogo faz 
que o jogador desabroche em si mesmo e, ao mesmo tempo, tira-lhe, com isso, a 
tarefa da iniciativa, que perfaz o verdadeiro esforço da existência. Isso aparece 
também no espontâneo impulso à repetição, que surge no jogador e no renovar-se 
permanente do jogo, que cunha sua forma (p. ex., no refrão) (GADAMER, 1999, p. 
179).  
 

O modo de leitura da ficção policial, por ter como garantia a solução de seu mistério 

central e a segurança de seu protagonista, se dá em um espaço sem ansiedades. Em geral, para 

poder ser uma experiência livre dos estresses da realidade, a leitura da ficção policial se 

recusa a ir além dos limites do jogo (DOVE, 1997, p.37). Assim, quando Fukiya chega à 

conclusão de que deve matar a viúva de Shinri shiken, para conseguir seu dinheiro, o leitor 

desenvolve dois interesses: o de saber como ele pretende fazer seu crime ser “insolucionável” 

e, mais do que isso, como ele será inevitavelmente descoberto. As expectativas do leitor, 

moldadas pela tradição e as convenções do gênero, o levam a crer que o programa do 

criminoso, independentemente de sua posição como protagonista, não poderá ser bem-

sucedida, uma vez que para ele “questões éticas, como remorso, não eram um problema em 

particular” (EDOGAWA, trad. IVASA, 2017, p.92). A partir de uma síntese das expectativas 

do autor, seus leitores e a natureza do gênero em si, estipulam-se as regras desse jogo. Isso 

cria uma diferença essencial na leitura da ficção policial, que “convida o leitor a participar no 
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desdobramento, a jogar ativamente o jogo, ao invés de pela passividade de uma 

demonstração”39 (DOVE, 1989, p.122).  

Ao mesmo tempo, ao permitir que o leitor decida aceitar ou não as tarefas oferecidas 

pela narrativa, o escritor cria um ambiente lúdico em que a solução não depende da interação 

bem-sucedida do leitor, mas mantém o sentimento de satisfação por alcançar o desfecho, já 

que não é o leitor quem ativamente soluciona o caso. Um leitor no processo de compreensão 

de um texto está, ao mesmo tempo, formulando e sendo guiado pelas expectativas que tem 

daquele texto (DOVE, 1997, p.50-51). Essas tarefas opcionais tomam várias formas e são 

feitas pelo leitor independentemente da narrativa, a mais comum sendo a tentativa de 

relembrar uma informação dada em um ponto anterior do texto. Em Shinri shiken, podemos 

apontar para o “antigo biombo dourado de duas folhas, ilustrado com figuras ricamente 

coloridas dos Seis Poetas Imortais” (EDOGAWA, trad. IVASA, 2017, p.95) e que é usado 

como informação crucial para a solução do caso. O ponto chave aqui é criar áreas de interação 

do leitor com o texto que não afetam a solução do caso, mas permitem que o leitor se sinta 

parte do processo, cumprindo seu papel de jogador. 

A ficção policial compartilha muitos dos temas comuns a qualquer outra literatura 

popular, com a diferença de possuir essa estrutura que envolve o leitor diretamente e não 

poder ser estudada sem que se considere a posição do leitor nela (DOVE, 1997, p.1). Portanto, 

é papel do crítico de literatura popular ter em mente uma concepção de um leitor alvo para 

aquele tipo de história, para quem o autor escreveu e quem dita o sucesso de uma obra. Essa 

imagem, contudo, não tem qualquer comprometimento com o público leitor real, sendo 

apenas uma projeção criada pelo escritor e para quem ele escreve. Assim, o condicionamento 

ou formação cultural do leitor se manifesta nas expectativas dele e no objetivo do autor. Esse 

condicionamento vem, segundo Dove, a partir de um dentre três tipos de aptidão do leitor: 

primeiramente, a falta de experiência com leitura, que faz com que qualquer introdução de um 

elemento anômalo cause tensão; em seguida, temos a leitura de literatura não-formular, que 

pode responder a tensões mais gerais, como mudanças de ponto de vista; e, por fim, a 

experiência com literatura formular (DOVE, 1989, p.13).  

Este último é um leitor unicamente sintonizado às escolhas do autor, sabendo 

exatamente para onde olhar e que informações se atentar ao ler qualquer narrativa formular. 

Uma vez que, em uma narrativa formular, nada pode ser encarado como sem importância, o 

leitor instruído na fórmula saberá que tudo deverá se encaixar até o fechamento da história. 

                                                           
39 invites the reader to participate in [the] unfolding, to play the game actively rather than through the passivity 
of a demonstration (tradução nossa). 
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Dessa forma, o leitor da ficção policial se sente seguro para construir sua própria história, 

durante o processo de leitura, afinal “o leitor de um romance - me refiro ao leitor crítico - é 

ele mesmo um romancista” 40  (LUBBOCK, 1957, apud DOVE, 1989, p.11). É então 

construída uma relação entre um escritor experiente e um leitor veterano, análogo àquela de 

um mestre e seu pupilo, sendo que o leitor veterano aprende a não confiar no escritor. Do 

mesmo modo, o autor, sabendo que seus leitores interagem com o texto dessa maneira, 

considera essas expectativas em seu fazer literário. 

Essas expectativas refletem em promessas, legitimadas pela fórmula, que o autor deve 

fazer no início, ou mesmo antes, de uma obra, e deve cumprir até o final. No relacionamento 

autor-leitor criado por essa dinâmica, o autor, então, pode se usar de quatro estratégias 

operacionais para capturar a atenção de seus leitores (DOVE, 1989, p.30-32): o princípio do 

foco se dá através da riqueza de detalhes deliberada em uma narrativa, dando ênfase aos itens 

isolados no texto; O segundo princípio, o da interrupção, se dá através do contraste abrupto, 

da mudança brusca de ponto de vista ou de ritmo, criando tensão pela quebra na estrutura 

narrativa.; A insinuação é um princípio encontrado na forma das pistas encontradas por um 

detetive, e prende a atenção do leitor que passa a repensar toda a narrativa até ali com base na 

introdução de uma nova informação; e, por fim, a confidencialidade permite que o leitor fique 

à par de fatos desconhecidos pelos próprios personagens da história, conferindo a ele um nível 

de onisciência que o torna um observador atento aos eventos da narrativa.  

Traçando paralelos entre essas estratégias e os primeiros contos de Rampo, podemos, 

por exemplo, encontrar o princípio do foco nas descrições em D-zaka no satsujin jiken. Antes 

da descrição do interior da livraria, as descrições do ambiente da Ladeira D se resumem à 

avenida estreita e a construção recente do nagaya. Quando, então, o interesse se volta ao sebo, 

a descrição toma um tom cirúrgico: “O piso da loja era de terra batida, típico de livrarias, com 

prateleiras que se estendiam por todos os lados do estabelecimento, alcançando o teto” 

(EDOGAWA, trad. IVASA, 2017, p.67), assim como o cadáver: “O cadáver estava encostado 

na parede pelo lado esquerdo. [...] A mulher vestia um yukata de estampa mediana e estava 

caída de barriga para cima. [...] No pescoço, a marca de estrangulamento estava arroxeada” 

(idem, p.68). A estratégia do foco deixa bem claro para o leitor quais informações serão 

importantes para se interagir com o texto. 

O princípio da interrupção é bem ilustrado na mudança de registro em Yūrei, que 

passa da narrativa de eventos sobrenaturais para uma investigação detetivesca. A narrativa faz 

questão de rejeitar quaisquer hipóteses que não a sobrenatural, ao ponto de dizer que ao Sr. 

                                                           
40 The reader of a novel - by which I mean the critical reader - is himself a novelist (tradução nossa). 
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Hirata “não importava como ele considerasse as coisas, ele não tinha escolha senão acreditar 

que se tratava mesmo da maldição de um fantasma vingativo”41 (EDOGAWA, 1925d). A 

construção do conto segue as premissas do suspense ou terror, com o estranho sendo 

enaltecido e o cenário sendo descrito de forma mais sensorial do que física, antes de 

interromper a ação para que Akechi possa desvendar o mistério nada sobrenatural no meio da 

história. “Na verdade, eu ando por aí procurando problemas como esse. Meu passatempo é 

buscar e solucionar eventos secretos e casos misteriosos como este pelos cantos desse 

mundo”42 (EDOGAWA, 1925d). 

O exemplo mais perceptível de insinuação, na obra de Rampo, é quando Fumiko 

aparece viva, em Kurotegumi, fazendo com que o leitor veterano reveja todas as informações 

que foram dadas até ali, sob essa nova ótica. Iniciando a narrativa com uma descrição das 

atividades da Gangue da Mão Negra, o conto leva o leitor a esperar que a conexão entre a 

Gangue e o desaparecimento de Fumiko seja comprovada. Um leitor veterano poderia tanto 

suspeitar de um conto em que o criminoso não é apenas um indivíduo, e sim um grupo, 

quanto esperar que, antes do final da história, o cadáver de Fumiko seria encontrado. Quando, 

no final da primeira parte, Akechi retorna com a refém viva “Akechi está à salvo. A garota 

está vindo para casa”43  (EDOGAWA, 1925c), o leitor passa a reconsiderar os possíveis 

suspeitos, uma vez que a motivação para o crime não mais precisa explicar ações tão 

extremas. 

Por fim, podemos enxergar o modo da confidencialidade nas narrativas invertidas de 

Rampo, já que o leitor entra nelas sabendo que o crime terá que ser desmascarado pelo 

antagonista (o detetive) antes do final. Nelas, o foco narrativo está na figura do criminoso e, 

assim, o leitor detém mais informações sobre o caso do que todos os personagens, inclusive o 

detetive e, a depender, mesmo o criminoso. Em Shinri shiken, por exemplo, as referências ao 

dinheiro da viúva dão ao leitor informações que ele sentirá a necessidade de tratar com 

atenção. Quando Fukiya não pega toda a quantia do dinheiro, “para camuflar os vestígios de 

que o dinheiro fora roubado” (EDOGAWA, trad. IVASA, 2017, p.95), o leitor espera que, até 

o fim da história, essa informação seja usada contra o culpado. O conto invertido monta os 

passos que o detetive deverá seguir para conquistar a solução, não sendo satisfatório a menos 

que o detetive seja capaz de desconstruir todas as etapas do raciocínio do criminoso. 

                                                           
41 どう考えて見ても、やっぱりこれは怨霊の祟と思う他はなかった (tradução nossa). 
42 「実は僕はこんな事を探し歩いている男なんですよ。この世の中の隅々から、何か秘密な出来事、

奇怪な事件を見つけ出しては、それを解いて行くのが僕の道楽なんです」 (tradução nossa). 
43 明智も無事だ。娘も帰る。  (tradução nossa). 
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Podemos traçar uma correspondência entre as regras de um jogo e as limitações 

impostas ao escritor de ficção policial quanto ao material narrativo ao seu dispor. Ele escreve 

sempre com a compreensão daquilo que é aceitável pelo gênero, desde tradições a serem 

observadas e experimentos cabíveis. Esse modo de jogo, ao mesmo tempo em que serve para 

aliviar o estresse da leitura, tem como característica ser infinitamente repetível, 

compartilhando essas qualidades com as convenções do gênero. Esse jogo dita também os 

limites da fórmula, permitindo e encorajando inovações em certos elementos 

convencionalizados, mas não em outros. Se faz necessário, então, que haja propriedades 

definidoras da fórmula, que não só regulem como se joga o jogo, mas façam com o que o jogo 

possa ser jogado.  

Após suficiente repetição, os elementos da ficção policial desenvolvem regras e uma 

estrutura hermenêutica, sempre operando dentro de um modo de jogo particular. Devido à sua 

capacidade de renovação e repetição, esse modo de leitura é instruído por uma fórmula que se 

manteve em grande medida sem mudanças desde sua criação. O processo hermenêutico da 

ficção policial, então, se dá através de seus objetivos limitados, sua resolução obrigatória, sua 

estrutura padronizada e seu acesso a um repositório de convenções recorrentes (DOVE, 1997, 

p.34). Assim, a diferença fundamental da leitura da ficção policial, comparando com o modo 

de leitura de outras narrativas, se dá através das premissas com as quais os leitores entram no 

texto e as expectativas que o processo gera. 

O que um leitor espera do texto é orientado por suas experiências anteriores com 

aquele gênero o que, por sua vez, determina as normas que, se bem-sucedidas, serão repetidas 

até constituir uma fórmula, a ser observada através da leitura inferencial (DOVE, 1997, p.74). 

Essa função é recíproca entre autor e leitor, este observando de perto as decisões narrativas do 

outro, enquanto o autor recompensa-o com uma riqueza de informações maior que em 

qualquer outro gênero. Desse modo, a participação do leitor em preencher os vazios, usando o 

termo de Wolfgang Iser (1972, p.285), deixados pelo texto é prevista e pretendida pelo 

próprio texto. O efeito das expectativas no processo de leitura não é apenas antecipar eventos 

na narrativa, mas concretizá-los (DOVE, 1997, p.129).  

Assim, o leitor entra na narrativa formular sabendo que tudo é potencialmente 

importante e que sempre haverá uma resolução. Para David Daiches, “o suspense verdadeiro 

não depende da ignorância do resultado eventual, mas sim em esperar que aconteça o 

inevitável” (DOVE, 1989, p.23). Esse efeito fica ainda mais perceptível no estilo “inverso” da 

fórmula policial, em que o leitor já sabe a identidade do criminoso e mesmo suas motivações, 

e o suspense é produzido por assistir o detetive tentando desvendar os detalhes do caso através 
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de pistas que o leitor já conhece, como vimos em Shinri shiken e Yaneura no samposha, no 

primeiro capítulo. A tensão vem da frustração quando o detetive deixa passar algo essencial e 

do alívio quando ele chega à resposta certa apesar de tudo. Assim, um dos elementos que 

tornam o modo de leitura da ficção policial tão diferente das demais é o fato de o leitor entrar 

na obra já com boa parte do contexto e os limites do gênero, fazendo com que o conteúdo do 

desfecho não importe tanto (DOVE, 1997, p.23). 

Os contornos de uma obra de ficção policial podem ser traçados por meio de dois 

controles, segundo Dove: um código de ética e um nível de aceitação (DOVE, 1989, p.13). O 

sistema ético aqui descrito está implícito no contrato firmado entre leitor e autor da narrativa 

formular que garante uma solução satisfatória para qualquer obra. Não importa tanto se essa 

solução encontre o criminoso atrás das grades ou evitando qualquer punição por suas ações, 

mas é importante que o leitor receba respostas para as questões levantadas pela narrativa, e 

sinta-se satisfeito. A dinâmica do gênero cria um enigma que incentiva uma investigação do 

leitor, com vários empecilhos impedindo seu progresso. Isso faz com que o trabalho do crítico 

seja sempre o de estar ciente da relação entre o autor e leitor e desenvolver o hábito de olhar 

para uma narrativa através dos olhos do autor que, por sua vez, olha através dos olhos de um 

leitor projetado (DOVE, 1989, p.15).  

Já o nível de aceitação pode ser definido como o grau de participação do leitor na 

realidade da história. Por isso, esse nível é fortemente influenciado pelo condicionamento 

social do leitor e pode ser aumentado através do uso, na história, de eventos e cenários do 

mundo real, diminuindo a resistência do leitor ao conteúdo da obra, ou usando a fórmula para 

criar mais tensão. Para Rampo, o foco da literatura está na experiência do leitor, prezando a 

diversão extraída da tensão e do processo de investigação. O autor equilibra a intriga e os 

momentos de vazão para manter o leitor sempre imerso em seus contos, sempre os salpicando 

com elementos da cultura japonesa para dar uma âncora para seus leitores, em meio ao seu 

mundo caótico e violento.  

A essência da narrativa policial está em fazer o leitor ser confrontado com uma 

verdade que ele nunca suspeitou, mas que qualquer um pode reconhecer como real. A 

interação bem-sucedida com uma narrativa policial requer que o leitor se adapte ao modo de 

jogo da detecção, tolerando eventos que não seriam toleráveis em outras narrativas e se 

acostumando ao modo de leitura peculiar do gênero, baseado na geração de suspense. Assim, 

o leitor da narrativa policial analítica lê sob a compreensão de que o gênero estará o tempo 

todo impulsionando sua leitura em direção ao desfecho da trama e, no processo, 

deliberadamente deixando espaços de incerteza desenhados para que ele os preencha. A ficção 
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policial abunda em áreas em que o leitor é excluído da ação ou das intenções do texto e que 

incentivam o preenchimento de vazios, programados pela especialização hermenêutica e pelo 

processo de negatividade. 

O modo hermenêutico da ficção policial faz com que a dinâmica do conto seja de 

contexto e negatividade, com a convencionalidade definindo os vazios e, ao mesmo tempo, 

sugerindo como preenchê-los, com base no “gênero individual”. A negatividade, assim, 

acontece quando o texto aponta defeitos em uma determinada linha de raciocínio, evento 

comum ao conto de detecção. Na convenção clássica, esse vazio se realiza através do 

paradoxo do caso, que exige do leitor a tentativa de desemaranhar os fatos e resolver o 

mistério. Assim, “a atividade do leitor de preencher os vazios é ‘programada’ pelo próprio 

texto, de tal forma que o tipo de padrão que o leitor cria para o texto é previsto e pretendido 

pelo autor”44 (SULEIMAN, 1980 apud DOVE, 1997, p.149). Essa programação se dá pela 

sugestão de preenchimento dos vazios nas posições do texto e do vazio entre as duas 

narrativas paralelas (crime e investigação). 

Aqui temos evidência do relacionamento dialético peculiar ao gênero policial: a 

negatividade do modo hermenêutico e do padrão contextual da convencionalidade estão 

constantemente empenhados em um processo de se interpretar e se responder. Enquanto até 

mesmo um leitor amador consegue perceber a negatividade em uma área de incerteza de um 

conto detetivesco, é apenas o leitor veterano que reconhece a programação feita pela 

convenção. Na ficção policial, são as expectativas do gênero que predispõem o leitor para o 

texto programado e as convenções do gênero que alertam o leitor da presença de uma 

estrutura programada. Em suma, não é apenas o modo hermenêutico nem apenas a 

convencionalidade, mas uma junção de convencionalidade, expectativas do gênero e impulso 

hermenêutico em direção à descoberta que gera a programação (DOVE, 1997, p.151). 

Mais importante do que as informações dadas diretamente pelo texto, o palco da 

literatura policial é encontrado em seu modo de leitura, principalmente no modo de 

interpretação particular de um leitor veterano. Com a experiência, o leitor desenvolve 

ferramentas para interpretar um vazio textual com base em sua posição da narrativa, ao ponto 

de prever mudanças na estrutura do texto. A diferença, então, entre a estrutura do conto 

detetivesco como vínhamos discutindo até aqui, e a programação da negatividade, se encontra 

no intuito empregado. A estrutura dá forma e define os limites do gênero, enquanto a 

programação atribui finalidade, sugere inferências e aponta direções de desenvolvimento. 

                                                           
44 which suggest that the reader’s activity of filling in the gaps is ‘programmed’ by the text itself, so that the kind 
of pattern the reader creates for the text is foreseen and intended by the author (tradução nossa). 
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Assim, o leitor entra em um conto policial tendo quase instintivamente várias certezas, 

reconhecendo e prevendo os vazios de um texto, instruído pela fórmula (DOVE, 1997, p.176). 

Estabelece-se, assim, a qualidade de previsibilidade do conto policial analítico e a geração de 

suspense a despeito disso. 

Suspense é, então, aquilo que é gerado nos abismos da negatividade, sendo aquilo que 

ocorre “sempre que uma sequência percebida é iniciada, mas permanece inacabada” 

(PORTER apud DOVE, 1989, p.5). Na fórmula narrativa, não existe um mistério não 

resolvido ou um conflito sem final, e o conhecimento prévio é fundamental para o suspense 

ser bem-sucedido. Assim, o leitor é condicionado pelas suas experiências de leitura, o que faz 

com que ele forme expectativas quanto ao material formular que ele nunca formaria com 

nenhum outro tipo de narrativa. A programação desses vazios é, então, um movimento 

deliberado, feito tomando particular cuidado para a ordem em que se mencionam as coisas. 

Afinal, “é um erro presumir que o suspense na narrativa policial é criado ao se manter o leitor 

no escuro”45 (DOVE, 1989, p.88). As informações dadas ao leitor são responsáveis por gerar 

muito mais suspense do que as que ele ainda não possui. 

Como, para o suspense ocorrer, o leitor tem que estar envolvido na história (DOVE, 

1989, p.4), o que o escritor faz para gerar suspense e manter o leitor preso à narrativa é enviar 

mensagens e dar sinais ocultos que mantém o leitor em um estado de tensão. Por 

“mensagens”, entendem-se os elementos comunicados pelo autor, que prometem informações 

substanciais para o leitor e que normalmente não são compartilhadas com os personagens. Já 

os “sinais” não possuem quase nenhuma importância para a resolução da narrativa, mas estão 

enraizados na fórmula de tal maneira que provocam um pico automático no interesse do leitor. 

Assim, a sutileza dos sinais permite que o leitor sinta que o escritor está escondendo algo e, 

por conseguinte, faz com que o leitor desfrute de um sentimento de superioridade por sentir 

que está mais avançado em sua investigação do que os personagens da narrativa (DOVE, 

1989, p.40). 

Essa complexa dinâmica entre leitor e texto, assim como leitor e autor (principalmente 

se o autor já possuir um público fiel), é mais bem descrita pelo que Dove chama de as quatro 

fases da Estrutura do Suspense (DOVE, 1989, p.50). São elas a cumulação (cumulation), 

sendo essa a fase em que pistas e tensões são desenvolvidas para determinar efeitos futuros, o 

momento em que normalmente conhecemos as peças principais da narrativa; o adiamento 

(postponement), sendo a fase em que a promessa de uma resolução rápida é impedida, o 

                                                           
45 It is a mistake to assume that suspense in the detective story is created by keeping the reader in the dark 
(tradução nossa). 
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primeiro momento em que a investigação é complicada; a alternância (alternation), sendo a 

fase em que as possibilidades quanto à resolução são duvidosas, uma sucessão de acertos e 

erros parciais; e a potencialidade (potentiality), ou a crise em que as possibilidades confluem 

para uma possível solução. As quatro fases correspondem aos sete passos da narrativa policial 

analítica, conforme discutido anteriormente. Dessa forma, o Problema está para a cumulação 

como a Primeira Análise e a Complicação estão para o adiamento, o Período de Confusão 

corresponde à alternância e a Luz Esclarecedora à potencialidade (DOVE, 1989, p.60).  

O conjunto dessas fases permitem o desenvolvimento narrativo do conto policial, em 

que “uma pergunta é feita, uma possível resposta é sugerida, essa resposta é eliminada e assim 

por diante”46 (DOVE, 1989, p.88). Essas fases descrevem um condicionamento, tanto do texto 

quanto do leitor, para como a narrativa formular se porta e deve ser lida. Assim, as duas 

forças motoras da trama são refletidas, de um lado, pela combinação de resolução e surpresa 

e, de outro, pelos constantes processos de recordação e reconhecimento (DOVE, 1989, p.23). 

Esse modo de leitura se dá em um ciclo, que começa com as expectativas provindas da 

experiência, o que gera a fórmula do gênero que, por sua vez, define as expectativas futuras. 

O leitor, então, influencia o texto, e o texto, por sua vez, influencia a leitura através de 

sua fórmula. A fórmula condiciona o leitor a se acostumar a ouvir as mensagens e os sinais do 

autor e cria uma relação recíproca, com o autor tendendo a alimentar a relação com o leitor 

através de estímulos que geram suspense. Esses estímulos, ou mensagens, devem trazer 

consigo a promessa de sua importância e seu objetivo é envolver o leitor na história ao dar 

informações para que ele se importe, com o que acontece na narrativa (DOVE, 1989, p. 40). 

Por um lado, o leitor fica atento a cada movimento do autor e, por outro, o autor espalha as 

migalhas de pão de tal forma a revelar o mínimo de informações necessárias para alimentar o 

leitor satisfatoriamente, usando a narrativa como palco para um jogo de gato e rato entre autor 

e leitor.  

 

 

2.3. As Convenções e Invenções do Gênero Policial 

 

Um leitor veterano, antes mesmo de começar a leitura de um novo conto de ficção policial, já 

possui uma série de certezas quanto à natureza da narrativa, começando por saber que o conto 

deve ser “a aventura [do detetive] em busca de uma verdade escondida” (CHANDLER apud 

                                                           
46 [...] the question is raised, a possible answer is suggested, that answer is eliminated, and so on (tradução 
nossa). 
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MALMGREN, 2001, p.92). Assim, com o modo de leitura da ficção policial explorado, resta-

nos estabelecer as ferramentas usadas para tirar proveito desse processo. Embora não haja um 

padrão claro de adoções, cultivos e rejeições de convenções na historiografia do gênero, é 

perceptível a tendência em manter e reviver elementos com base em seu valor hermenêutico, 

ao ponto de qualquer perda desse valor ser o suficiente para tornar as tentativas de inovação 

inviáveis (DOVE, 1997, p.108). Dessa forma, a ficção policial é uma ficção estruturalmente 

conservadora, que desenvolveu um conjunto de regras que determinam seu modo de leitura 

particular, tendo como tema central a detecção e, no seu centro, um mistério, que será 

resolvido até sua conclusão. Suas regras não são apenas entraves para sua produção, mas 

elementos necessários para que o gênero seja realizado. 

Um escritor bem-sucedido de ficção policial deve manter em mente o seu leitor 

projetado e a fórmula do gênero. Para isso, é essencial que o autor cultive a habilidade de 

sugerir possíveis soluções para o mistério, sem revelá-lo antes da hora. Isso só é possível 

através do estabelecimento de convenções familiares e a inferência programada nesses 

elementos, por meio da ligação única entre os membros de uma comunidade de escritores e 

leitores. O leitor do gênero, por assim sê-lo, ao se deparar com um vazio, terá ao seu dispor 

um conjunto de ferramentas de interpretação obtidos através de sua experiência anterior com 

o material. No ato da leitura, devido à programação do gênero, o leitor irá inevitavelmente 

recordar outras histórias em que uma situação similar ocorreu, e usar essas informações para 

guiar suas expectativas. Muitas dessas convenções se iniciaram com as histórias de Dupin, 

conforme explorado anteriormente, que foi responsável por criar o código genético do gênero 

e se manteve como manual de convenções para autores e leitores (DOVE, 1997, p.113).  

Isso se torna ainda mais importante ao se considerar as transfusões de narrativas de 

uma cultura para outra, e a criação de “filiais” dessa comunidade em outros países, que 

tomam como objetivo primário o aprendizado dos mecanismos narrativos, usando-os para 

construir obras dignas de sua filiação (KAWANA, 2008, p.19). Para Rampo, essas 

ferramentas se traduziram em um arsenal extenso de truques e estratagemas usados por 

diversos autores de ficção policial, que compilou em seu Tantei Shōsetsu no Nazo (探偵小説の

「謎」, “O Mistério do Romance Policial”, 1956). Assim, Rampo estava em uma posição de 

reconhecer não apenas os enigmas que funcionavam, mas perceber quando o formato de 

solução de enigmas se tornara saturado. Esse tipo de olhar analítico e organizacional deu ao 

autor um inventário extenso do que era usado e uma biblioteca de referências que usava com 

habilidade, traçando paralelos entre seu material e o produzido no ocidente, criando assim 

uma legitimação para o seu próprio trabalho (JACOBOWITZ, 2008, p.XXVIII). 
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Esse inventário só foi possível pois, segundo Cawelti, todo produto cultural é formado 

de uma mistura de convenções e invenções, contendo áreas fixas e áreas variáveis. A fórmula 

da ficção policial se dá através de um contrato entre autores e leitores, estabelecendo um 

conjunto de convenções regulatórias que descrevem o gênero, mais do que o definem, sendo 

assim sujeitas a variação e inovação. Para o crítico, “toda fórmula tem seu próprio conjunto de 

limites que determinam que tipos de elementos novos e únicos são possíveis, sem fazer a 

fórmula entrar em colapso” (CAWELTI, 2014, p.10). Convenções, nessa perspectiva, são 

“elementos conhecidos com antecedência tanto pelo criador quanto por seu público” 

(CAWELTI, 2001, p.204), sendo considerados aqui tramas populares, personagens 

arquetípicos, metáforas conhecidas, dentre outros. Suas maiores qualidades vêm de sua 

capacidade de repetição infinita, possibilitada pelo fato de serem elementos conhecidos e 

aceitos por todos os membros daquela comunidade literária, apesar de exigir uma complexa 

cadeia de associações prévias para existirem. 

Estabelecidas assim, as convenções possuem estrutura e são assimiladas pela estrutura 

maior da fórmula, podendo ser agrupadas com base em seu papel dentro do texto (DOVE, 

1997, p.82). As convenções constitutivas, por exemplo, são responsáveis por definir o gênero 

e ser, assim, essenciais para sua realização. Em seu centro, a fórmula policial possui quatro 

dessas convenções: o personagem central deve ser um detetive, o principal responsável pela 

ação da narrativa; o tema central da história deve ser a detecção, focando em um relato de 

investigação e solução de um mistério; o mistério não deve ser um problema simples, sendo 

aparentemente impossível de ser solucionado; e, por fim, o mistério deve ser resolvido, sendo 

opcional o conhecimento do ocorrido para os personagens, mas não podendo o leitor sair do 

texto sem saber o que aconteceu de fato. Essas convenções não são destinadas a limitar os 

esforços criativos dos escritores, mas sim traçar os contornos do gênero, estando sujeitas a 

experimentações, dependendo do consenso entre autores e leitores (DOVE, 1997, p.19).  

Portanto, o estabelecimento de convenções, não quer dizer que a fórmula policial seja 

imune à inovação. Segundo Cawelti, “as variações de um tema são um dos modos de 

expressão fundamentais na cultura popular” (CAWELTI apud DOVE, 1997, p.74). O segundo 

grupo de convenções, as reguladoras, embora não essenciais para o gênero, são capazes de 

caracterizá-lo. Esses elementos são comuns na fórmula, mas estão sujeitas a constante teste e 

revisão, conforme autores reconhecem nelas uma característica funcional. É bastante comum 

que o mistério central de uma narrativa policial seja um assassinato, mas a ausência de um 

cadáver não seria o suficiente para expulsar uma obra de dentro do gênero policial. Dessa 

forma, é comum que essas e outras convenções respeitem não apenas o modo hermenêutico, 
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mas um processo de antecipação, decepção e cumprimento (DOVE, 1997, p.88). São estes e 

os membros do terceiro grupo, os estereótipos recorrentes, que facilitam o processo de 

inovação do gênero.  

Conforme discutido, umas das qualidades mais importantes desses elementos está em 

sua capacidade de repetição e recursividade constante, dando espaço para mudanças. 

Invenções, assim, são quaisquer ideias novas, introduzidas pelo autor e utilizadas para 

proteger o gênero de se tornar monótono. (CAWELTI, 2004, p.7). Embora reconheça que 

classificar esses elementos em uma obra seja uma atividade complicada, ele aponta que a 

familiaridade com um gênero literário revelará ao crítico as convenções e, por eliminação, as 

invenções em uma obra específica. Assim, o gênero fica aberto para um processo de violação 

de convenções pelo escritor e aceitação dessas violações pelos leitores, se adaptando 

facilmente à invenção temática, mas dificilmente à estrutural. Afinal, para que uma fórmula 

seja bem-sucedida, as convenções devem ser assimiladas pela consciência cultural de seu 

público, sendo capazes de “criar seu próprio campo de referência” (CAWELTI, 2014, p.9-10). 

Esse campo de referência é criado através da tendência do gênero em chamar atenção 

para sua própria textualidade, um reconhecimento do seu lugar dentro de uma comunidade 

literária. A estes elementos, principalmente seu hábito de se colocar no meio de outras obras 

do gênero, é dado o nome de “auto-reflexibilidade” (DOVE, 1997, p.80), método esse que se 

reflete principalmente através do hábito de detetives fictícios de comentar sobre o trabalho de 

outros detetives. Em D-zaka no satsujin jiken, temos talvez o melhor exemplo desse hábito, 

com Akechi referenciando um conto escrito em 1920, por Tanizaki Jun’ichirō, chamado Tōjō 

(“A caminho”), antes de sequer mencionar qualquer literato ocidental. Esse movimento de 

autorreflexão é duplo, pois reconhece sua posição como parte de uma tradição, mas reivindica 

essa tradição para o solo japonês. Tendo como intuito aliviar o estresse da leitura, esse método 

impede que o leitor esqueça, mesmo que por um segundo, que aquilo que ele tem em mãos é 

apenas uma narrativa policial e que as regras que funcionam para uma obra, devem funcionar 

para essa também (DOVE, 1997, p.64). 

Desse mesmo modo, a identidade literária de Rampo se dá através de sua interface 

com outros textos e a historiografia do gênero do qual faz parte, se encontrando em um 

embate de diferenças e semelhanças com o outro e reconhecendo textualmente essa dialética. 

Apesar de ser apenas implícito na maioria das obras ficcionais, a auto-reflexibilidade se torna 

o modo dominante da ficção de Rampo, sendo refletida no questionamento modernista sobre a 

consciência e a realidade. Uma vez que a realidade é desestabilizada em um mundo 

descentralizado, o romance moderno reconhece que sua busca deve ser frustrada, 
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transformando a estrutura narrativa de ponta cabeça e problematizando a busca pela verdade 

(GRELLA apud MALMGREN, 2008, p.93). 

O próprio autor faz questão de pontuar que, para ele, “não há qualquer relação entre os 

eventos reais e minhas narrativas de detetive. Elas ocupam mundos completamente diferentes. 

Eu não vejo nada de interessante em histórias de crimes reais” (EDOGAWA; JACOBOWITZ, 

2008, p. 151). Assim, o autor não tem como objetivo a recriação realista de um mundo 

natural, mas o uso irrestrito do campo textual para traçar seu jogo com o leitor. Ele reconhece 

na fórmula policial as ferramentas para conquistar esse fim, se colocando como a figura 

onisciente da narrativa, mas muitas vezes se fundindo aos elementos dela.  

Podemos, então, marcar a auto-reflexibilidade na obra de Rampo como um exemplo 

de “metaficção”, segundo estipulado pelo americano William H. Gass, em 1970. O termo 

aponta para obras que têm como ponto central de reflexão o próprio fazer literário e a própria 

ficção ou que se voltam para si mesmas (WAUGH, 2001, p.2). Obras metaficcionais são 

autorreflexivas por natureza, permitindo que o escritor faça alusão à artificialidade ou 

literariedade de uma obra através de paródia ou de um distanciamento das convenções do 

gênero no qual decide se inserir. Esse modo imbui a obra com uma veia introspectiva, 

estabelecendo a literatura como solo fértil para se explorar a ontologia dessa mesma literatura, 

reconhecendo a obra literária como um estudo dela mesma e de sua identidade. Em 

Metafiction: The Theory and Practice of Self-conscious Fiction, Patricia Waugh estipula que: 

 
“a escrita metaficcional contemporânea é tanto uma resposta quanto uma 
contribuição para um sentido ainda mais completo de que a realidade ou a história 
são provisórias: não mais um mundo de verdades externas, mas uma série de 
construções, artifícios e estruturas impermanentes”47 (WAUGH, 2001, p.7). 
  

Para Linda Hutcheon, em seu Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, “ao 

exibir aberta ou disfarçadamente seus sistemas ficcionais e linguísticos, a narrativa narcisista 

transforma o processo autoral de moldar, de fazer, em uma parte do prazer e desafio da leitura 

como uma experiência interpretativa e cooperativa”48 (HUTCHEON, 2013, p. 154). Assim, a 

metaficção dá ao leitor as ferramentas para se reconhecer as estruturas narrativas empregadas 

e os sistemas de significado para se compreender a experiência moderna. O modo de jogo 

inerente à ficção policial ilustra exatamente essa qualidade metaliterária, localizando o leitor 

no meio de um debate sobre a função da literatura e sua interface enquanto obra de arte. 

                                                           
47 “contemporary metafictional writing is both a response and a contribution to an even more thoroughgoing 
sense that reality or history are provisional: no longer a world of external verities but a series of constructions, 
artifices, impermanent structures” (tradução nossa) 
48 “in overtly or covertly baring its fictional and linguistic systems, narcissistic narrative transforms the authorial 
process of shaping, of making, into part of the pleasure and challenge of reading as a co-operative, interpretative 
experience” (tradução nossa) 
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Desse modo, a metaliterariedade se prova uma mecânica de grande importância para 

escritores marginais, sendo assim capazes de comentar sobre o fazer literário dominante e 

violá-lo o suficiente para conquistar sua própria identidade, para além de uma discussão de 

simples originalidade. Para Rampo, essa identidade foi talhada a partir de suas leituras da obra 

de Poe, “se colocando na posição de responder ativamente aos atos discursivos (normalmente 

secretos) no próprio texto”49 (MCGANN, 1991, p.217), movimento este que sua obra parece 

querer encorajar em seus leitores. O autor inclusive aponta o funcionamento da ficção policial 

ao, em Yūrei, dizer que “humanos tendem a julgar os pensamentos do outro contra seus 

próprios e, uma vez que fazem um julgamento errôneo, não notam seu próprio erro” 50 

(EDOGAWA, 1925d), modo esse que é válido tanto para a impressão do Sr. Hirata sobre 

estar sendo assombrado, como para como o leitor atravessa a narrativa.  

É o papel da metaficção forçar os limites do dogma genérico da literatura, refletindo 

sobre os paradoxos da representação do mundo real contra o mundo fictício, da experiência 

particular contra a geral, das tradições literárias contra os espaços de inovação e, por fim, da 

dialética do eu e do outro. Ao rejeitar o projeto literário de se tornar como a vida real, a 

metaficção transforma a realidade em um conceito suspeito, chamando a atenção para 

questões sobre o relacionamento entre ficção e realidade, através de técnicas que violam as 

convenções narrativas. Ela permite que o escritor empregue referências e alusões 

intertextuais, dentro e fora de seu gênero literário, abertamente questionando a função de 

expectativas e convenções na narrativa e suas relações com a realidade, tentando provar que 

não existe apenas uma verdade. As obras de Rampo, dentro desse paradigma, são histórias 

sobre leitores de narrativas policiais, com seu detetive instruído pela leitura do gênero até seus 

criminosos influenciados por ela, “funcionando como metaficção para expor a artificialidade 

do mundo da ficção policial ocidental” (SAITO, 2012, p.246). 

Rampo inseria, em suas narrativas, referências a várias fontes de sua influência que 

serviam de indicação para os leitores mais ávidos (JACOBOWITZ, 2008, p.XXVII). Suas 

obras, então, não são sobre crimes propriamente ditos, e sim sobre a escrita de crimes. O autor 

constantemente fazia referências explícitas às obras de outros autores do gênero policial e seu 

estilo de escrita fazia questão de apontar as expectativas de seu público leitor que, assim como 

seus personagens, eram letrados no gênero e em sua fórmula. Da mesma forma, seus 

personagens comumente tomam o papel de criminoso ou investigador puramente por um 

                                                           
49 “the most important form of reading because [it] alone puts one in a position to respond to the text’s own 
(often secret) discursive acts” (tradução nossa). 
50 人間という奴は兎角我身に引較べて人の心を推しはかるもので、その結果一度誤った判断を下すと

仲々間違いに気がつかぬものですよ (tradução nossa). 
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interesse passional pela literatura policial. Sua obra é preenchida por leitores dedicados tanto 

dos grandes nomes da do gênero ocidental, quanto do próprio Rampo, aproximando assim 

seus personagens com seus leitores e criando um relacionamento íntimo entre os dois. Toda 

essa auto-reflexibilidade traz à tona o amor de Rampo pelo jogo narrativo, o que o colocou em 

uma posição única para virar crítico do gênero. 

Assim, a menção de nomes e tramas de outras obras não é para ser interpretado como 

um ato de pirataria criativa, mas uma prova da habilidade de um escritor sobre a tradição e a 

fórmula do gênero. Devido à presença de auto-reflexibilidade no texto, podemos identificar 

que uma obra é indubitavelmente parte daquela comunidade literária. Contudo, mesmo sendo 

facilmente encontrado, não se trata de um método essencial para definir o gênero, se 

importando mais com descrevê-lo ou caracterizá-lo (DOVE, 1997, p.81). A auto-

reflexibilidade é, também, responsável pela programação de vazios na interpretação do texto. 

Ao usar a tradição do quarto fechado, por exemplo, um autor de ficção policial garante a 

inspiração em seus leitores experientes de todo um conjunto de convenções e estereótipos, 

que guiarão sua leitura. Rampo inclusive aproveita o cenário criado em D-zaka no satsujin 

jiken para comentar sobre o histórico de soluções absurdas que acompanham a convenção, 

retomando o exemplo de Poe, e assim criando vazios para a solução do caso: 

 
Caros leitores, ao lerem até aqui, não se lembraram dos contos Assassinatos na rua 
Morgue, de Edgar Allan Poe ou A faixa malhada, de Conan Doyle? Quero dizer, não 
imaginaram a possibilidade de que o assassino fosse uma criatura como um 
orangotango ou uma serpente venenosa da Índia? Na verdade, também pensei o 
mesmo, mas não acredito que animais como esses vivam na ladeira D, em Tóquio 
(EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.74).  
 

Conforme discutido até aqui, é o papel do autor explorar os limites do 

conservadorismo do gênero, tentando encontrar áreas de maleabilidade em suas regras e 

criando uma gama de convenções que poderão ser adotadas pelos próximos autores que, por 

sua vez, também farão o possível para gradativamente violar a fórmula. No caso de suas 

contrapartes em outras culturas, o processo de tradução e assimilação acaba gerando produtos 

diferentes, apesar de seguir as mesmas regras. O gênero acaba por mitigar um sentimento de 

deslocamento inerente ao ato de assimilação da tradição estrangeira, permitindo a criação de 

uma tradição compartilhada com uma comunidade mundial e o desenho dos contornos da 

tradição autóctone (KAWANA, 2008, p.25). No Japão, o embate entre o detetive e o 

criminoso acabou se desenvolvendo para uma exploração dos métodos encontrados por um 

detetive para transformar suspeita e intuição em certeza.  

Assim, o talvez maior nexo de inovação de Rampo pode ser encontrado naquilo que 

Satoru Saito chama de seu “projeto epistemológico”, ilustrado pela subversão do papel 
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hermenêutico do detetive clássico como detentor da verdade e decodificador da realidade. A 

obra de Rampo, assim, problematiza a metodologia utilizada pelos heróis do gênero policial 

clássico, debatendo a possibilidade de se adquirir qualquer saber objetivo sobre o outro 

(SAITO, 2012, p.256). 

Se tomarmos como ponto de partida o método de investigação de Akechi em D-zaka 

no satsujin jiken, por exemplo, notaremos que, ao mesmo tempo em que o detetive nega a 

validade do método positivista de decodificação da realidade, ele inicia a formulação de um 

novo método, por um viés puramente psicológico, como apenas um passo em uma cadeia que 

já vinha sendo desenvolvida. Para ele, “mesmo antes do desenvolvimento da Psicologia como 

a conhecemos hoje, os famosos juízes e detetives do passado, apenas com seu senso de 

justiça, faziam uso desse método psicológico sem que percebessem” (EDOGAWA apud 

IVASA, 2017, p.83). Aqui, a primazia do raciocínio lógico é colocada em segundo plano, em 

detrimento de uma mescla do método clássico de investigação japonesa, marcada pela 

intuição (conforme explorado no conto Muzan, de Kuroiwa Ruikō), com o método importado 

através da ficção policial ocidental. Esse novo paradigma, focado nas complexidades 

psicológicas de seus personagens, tem como consequência o enfraquecimento das evidências 

físicas como ferramentas para se chegar à verdade. 

Rampo problematiza esse material como uma ferramenta usada mais frequentemente 

para convencer os outros da solução à qual o detetive chegou, do que prová-la. As evidências 

físicas, assim como qualquer outro elemento apresentado pelo autor, “podem corroborar 

qualquer coisa, dependendo de como são interpretadas” (EDOGAWA apud IVASA, 2017, 

p.83), que poderá ser feita com uma motivação específica em mente. Conforme o próprio 

detetive aponta, em D-zaka no satsujin jiken, “descobri o criminoso, embora não haja uma 

única evidência física, por isso, não posso levá-lo à polícia” (idem, p.84). Desse modo, seu 

método é falho, necessitando da colaboração do criminoso para conquistar sua sanção, uma 

vez que as evidências físicas não são confiáveis e as psicológicas são inadmissíveis para a 

polícia. 

A fórmula clássica do conto policial encontra seus detetives vasculhando os 

depoimentos daqueles personagens encontrados ao redor do crime, tentando encontrar pontos 

de contradição. Esse programa demonstra a dependência da investigação na confiabilidade 

dos testemunhos, considerando que há uma versão fixa e real dos eventos e que, se um 

personagem não consegue condizer com as informações estipuladas nele, ele deve estar 

mentindo e, automaticamente, ser alvo de suspeita. Isso estabelece os suspeitos como 

completamente conscientes de suas ações e comportamentos. Conforme Akechi aponta, 
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contudo, “a observação e a memória humanas não são, na realidade, confiáveis.” 

(EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.82). O método de Akechi mostra como o dilema 

privado/público não pode ser apontado como única influência sobre as idiossincrasias de um 

indivíduo, sendo muitas vezes completamente desconhecidas pela própria pessoa (SAITO, 

2012, p.266). Assim, a ficção policial de Rampo descreve a forma como um indivíduo pode 

ser identificado apesar de suas tentativas de se manter anônimo, através da análise de seu 

inconsciente. 

Para Rampo, então, o inconsciente existe como uma espécie de depósito de 

informações mais confiável, por não passar pelos filtros da mente consciente e não requerer a 

extração intencional pelo suspeito. Dessa forma, Akechi acredita que o “melhor método de 

investigação é enxergar as profundezas da mente humana pela Psicologia, embora isso seja 

uma questão de capacidade do próprio detetive” (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.83). O 

inconsciente serve como arquivo de experiências que a mente consciente falhou em registrar 

e, assim, dá ao investigador a habilidade de recuperá-las e utilizá-las em seu programa 

narrativo, tendo em mãos informações que, embora não físicas, servirão para identificar o 

culpado da mesma forma. A confissão, assim, tem como papel preencher a lacuna entre a 

mente consciente e inconsciente e, como tal, torna-se “verdade” para Rampo (SAITO, 2012, 

p.268). Em suas obras, o foco do detetive sai do processo de detecção propriamente dito, com 

sua análise racional de pistas que chega a uma identificação dos segredos do outro, para um 

jogo de manipulações que chega à confissão do criminoso e, assim, pode sancioná-lo. 

Ao posicionar o inconsciente como foco desse método investigativo, Rampo deixa 

claro suas leituras com base no reino da psicanálise, ao ponto de entrar para um grupo de 

estudos sobre Sigmund Freud, que ganhou força no ambiente científico e literário japonês do 

período Taishō, logo que o teórico foi traduzido para o japonês (SAITO, 2012, p.257). Dessa 

maneira, Cawelti traça paralelos entre a figura do detetive e a do psicanalista, ambos 

investigadores intelectuais dos segredos ilícitos da classe média. Enquanto o detetive exonera 

a sociedade ao encontrar essa culpa na mente de um indivíduo à parte do todo, a psicanálise 

expõe e confronta as tensões e ansiedade do próprio indivíduo social. Excetuando isso, 

contudo, as semelhanças são numerosas: 

 
um investigador brilhante (Dupin, Freud) é confrontado com uma série de pistas 
materiais (pegadas, tufos de cabelo, símbolos oníricos, lapsos) que, se propriamente 
interpretadas, são sinais de uma verdade perturbadora e profundamente oculta. Por 
meio de uma combinação de método e intuição, o investigador supera a confusão 
encontrada nessas pistas (a trama do criminoso, deslocamento psicológico) e revela 
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uma verdade escondida (soluciona o crime, interpreta o sonho)51 (CAWELTI, 2014, 
p.95). 

 
Essa semelhança, em muitos aspectos, demonstra a curiosidade de se encontrar a 

origem da culpa e desvendar os segredos da massa anônima que preenche as ruas da 

modernidade. As histórias de Rampo tendem a explorar os limites entre ambientes abertos, 

onde a vida do público se passa na luz, e ambientes fechados, onde a vida privada dá vazão a 

crimes hediondos. O objetivo do autor, assim, se encontra na representação fiel da vida e da 

verdade, através da exploração da subjetividade moderna e do relacionamento tênue entre o 

indivíduo e o ambiente externo. A ficção policial, para ele, deve tratar a ficção como ficção e, 

assim, operar em cima do limiar entre realidade e fantasia, utilizando a fórmula narrativa 

como uma ferramenta metaliterária. O jogo hermenêutico que se dá entre Rampo e seus 

leitores, embora regulado pela fórmula do gênero e focado na criação de enigmas a serem 

resolvidos, faz questão de não julgar moralmente seus personagens, explorando os contornos 

traçados pela lei dos homens. 

 

 

2.4. O Detetive Formular de Edogawa Rampo 

 

“Exato. O que eu acabei de imaginar beira o absurdo. Esse não foi o crime simples de um 

ladrão. Foi uma trama que deixaria qualquer um arrepiado. As façanhas de um demônio 

horripilante e vil”52 (EDOGAWA, 1929, p.226). Com essas palavras, Hirokazu anuncia ter 

desvendado o mistério por trás da narrativa intrincada de Nanimono. Uma das qualidades mais 

óbvias do gênero policial clássico sempre foi sua tendência em solucionar seus casos através 

de um exercício de inteligência, evitando a violência física (pelo menos até as inovações que 

geraram o estilo hardboiled de narrativa, a partir da metade da década de 1920). Para um 

escritor e os leitores do gênero, o raciocínio lógico é a única ferramenta para se alcançar a 

verdade, sendo capaz de decodificar a natureza humana e conferir segurança em um mundo 

caótico de forma simples. 

 
No lugar das complexas questões da existência moderna, as pessoas em uma 
narrativa policial possuem problemas bem simples. A vida está indo bem, com a 

                                                           
51 a brilliant investigator (Dupin, Freud) is confronted with a series of material clues (footprints, tufts of hair, 
dream symbols, slips of the tongue) that if properly interpreted are signs of a deeply hidden and disturbing truth. 
By a combination of method and insight, the investigator overcomes the confusion that attends these clues (the 
criminal’s plot, psychological displacement) and reveals the hidden truth (solves the crime, interprets the dream) 
(tradução nossa). 
52 「ウン、僕が今ふと想像したのは途方もないことだ。泥棒なんてなまやさしい犯罪ではない。ゾッ

とするような陰謀だ。恐ろしいと同時に、唾棄すべき悪魔の所業だ」(tradução nossa). 
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exceção de um único aspecto: que um crime, normalmente um assassinato nas 
histórias modernas, foi cometido… A partir desse ato se sucedem a maioria dos 
problemas. Essas tribulações são objetivamente causadas por uma circunstância 
externa, o assassinato, que pode e será resolvido, e assim os problemas 
desaparecerão… A bagunça, confusão e frustração da vida foram reduzidas para uma 
simples questão de o bem contra o mal53 (AYDELOTTE apud CAWELTI, 2014, 
p.81). 

 
Esse movimento descreve as peças constituintes de uma narrativa do gênero e servem 

de palco para a exploração do percurso do detetive e do criminoso. Esses percursos são feitos 

por meio de duas etapas, a manipulação (na qual o criminoso é impelido a cometer o crime e o 

detetive a fazer a investigação) e a performance dos dois personagens centrais (ou a ação 

investigativa e a ação criminosa), e são o locus de maior inovação do gênero (MASSI, 2011, 

p.28). Assim, os habitantes da narrativa policial vivem em um paradoxo narrativo: ao mesmo 

tempo em que não podem ser monótonos demais, também não podem roubar para si toda a 

curiosidade do leitor. Se faz necessário que nenhum personagem seja identificado como sendo 

desnecessário para a história e é a fidelidade à essa convenção que torna o gênero algo tão 

popular (SYMONS, 1992, p.168). 

Na ficção policial, assim, nada pode ser arbitrário, toda circunstância tem seu motivo 

de ser e tudo esconde sua realidade, podendo apenas ser exatamente o que parece ou ter sido 

cuidadosamente manipulado para que desse a impressão errada (KELLY, 1998, p.38-39). Na 

fórmula clássica, se seguirmos o fair play, é importante que o detetive siga o caminho de 

investigação certo desde o princípio, ao fazer uma inferência correta a partir das pistas e 

testemunhos confusos, que impediram a polícia de solucionar o caso. O raciocínio do detetive, 

contudo, deve ser sempre possível de se acompanhar e nenhuma informação que o detetive 

tenha deve ser escondida do leitor. Assim, o gênero repudia o uso de eventos sobrenaturais ou 

suicídio, por “trapacearem” o leitor (VAN DINE, 1928 apud MASSI, 2011, p. 43), e dão ao 

detetive um engajamento puramente intelectual, através de uma investigação com base em 

observação e racionalidade. No ambiente discursivo da ficção policial japonesa, a ciência 

passa a servir de ferramenta na busca pela verdade, deixando de lado as investigações 

puramente por intuição que marcavam a literatura de crimes pré-moderna e impedindo assim 

que a solução venha “por acidente ou por uma confissão sem motivo” (VAN DINE, 1928, 

p.190). 

                                                           
53 In place of the complex issues of modern existence, people in a detective story have very simple problems. 
Life goes along well except for the single point that some crime, usually, in modern stories, a murder, has been 
committed… From this act follow most of the troubles. Troubles are objectively caused by an external 
circumstance, the murder, which can and will be resolved, whereupon the troubles will disappear… The mess, 
confusion, and frustration of life have been reduced to a simple issue between good and evil (tradução nossa). 
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A ficção policial tem como fundamento uma série de premissas e conhecimentos que o 

leitor deve possuir antes mesmo de entrar na leitura: “só há vítima se houver criminoso e só há 

detetive se houver crime cujo autor é desconhecido” (MASSI, 2015, p.22). Dessa forma, as 

expectativas geradas pela fórmula ditam que o motivo de se contar a história seja uma 

“bomba”, algo que ameace a segurança dos personagens da narrativa e que será neutralizada 

até o final dela. Essa ameaça é reforçada pela sensação de crise iminente, informada pelo 

elemento do tempo, sempre presente na narrativa e representada pelo foco na cronologia do 

crime e a especificidade dos horários. Mesmo que o detetive não tenha um prazo definido para 

solucionar o caso, a constante ameaça de que o criminoso irá cometer outro crime, enquanto 

não for descoberto, o impele em direção à solução. Por fim, o gênero demonstra sua primazia 

na geração de suspense através da constante mudança de perspectiva, gerando uma 

negatividade que, segundo Dove, mantém o leitor na frente de todos os personagens da 

história, fazendo-o realizar sua própria investigação, com base em seu conhecimento 

privilegiado (DOVE, 1989, p.30). 

Apesar disso, devemos sempre lembrar que as regras do gênero policial não são 

prescritivas, funcionando mais como “enunciados descritivos do gênero como ele é” 54 

(DOVE, 1997, p.165) e instruindo o repertório de seus leitores com base em sua experiência 

acumulada do gênero. Essas convenções se desenvolvem conforme um padrão de adoções, 

cultivos e rejeições de diferentes invenções feitas por autores anteriores, com base na 

aceitação de um público leitor e em seus valores hermenêuticos. Essas áreas de incerteza, de 

informações não-formuladas, condicionam o texto e permitem a multiplicidade de 

interpretações das sessões expressas (ISER, 1980, p.226). Assim, a negatividade do modo 

hermenêutico, juntamente à convencionalidade do gênero, cria uma dialética de interpretação 

e reação, que cria e recria o ambiente discursivo e desenvolve interna e externamente a 

narrativa. Isso faz com que a ficção policial se preocupe mais com o personagem do detetive e 

sua investigação do que com o mistério propriamente dito, que será resolvido de qualquer 

maneira (GRELLA apud MALMGREN,  2001, p.103). 

Para o ideário japonês, a fama de Akechi Kogorō “rivaliza com a de Sherlock Holmes 

no mundo de língua inglesa” (VARTERESIAN, 2014, p.4). Assim, Rampo dedicou 

principalmente suas primeiras experiências com o gênero policial para desenvolver seu 

detetive amador, de forma ambivalente. Em D-zaka no satsujin jiken, Rampo esconde a 

identidade de seu protagonista, fazendo Akechi se tornar gradativamente mais suspeito. Não é 

estranho que o detetive seja confundido pelo criminoso, gerando suspeitas para si mesmo 

                                                           
54 “[...] descriptive statements of the genre as it is” (tradução nossa). 
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devido à sua investigação intrusiva. Contudo, sendo esta a primeira narrativa em que o 

detetive aparece, existe uma sensação de ameaça real de que as convenções clássicas (o 

narrador não pode ser o detetive, por exemplo) serão quebradas. Já no conto seguinte é 

descrito que Akechi “se envolveu em muitos casos criminais intrincados, revelando seu raro 

talento e adquirindo grande reconhecimento tanto de especialistas como da população em 

geral” (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.104). 

Rampo criou o personagem sem o intuito de continuar usando-o após sua primeira 

aparição, mas, com a popularidade inesperada do personagem, decidiu aproveitá-lo, mudando-

o de acordo com o que cada conto exigisse dele. Desde sua estreia, o detetive se desenvolveu 

de inúmeras formas, começando como um detetive amador ( 素人探偵 , shirōto tantei) 

excêntrico, com cabelos bagunçados e um quimono gasto que tem a investigação policial 

apenas como hobby e evoluindo, nos anos seguintes, para um contraponto digno às criações 

ocidentais. Rampo originalmente baseou o personagem de Akechi em Kanda Hakuryū, o 

quinto contador de histórias profissional de rakugo a herdar esse nome, cujo trabalho ele 

encontrou durante uma viagem a Osaka. Rampo foi atraído pela aparência e a maneira de falar 

de Kanda e pensou que ele seria um excelente modelo para um detetive incomum 

(VARTERESIAN, 2014, p.5), que encontra poesia na criminalística e não usa de suas 

habilidades para punir o mundo ao seu redor.  

Essa semelhança se aproxima da noção de que o detetive é uma figura desenhada como 

“uma síntese do discernimento intuitivo do poeta com o poder de raciocínio indutivo do 

cientista e sua capacidade de análise psicológica” 55  (CAWELTI, 2014, p.93). E essa 

capacidade opera sob duas premissas já discutidas, que manipulam as expectativas na leitura: 

a garantia de solução e a invencibilidade do detetive. Esses dois elementos traçam a 

infalibilidade da fórmula policial, através de sua especialização hermenêutica, e a competência 

do protagonista, cuja única função é descobrir o culpado pelo crime (MASSI, 2015, p.24). Ao 

manter o detetive imune a qualquer forma de violência e evitando qualquer esforço físico por 

parte dele, a fórmula tem como objetivo primário criar uma personagem quase onipotente, que 

será responsável por resgatar a harmonia da sociedade e manter o perigo à distância. 

Portanto, ao superar a performance do criminoso, o detetive clássico se prova uma 

figura mais inteligente, competente e ágil do que os demais personagens da narrativa (MASSI, 

2011, p.38). Sua função não é cumprida a menos que o criminoso seja sancionado, mas a 

performance do detetive acaba com a descoberta de sua identidade, deixando o papel de punir 

o criminoso para influências externas ao seu diálogo, como o sistema judiciário ou a própria 

                                                           
55 “…synthesis of the poet's intuitive insight with the scientist's power of inductive reasoning” (tradução nossa). 
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consciência do criminoso derrotado. Isso serve, primariamente, para manter puro o embate 

entre as duas mentes brilhantes e evitar o estresse na narrativa. Assim, o detetive se mostra 

uma figura com poderes de expor os segredos mais escondidos de qualquer pessoa e, assim, 

sendo capaz de manipular aquele na mira de sua investigação. Contudo, o que permite que sua 

performance seja heróica é a escolha de usar esses poderes para aliviar a tensão, expondo a 

culpa em um personagem com o qual o leitor não teria como se conectar. 

Apesar de a figura do detetive ser um nexo de inovações, tendo gerado arquétipos 

como o detetive particular violento do hardboiled ou o time de investigadores policiais do 

procedural, os modelos para o protagonista da ficção policial durante o século XIX foram 

inspirados por personagens como Auguste Dupin e Sherlock Holmes (HAYCRAFT, 1941, 

p.229). Assim, a convenção clássica estipulou um detetive solitário, vivendo em reclusão, sem 

grandes vínculos humanos e com um desprezo enraizado pelos métodos da polícia, devido à 

necessidade narrativa dele viver e compreender o mundo de seus vilões, na “verdadeira 

escuridão” (POE, 2004, p. 78). Um autor de ficção policial, então, utiliza seu detetive como 

guia para seus leitores, explorando assim os espaços sombrios da modernidade (KAWANA, 

2008, p.11) e os aspectos menos socialmente aceitos que mesmo assim, e exatamente por isso, 

atraem a curiosidade de seu público. 

Em sua obra, Rampo toma para si a meta de criar um personagem tão carismático e 

excêntrico, que seria capaz de ganhar espaço lado-a-lado com os grandes exemplos do 

ocidente. Em D-zaka no satsujin jiken, o narrador estabelece que conheceu “um homem 

estranho nesta cafeteria, chamado Akechi Kogorō; uma figura excêntrica, embora parecesse 

inteligente. O que atraiu minha atenção foi seu interesse por romances policiais” 

(EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.65). Desse modo, vemos que suas credenciais são dadas 

em um movimento metaficcional que coloca a leitura de narrativas detetivescas como uma 

especialidade mais importante até mesmo do que a criminalística, na solução de mistérios. 

Assim, em Yaneura no samposha, quando Saburō “ouvia o estilo de fala eloquente de Akechi, 

ele sentia uma sensação indescritível, como se esses contos de crime estivessem flutuando 

vividamente diante de seus olhos como um pergaminho vistoso, maravilhosamente 

ilustrado”56 (EDOGAWA, 1925e), a ficção policial enquanto artefato cultural ganha status 

quase religioso, digno de devoção. 

Esse movimento é intensificado ao se tirar o foco da figura do detetive e de sua análise 

racional, escondendo sua identidade muitas vezes até o derradeiro final. Em D-zaka no 

                                                           
56 明智の雄弁な話しぶりを聞いていますと、それらの犯罪物語は、まるで、けばけばしい極彩色の絵

巻物の様に、底知れぬ魅力を以て、三郎の眼前にまざまざと浮んで来るのでした (tradução nossa). 
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satsujin jiken, essa técnica permite que Rampo deixe a suspeita recair sobre o protagonista. 

Em Shinri shiken, o detetive só aparece depois de o crime ter sido cometido e a polícia estar 

incerta sobre quem é o culpado. Em Yūrei, também, o detetive é apresentado apenas depois 

que o caso central já se deu por completo, entrando em cena para poder resolvê-lo. Neste 

conto, antes mesmo de dar seu nome, o detetive é identificado só por sua técnica psicológica: 

“Que truque misterioso de conversa foi! Quase como se fosse um mágico, o jovem tirou 

facilmente todas as informações dos lábios do obstinado Sr. Hirata”57 (EDOGAWA, 1925d). 

Sua fama se torna tão grande que podemos ver, em Kurotegumi, o conto se iniciando com as 

palavras “Este é mais uma história das façanhas de Akechi Kogorō”58 (EDOGAWA, 1925c), 

estabelecendo logo em sua introdução o tipo de material que está sendo lido e que tipo de 

personagem será encontrado em suas páginas. 

Após ser manipulado a iniciar sua performance por um terceiro personagem, seja ele 

relacionado à vítima ou à polícia (MASSI, 2011, p.35), o detetive clássico executa uma 

performance indispensável para configurar a fórmula policial, já que sem ele o criminoso não 

será sancionado e a especialização hermenêutica do gênero será violada. Seu papel, então, é 

desvendar o mistério e impedir a continuidade das ações do criminoso, que tem como papel 

cometer o crime e, mais importantemente, manter sua identidade escondida durante toda a 

narrativa. Na ficção policial, então, o detetive é aquele que faz a história se mover, sendo uma 

força ofensiva no texto, mesmo que ele possa eventualmente errar em suas deduções. Da 

mesma forma, sua performance deve sempre ser bem-sucedida, logo, mesmo que o criminoso 

não seja punido por suas transgressões, ele sempre deve ser identificado (MASSI, 2011, p.36). 

Assim, o detetive deve exercer sua função como herói na narrativa, lutando pelos 

valores da sociedade e restabelecendo a ordem, ao desmascarar o criminoso através de seu 

programa dedutivo (MASSI, 2011, p.38). Para isso, o detetive deve decifrar as informações 

dadas pelo texto para se chegar à solução do mistério, sendo acompanhado pelo leitor, que 

reconhece nele o ponto focal para o qual toda a estrutura narrativa converge. O detetive, 

contudo, tem como vantagem a sua mobilidade dentro do mundo da narrativa e as chaves de 

decodificação corretas, a serem ativadas no momento crucial da obra. O leitor, então, foca sua 

energia em acompanhar com atenção o que acontece com o detetive, que ações ele toma, que 

métodos ele usa, seus motivos para tal e as consequências que sofre por isso, sabendo que a 

solução final sairá de sua boca. Assim, utilizando de sua genialidade para solucionar o 

mistério mais para satisfação própria do que para salvar alguém ou punir o criminoso, o 

                                                           
57 だが、暫く問答をくり返している間に、それはまあ何という不思議な話術であったか。青年はまる

で魔法使の様に、さしもに堅い平田氏の口をなんなく開かせて了ったのである (tradução nossa). 
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detetive é estabelecido como uma figura sem envolvimento pessoal ou moral no crime que 

investiga. 

Com o desenvolvimento do gênero, a indiferença do detetive torna-se uma marca tão 

forte que, para proteger o funcionamento interno do raciocínio do detetive, a figura do 

narrador torna-se o amigo devoto, fiel e menos inteligente, que representa o nível de 

raciocínio do leitor e observa as ações do detetive com admiração. Ele dá informações 

adicionais que o detetive não considera importante mencionar e “incorpora as normas sociais 

e ideológicas do período” (SCAGGS, 2005, p. 21), apesar de se manter apolítico. A criação 

desse narrador em primeira pessoa confere espaço para inovação e para que a trama seja 

contada por um personagem neutro, distanciando o leitor dos pensamentos do detetive e da 

reconstrução da narrativa. Ao usar um narrador que não é o detetive, o escritor pode 

manipular as simpatias e antipatias do leitor perante os suspeitos do caso, sem que isso reflita 

os pensamentos do protagonista. Esse novo ponto de vista mantém o detetive em um patamar 

distante, transformando-o em uma figura quase mítica, permitindo crimes mais complexos e 

desorientando o leitor (CAWELTI, 2014, p.83). 

A importância do elemento do narrador é crítica, servindo a função de desorientar a 

investigação feita pelo leitor e impedir que ele resolva o caso antes do final da narrativa. Não 

apenas isso, mas ter a narração no encargo do auxiliar faz com que o autor consiga iludir o 

leitor sobre sua capacidade de raciocínio, fazendo com que ele acredite que está sempre um 

passo à frente do autor. Talvez mais importante do que isso, ele permite a manutenção do fair 

play, conforme estabelecido por Sayers. Ao colocar o leitor longe do ponto de vista do 

detetive, o escritor pode fazer o momento da solução ser um clímax dramático e 

surpreendente, já que não há indicação de quando ele vai acontecer. Por fim, se o detetive 

fosse ao mesmo tempo o narrador, o escritor teria muita dificuldade de manter o mistério sem 

ter que criar limites arbitrários e artificiais para o que é mostrado do raciocínio do personagem 

(CAWELTI, 2014, p.84).  

Os narradores de Rampo costumam não ter nome, seguindo a convenção iniciada com 

o narrador anônimo de Poe. Contudo, mais do que apenas uma ferramenta para distrair o 

leitor, os narradores de Rampo se assemelham mais com o próprio autor do que com um leitor 

projetado (SAITO, 2012, p.263). Os contos do autor japonês trazem narradores jovens e 

pobres, muitas vezes sendo eles mesmos escritores em dificuldades ou recém-formados sem 

qualquer rumo na vida. Eles moram nos bairros menos prósperos e vivem na periferia cultural  

de Tóquio, muitas vezes tentando conviver em círculos sociais dos quais não fazem parte. 

                                                                                                                                                                                     
58 またしても明智小五郎の手柄話です (tradução nossa). 
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Esses jovens fazem parte da sociedade comum, mas se afastam o suficiente de suas rotinas 

para fornecer uma perspectiva externa sobre os eventos narrados. Matsumura, o narrador de 

Nanimono, engloba todas essas qualidades, sendo descrito como não tendo uma amizade tão 

íntima com Hirokazu como a que ele e Kōta tinham um com o outro (EDOGAWA, 1929, 

p.198) e, assim, se colocando do lado de fora, podendo narrar os fatos com mais 

imparcialidade. Dessa forma, o narrador se torna facilitador para o estabelecimento da figura 

do detetive. 

É importante, considerando sua capacidade de incutir a culpa em qualquer 

personagem, que o detetive seja essa figura desapegada e distante, sem qualquer parcialidade 

emocional no desfecho da ação. Da mesma forma que o crime e sua vítima serão apresentados 

de forma indiferente, também faz parte da convenção clássica que o investigador olhe para a 

tragédia da morte de alguém apenas como um enigma e uma chance de demonstrar seu poder 

de raciocínio, sem grande engajamento emocional no desfecho da ação. Esse desapego tem 

como consequência a percepção de que ele opera sob os valores da imparcialidade e da 

objetividade racional, ilustrada por sua falta de interesse romântico, entre outras coisas 

(SAYERS, 1929, p.39). Esse distanciamento emocional do detetive serve dois propósitos: dá 

ao leitor a certeza de que a solução do mistério será indubitável e estabelece que ninguém está 

a salvo de sua suspeita, devido a sua habilidade de ler as motivações ocultas daqueles ao seu 

redor. 

Desse modo, as intrincadas convenções ao redor da figura do detetive fazem com que 

ele seja a criação mais complexa do gênero, o que explica porque Van Dine defende que 

exista apenas um exemplar desse personagem em cada obra (VAN DINE apud MASSI, 2011, 

p.40), para evitar que o foco narrativo caia somente sobre ele e deixe de lado a situação 

central. Durante a primeira metade de Nanimono, por outro lado, todos os personagens 

apresentados parecem querer evitar esse papel. Primeiramente, o inspetor Hatano é 

apresentado como alguém competente, “um devoto da criminalística, um policial excêntrico 

que tem como sua máxima o detalhismo científico”59 (EDOGAWA, 1929, p.206), mas um 

leitor veterano provavelmente já suspeitaria que um policial não pode ser o detetive da 

narrativa. Assim, com as ações de Akai sendo vistas por uma perspectiva de suspeita pelo 

narrador, o conto só ganha um detetive de fato ao chegar na metade, quando Hirokazu acorda 

na cama de hospital e vê o caso como parecendo “mesmo um conto de detetive”60 (idem, 

                                                           
59 この司法主任は、犯罪捜査学の信者で、科学的綿密ということを最上のモットーとしている、ふう

がわりな警官であった (tradução nossa). 
60 まるで探偵小説みたいだね (tradução nossa). 
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p.226), cumprindo com a informação antecipada pelo trecho “mais tarde ele, a própria vítima, 

tomaria o papel de detetive nesse caso”61 (idem, p.208). 

Hirokazu vem de uma família rica, sendo filho único de um major do exército e 

descendente de uma linhagem que remonta ao vassalo de um daimyo (a classe dos lordes 

feudais do período medieval japonês). Desse modo, ele se encaixa no arquétipo de detetives 

excêntricos e inteligentes, encontrados nos contos clássicos, que normalmente eram uma 

máquina de raciocínio, vindos das camadas mais altas da sociedade, com um desprezo 

enraizado pelos métodos da polícia. Graduado pelo departamento de inglês, Hirokazu se torna 

um escritor de ficção policial e dedica uma estante inteira para narrativas de detetive e textos 

de criminalística. Esse fascínio pela literatura policial o aproxima da figura de Akechi, como 

alguém que fica tão imerso no material que passa a conseguir analisar os eventos ao seu redor 

com o mesmo rigor lógico achado em seus escritos. As interações que tem com Akai, durante 

o conto, são focadas em discussões autorreflexivas sobre seu interesse em comum: “Pelo que 

parecia, eles estavam discutindo detetives famosos, nacionais e estrangeiros. O assunto foi até 

detetives reais desde Vidoq e detetives fictícios desde Dupin”62 (EDOGAWA, 1929, p.208). 

No hospital, uma vez recobrada a sua consciência, Hirokazu sente-se pessimista pela 

vida que terá que levar dali em diante, mas toma a oportunidade para investigar o caso que o 

deixou assim: 

 
Ele estava pálido, sua respiração agitada, e o ferimento, enfaixado com uma grande 
quantidade de bandagens, ainda parecia doer, fazendo com que ele franzisse o rosto 
de tempos em tempos. Entretanto, era quando o assunto passava para a detecção que 
Hirokazu mostrava seu entusiasmo característico63 (EDOGAWA, 1929, p.229). 
 

Na ficção policial, então, o foco narrativo, mais do que para os eventos que geraram o 

crime, se volta para o momento da investigação (CAWELTI, 2014, p.109), explorando as 

ações do detetive e suas consequências. Embora essa etapa aparentemente sirva para elucidar 

o mistério do crime e eliminar possibilidades falsas, na verdade tem o objetivo de ofuscar 

mais ainda o problema, eliminando as soluções mais óbvias e deixando o leitor perdido em 

um mar de testemunhos conflitantes, em um impasse à espera da solução encontrada pelo 

detetive. É através desse conflito que nascem algumas das convenções mais clássicas do 

gênero, como o suspeito errado para quem todas as evidências parecem apontar, o quarto 

fechado onde um crime impossível aconteceu, entre outras (SAYERS, 1929, p.17). O método 

                                                           
61 それは、この事件で、のちに被害者のかれ自身が探偵の役目を勤めたほどである (tradução nossa). 
62 かれらは内外の名探偵について、論じあっているらしかった。ヴィドック以来の実際の探偵や、デ

ュパン以来の小説上の探偵が話題に上った (tradução nossa). 
63 顔は青ざめ、息使いは荒く、嵩だかく繃帯を巻きつけた患部が、まだ痛むとみえて、時々眉をしか

めるような状態でいて、探偵談となると、弘一君は特殊の情熱を示すのだ。 (tradução nossa). 
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utilizado por esse detetive, então, para William Stowe em seu From Semiotics to 

Hermeneutics: Modes of Detection in Doyle and Chandler, pode ser encarado de duas formas, 

com base em suas perspectivas narrativas (STOWE, 1983, p.366). 

No primeiro, o método semiótico, o detetive considera os fatos e pistas encontradas 

como sinais de outros fatores, aumentando assim o seu arsenal de informações em direção à 

“verdade” do caso (DOVE, 1997, p.141). Representado por C. Auguste Dupin e Sherlock 

Holmes, e narrado por um personagem separado, esse método exige que os detetives tomem 

distância do objeto, para poder analisá-lo objetivamente. Já o segundo método, o 

hermenêutico, encontra em Philip Marlowe, o detetive hardboiled de Raymond Chandler, seu 

representante. Sendo responsável por narrar sua própria perspectiva, o detetive hermenêutico 

se envolve diretamente no caso e só toma um caso como solucionado quando tanto o 

problema inicial, quanto os problemas causados por seu envolvimento são sanados (DOVE, 

1997, p.141). O objetivo do detetive, então, é o de tomar todas as informações “como 

significantes potenciais e vinculá-las, por mais díspares e incoerentes que pareçam, a um 

conjunto coerente de significados”64 (STOWE, 1983, p.367-68).  

A relação entre os dois não é arbitrária, traçando um vínculo entre as pistas e a 

interpretação dos fatos (MALMGREN, 2001, p.47). As pistas encontradas em uma 

investigação são inicialmente apresentadas na ordem errada, retiradas de seus contextos 

originais no tempo e espaço. Assim, a explicação da solução encontrada pelo detetive tem o 

papel de reorganizar as pistas, criando prazer no leitor ao colocar informações que pareciam 

aleatórias e caóticas de volta em seus lugares na sequência de ações do crime. Aqui, vemos 

pela primeira vez os eventos pelos olhos do detetive, e somos levados a uma visão clara e 

lógica dos eventos. O interesse do leitor na explicação se dá devido a sua interação com a 

obra, à sua ativa interpretação das pistas apresentadas durante a investigação, o que o leva a 

comparar suas próprias inferências à solução dada pelo detetive. Assim, as pistas não só 

prometem desenvolvimentos futuros, mas sugerem as circunstâncias do acordo entre autor e 

leitor (DOVE, 1989, p.41). Como em um jogo, o leitor se vê medindo sua pontuação contra o 

gabarito do detetive, medindo sua própria capacidade de raciocínio. 

Dentro dessa dicotomia narrativa, Akechi Kogorō se mostra um caso à parte. O papel 

do detetive japonês se torna o de conectar a imagem de quem as pessoas aparentam ser 

socialmente, com a de quem elas de fato são (SAITO, 2012, p.278). Rampo pretende que seu 

detetive viva no mundo da narrativa, interagindo diretamente com testemunhas e evidências, 

                                                           
64 “to consider data of all kinds as potential signifiers and to link them, however disparate and incoherent they 
seem, to a coherent set of signifieds, that is, to turn them into signs of the hidden order behind the manifest 
confusion, of the solution to the mystery, of the truth” (tradução nossa). 
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mas evita explorar por completo as consequências dessa imersão. Desde D-zaka no satsujin 

jiken, Akechi nunca está em perigo real por se envolver nos casos, mas a estrutura dos contos 

e a figura do narrador frequentemente colocam a inocência de Akechi em xeque. No primeiro 

conto do detetive, toda a suspeita do narrador parece apontar para Akechi, e o conto é bem-

sucedido em manter a identidade de Akechi como detetive longe do alcance do leitor. Nas 

narrativas invertidas e até mesmo em Yūrei, por outro lado, o personagem entra em cena 

apenas para sanar o mistério central da obra e, assim, encarna em sua aparição a liberação da 

tensão, por representar a chegada da solução.  

De volta em Nanimono, Hirokazu, com base nas informações recebidas através de 

Matsumura e as informações privilegiadas entregues pelo inspetor Hatano, se coloca na 

posição de virar detetive para o caso, já que, “tendo sido ele mesmo a vítima daquela noite e 

sempre um fã de detetives, nutria um grande interesse por esse caso”65 (EDOGAWA, 1929, 

p.226). De início, contudo, Hirokazu subestima suas próprias deduções que se tratavam, 

segundo ele mesmo, de “nada mais do que meus devaneios”66 (idem, p.227). Conforme novas 

peças da investigação são desvendadas, contudo, sua confiança aumenta, assim como passa a 

adotar um tom sarcástico ao lidar com a política. A partir de então, ele passa a ser comparado 

com Sherlock Holmes, por “esconder suas conclusões”67 (idem, p.229) e ser “um homem que 

irritava os outros”68 (p.230). Hirokazu realiza experimentos sem explicar suas motivações e 

esconde suas interpretações, ao mesmo tempo em que provoca o narrador, e o leitor, por não 

terem chegado na resposta ainda. 

Seu processo dedutivo é definido, por ele mesmo, como “matemático”, estipulando 

que ele “não estava suspeitando de alguém desde o começo. Eu só examinei as relações 

teóricas entre os vários dados até chegar na conclusão mais natural”69 (idem, p.250) até que, 

pela conexão entre duas pistas, a verdade apareceria. Assim, Hirokazu chega à conclusão de 

que “Nós caímos em um truque. Há uma pessoa que se escondeu bem em nosso ponto cego. 

Ele possui um estranho manto de invisibilidade… o manto de ser um bom amigo da vítima e 

ter sido o primeiro a descobrir a cena do crime”70 (idem, p.251). Assim, Hirokazu, apontando 

                                                           
65 弘一君は、当の被害者であったうえに、日ごろの探偵好きから、この事件に非常に興味を感じてい

る様子だった (tradução nossa). 
66 まだぼくの白昼の夢でしかないからだ (tradução nossa). 
67 弘一君はシャーロック・ホームズみたいに、結論をかくしたがる (tradução nossa). 
68 いやに人をじらす男だ (tradução nossa). 
69 僕はあらかじめ誰も疑っていたわけではありません。種々の材料の関係を理論的に吟味して、当然

の結論に到達したまでです (tradução nossa). 
70 「そうです。われわれは錯覚におちいっていたのです。一人の人物がわれわれの盲点にかくれてい

たのです。彼は不思議な隠れ蓑…...被害者の親友で事件の最初の発見者という隠れ蓑にかくれていた

のです」(tradução nossa). 
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Kōta como o vilão que arquitetou uma trama para tentar matá-lo, respeita a estipulação de 

Ronald A. Knox, que diz que “o criminoso deve ser alguém mencionado na parte inicial da 

história, mas não alguém cujos pensamentos o leitor pode acompanhar” (KNOX apud 

KAWANA, 2008, p.235). 

A criação do personagem depende da premissa de que, mesmo acreditando que não 

será descoberto, o criminoso opera sob o medo de ser punido por sua transgressão. Assim, 

para que um indivíduo decida se tornar um criminoso, a narrativa policial analítica exige 

fortes e consistentes motivações. Essas devem partir de um quadro de valores individualistas 

que o coloca como superior aos demais sujeitos da sociedade, ao ponto de poder privar a vida 

de outro sujeito (MASSI, 2011, p.33). É comum que esse crime seja feito de forma passional, 

mesmo quando arquitetado, com um alvo específico em mente que se encontra no ambiente 

social do autor do crime. Assim, apesar de apresentado logo cedo, o criminoso deve ter seus 

motivos escondidos, juntamente a quaisquer informações que possam levar à uma elucidação 

do crime cedo demais. Ao decifrar o enigma e capturar o criminoso, o gênero “menospreza 

outras causas e dissipa a dúvida de que toda escolha é tendenciosa e subjetiva” (MORETTI, 

1988, p.144), restabelecendo a ordem social. Em Nanimono, então, Hirokazu estabelece que 

tudo no caso teria sido feito devido a um triângulo amoroso entre ele, Shimako e Kōta, mas 

esconde essa revelação atrás de uma série de outras pistas a serem interpretadas.  

Apesar de o crime encontrado no centro da ficção policial geralmente ser um 

assassinato com circunstâncias misteriosas, ao ponto de Van Dine argumentar que “um 

romance policial sem cadáver não existe” (VAN DINE apud MASSI, 2011, p.40), é comum 

encontrarmos exemplos, na produção inicial de Rampo, em que nenhum corpo é encontrado. 

Kurotegumi traz um sequestro e Yūrei trata de uma morte que não ocorreu, enquanto Shinri 

shiken e Yaneura no samposha, embora tragam uma morte a ser desvendada, não traz 

qualquer enfoque na investigação. Assim, os leitores de Rampo se acostumam com 

circunstâncias bizarras em seus crimes que, mesmo em obras que figuram a morte, não são o 

que parecem. Em Nanimono, então, Rampo consegue criar, com a vítima, um conjunto de 

circunstâncias tão peculiar ao ponto de fazer com que os leitores o aceitem como um detetive. 

Para o autor, a perda da personagem da vítima para um assassinato, impedindo que ela possa 

ser usada durante a narrativa, parece ser desperdício. Embora hesitantes quanto à violação da 

convenção, mesmo leitores veteranos sentem a intensificação da tensão presente no texto, já 

que a segurança normalmente conferida ao detetive se torna inexistente. 

Uma vez que seu público leitor já sabia quem o personagem era, Rampo precisa 

encontrar táticas diferentes para esconder a identidade de Akechi e, assim, mantê-lo em um 
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estado suspenso, nunca livre da ameaça de suspeita dos personagens e do leitor. Após o 

estabelecimento de Akechi enquanto mestre detetive, no imaginário japonês, se torna comum 

que Rampo reserve a identidade real do personagem até o desfecho de suas obras, para que a 

fórmula policial não possa atrapalhar na criação de suspense no leitor. Esse método de tentar 

esconder inovações dentro de convenções do gênero marca os métodos de Rampo, que tende a 

criar áreas de incerteza sobre espaços tidos como estáveis na fórmula. Em Yaneura no 

samposha, isso é encontrado no truque que Akechi faz para conseguir a confissão de Saburō. 

A revelação de que o detetive não tinha qualquer evidência concreta exige que o mistério seja 

solucionado por uma inversão do papel da prova. 

 
Os truques de narrativas policiais, em geral, já foram quase completamente 
esgotados por escritores estrangeiros. Mesmo que se imagine que um truque deve ser 
novo, as chances são altas de que ele já tenha sido usado à exaustão por alguém. Foi 
aí que eu concebi uma maneira de evitar essa situação: sempre que possível, usar de 
um truque famoso, bem conhecido, virando-o de cabeça para baixo. Desse modo, 
quanto mais comum o truque, melhor. Os leitores ririam consigo mesmos, 
acreditando ser aquele truque de sempre, e leriam o texto de forma sossegada. É 
então que, de repente, eu o subverto. Assim, exatamente por ser um truque famoso, o 
efeito é extraordinário. Em outras palavras, o que meticulosamente arquitetei foi um 
truque que existia no verso dos truques71 (EDOGAWA, 1995, p.38). 
 

Durante toda a obra, o leitor/narrador sente-se rodeado pela trama de um criminoso 

misterioso, com pistas confusas e evidências bagunçadas, antes de finalmente ser apresentado 

com uma ruptura nesse ambiente caótico, com a promessa de que o problema impossível 

finalmente tem uma resposta. É nesse momento que o detetive entra em cena, para tomar as 

rédeas do raciocínio dedutivo e dar um fim à confusão e incerteza que assolam o narrador. 

Assim, partindo de um fato extraordinário, o gênero nega a possibilidade de crimes perfeitos, 

exigindo que não haja mistérios sem solução ou conflitos sem desfecho. Contudo, não é 

incomum vermos um criminoso ser descoberto, mas não receber punição (o detetive tem que 

desvendar o caso, mas não é necessário que isso se reflita na prisão do culpado). Isso se 

explica, segundo Cawelti, devido à narrativa policial analítica estar “mais preocupada com o 

isolamento e especificação da culpa do que com a punição do criminoso” (CAWELTI, 2014, 

p.91), sendo raras as histórias que se demoram com o destino do antagonista. Entretanto, em 

Nanimono, Kōta é preso por atirar contra Hirokazu, mas se recusa a admitir o crime ou 

apresentar um álibi para absolvê-lo da culpa, mantendo o conto em um estado pendente.  

                                                           
71 「探偵小説のトリックというものは、外国人がほとんど書き尽くしている。新しいつもりで考え出

しても、結局誰かの使い古しである場合が多い。そこで私はそれをさける為に一つの手段を思いつい

た。なるべく人の知っているような、有名なトリックを裏返して用いる手だ。それ故、トリックはあ

りふれていればいる程好都合である。読者はハハア、又例のトリックかと分かったつもりで安心して

読んでいる。そいつを、ヒョイとひっくり返す。すると、有名なトリックであるだけに、効果が大き
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As narrativas policiais mais empolgantes e bem-sucedidas, segundo Cawelti, não são 

nem aquelas em que o leitor resolve o mistério antes do fim (pois assim o interesse em 

terminar o conto deixa de existir), nem aquelas em que o leitor fica completamente surpreso 

com a solução apresentada pelo detetive (pois assim o leitor se sente enganado, já que sua 

interação com a obra foi irrelevante). Assim, o objetivo da narrativa não é que o leitor consiga 

desvendar o mistério, mas sim “lhe dar participação suficiente para que ele possa apreciar 

melhor a inteligência do detetive e entender a nova perspectiva da qual sua explicação 

depende” (CAWELTI, 2014, p. 89). Em geral, os contos de Rampo são apresentados com 

informações o suficiente para que o crime seja solucionado, mas termina com uma subversão 

que invalida a resposta encontrada.  

Dentro desse quadro, Nanimono é um ótimo exemplo do modo de leitura da ficção 

policial, precisamente porque, para um leitor desatento, pode até parecer que a narrativa 

poderia terminar com Kōta atrás das grades. Mas é exatamente o modo de leitura do gênero, 

com sua especialização hermenêutica, que tornam esse um fim inaceitável para qualquer leitor 

que possua em seu gênero individual uma esquematização formular do conto policial clássico. 

Em suma, o trabalho de análise formular da ficção policial necessita passar por seu modo de 

leitura, tendo em mente a promessa de solução, assim como as convenções que estruturam o 

gênero. E então, se sabemos o que é esperado de uma convenção, saberemos como um dado 

autor está tentando violá-la e, mais importantemente, como traduzir essa subversão. 

                                                                                                                                                                                     
いのだ。つまり、当時私が苦心して考えたのは、トリックをひっくり返す所の、もう一つのトリック

についてであった。」 (tradução nossa). 
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Capítulo 3 

 

O ENIGMA DA TRADUÇÃO 

 

Desafios na Tradução da Ficção Policial 

 

 

“Este caso fervilha com fatos misteriosos, mas talvez no reverso desse mistério 

superficial se esconda uma verdade inesperadamente simples”72 (EDOGAWA, 1929, p.227), 

é assim que Hirokazu, a vítima que se coloca na posição de detetive de Nanimono, anuncia ao 

narrador e, por conseguinte, ao leitor, ter chegado a uma solução para o mistério que o 

colocou no hospital. O percurso clássico da narrativa detetivesca, então, chega à sua 

potencialidade com a explicação de como Kōta Shintarō teria arquitetado o crime devido a 

uma rivalidade amorosa. A explicação dada pelo protagonista hospitalizado respeita a 

condição básica da ficção policial, que faz com que “o detetive refaça, retrace, o caminho que 

já foi feito por seu predecessor, o criminoso”73 (BROOKS, 1992, p.24). Por outro lado, essa é 

ofuscada por outra característica comum ao gênero, aquela da relação do texto com o leitor. 

Como participante da ação, o leitor é levado a observar de perto os desenvolvimentos da 

trama e mentalmente catalogar as pistas dadas pelo texto, com o intuito de solucionar o caso o 

quanto antes, seja para “derrotar” o detetive (e o escritor) em seu próprio jogo, ou para se 

desvencilhar do sentimento de suspensão no qual se encontra, reconquistando seu equilíbrio. 

Ao chegar na conclusão de Hirokazu, então, o leitor terá à sua disposição todas as pistas 

encontradas na investigação, várias pontas soltas e a certeza de que a história não termina ali. 

 

 

3.1. A Pragmática Conversacional da Ficção Policial 

 

Ao ser apresentada a teoria completa de Hirokazu, um leitor veterano (experiente com 

o gênero policial) percebe rapidamente que, embora a explicação se encaixe em todas as 

informações até ali dadas, há preocupações externas que o fazem continuar em um estado de 

suspensão. Afinal, qual era a relevância do diário deixado aberto sobre a mesa do escritório de 

                                                           
72 “この事件は、奇怪な事実がみちみちている。が、表面奇怪なだけに、その裏にひそんでいる真理は

、存外単純かもしれない” (tradução nossa). 
73 “the detective repeat, go over again, the ground that has been covered by his predecessor, the criminal.” 
(tradução nossa). 
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Shimako? E, ainda mais importantemente, quem é o Sr. Akai? Com o caso resolvido e o 

criminoso apontado, seu comportamento estranho é finalmente explicado pelo narrador, que 

diz que “embora eu tenha suspeitado de que ele era o criminoso, isso havia sido um grave 

engano. Muito pelo contrário, ele também era um exímio detetive amador”74 (EDOGAWA, 

1929, p.256). Lendo isso e reinterpretando os eventos narrados até ali, contudo, um leitor 

atento passa a se perguntar se a solução à qual Akai chegou em sua investigação terá sido a 

mesma apresentada por Hirokazu. Talvez, em literaturas menos pautadas por uma fórmula, 

essas informações seriam facilmente descartadas, uma vez que uma solução foi encontrada. 

Contudo, o princípio da eficiência faz com que um leitor veterano mantenha na memória os 

diferentes eixos narrativos, com atenção redobrada para aqueles que não foram solucionados 

ainda, sob a premissa de que tudo deverá se encaixar coerentemente em uma narrativa linear 

dos eventos narrados, até o final da obra. 

Assim, o conhecimento da fórmula permite ao leitor veterano uma consciência dos 

mecanismos internos da narrativa e uma resistência às manipulações feitas pelo escritor. 

Mesmo se desconsiderarmos a estrutura dupla da narrativa policial, com o crime sendo 

apresentado de trás para frente pela investigação do detetive, o autor ainda possui ao seu 

dispor uma série de ferramentas para fragmentar a fábula e ofuscar a compreensão do leitor. 

Essa fragmentação é usada para manipular a forma como o leitor assimila as informações do 

texto, se assegurando de que ele deixará passar pistas importantes e entrará em becos sem 

saída (conhecidos como red herring (SEAGO, 2014, p.2), uma sucessão de eventos criados 

unicamente para desorientar o leitor) durante o percurso da investigação. Seria fácil, então, 

apontar a investigação de Akai ou mesmo o diário de Shimako como exemplos desses 

desvios, mas sua ausência na teoria de Hirokazu mantém em suspensão a relevância desses 

eventos para o caso e problematiza a solução dada pelo detetive hospitalizado. 

Como tudo em uma história de detetive parte de sua presunção de relevância, é parte 

do arsenal de um escritor a manipulação de coerência, criando diferentes versões igualmente 

aceitáveis para a solução, mas que se tornam impraticáveis conforme a investigação desvenda 

novas informações. A interpretação de pistas depende de um movimento de reorganização em 

uma linha do tempo cronológica, traçando relações causais e possíveis motivos por meio da 

dedução lógica, até que uma única narrativa coerente de causa e efeito emerja de um mar de 

hipóteses plausíveis (SEAGO, 2014, p.2). Para isso, o escritor tem ao seu dispor técnicas de 

dispersão de pistas, desordenando a cronologia interna da obra e regulando o foco dado às 

                                                           
74 “わたしはかれを犯人ではないかと疑ったりしたが、とんだ思い違いで、反対に、かれもまた優秀

なる一個のしろうと探偵だったのである” (tradução nossa). 
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informações, manipulando o leitor a conferir mais ou menos relevância aos diferentes 

componentes da fórmula. O papel do leitor, por sua vez, é tentar identificar o essencial para a 

solução do caso e achar modos de separá-lo dos desvios construídos para adiar o desfecho.  

Esse movimento só é possível devido à negociação de expectativas criadas em um 

público leitor veterano, que conhece bem os mecanismos internos da narrativa e consegue 

prever possíveis desenvolvimentos na obra, com base em informações implícitas. Sob a 

superfície linguística de uma narrativa policial, encontram-se jogos cognitivos travados entre 

autor e leitor, baseados na manipulação retórica que esconderá no conteúdo explícito uma 

série de inferências necessárias para a decodificação. Embora o texto em si não requeira 

grande esforço para ser compreendido, a mensagem implícita necessita de maior atenção e 

depende da relação entre os sujeitos do ato de fala e de suas relações com as circunstâncias de 

discurso (CHARAUDEAU, 2009, p.24). Assim, um escritor que deseja gerar efeitos 

específicos em seu leitor, precisa saber muito bem como manipular a capacidade de inferência 

dele, identificando ferramentas que poderão ser usadas para compreender não apenas as pistas 

apresentadas, mas principalmente o que se entenderá como a intenção do autor. Afinal, “uma 

característica essencial da maior parte da comunicação humana, verbal e não verbal, é a 

expressão e o reconhecimento de intenções” (GRICE, 1989; apud SPERBER; WILSON, 

2005, p.221). 

Isso faz com que o modo de leitura da ficção policial aparente respeitar os mesmos 

princípios estipulados por Herbert Paul Grice, através de seu estudo na Pragmática. Ao 

analisar os princípios que regulam o uso da linguagem, essa área de estudo é responsável por 

explorar as condições que determinam um ato comunicativo, desde a codificação do 

significado em um enunciado pelo emissor, até o processo de interpretação feita por um 

receptor (ARMENGAUD, 2006, p.12). Mais especificamente, para a Pragmática 

Conversacional de Grice existe uma distância entre a proposição linguística construída por um 

falante e a compreensão dela por um ouvinte, que é instruída tanto pela intenção do primeiro, 

quanto pelas expectativas do segundo. O significado completo de um enunciado só pode ser 

alcançado ao se considerar tanto aquilo que é expresso, quanto às informações dadas 

implicitamente, ambos elementos pretendidos pelo emissor. Para o filósofo analítico, a 

intenção comunicativa é de suma importância para a geração de sentido em uma 

comunicação, seguida pela análise de contexto, que define o significado (GRICE, 1975, p. 

35). 

Enquanto um falante deseja que sua intenção seja reconhecida por quem a recebe 

(SEARLE, 2010, p.231), um ouvinte deve utilizar informações extralinguísticas para 
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apreender essa intenção e saber como interpretar o enunciado recebido. Dessa forma, os 

participantes de um ato comunicativo operam sob um princípio de cooperação, negociando a 

expressão do sentido pretendido, tendo como intuito se fazerem compreendidos e 

compreenderem o outro. É apenas através de um processo dedutivo, operado por essa 

cooperação, que um receptor pode desvendar as informações que se manifestam 

implicitamente por meio do material explícito. Além disso, para Grice, a comunicação se 

pauta em quatro máximas que estipulam que uma comunicação é eficiente quando ela não 

possui mais ou menos informações do que o necessário (máxima da quantidade), quando ela é 

verdadeira e há evidência de sua veracidade (máxima da qualidade), quando ela é pertinente 

ao contexto da comunicação (máxima de relação) e, por fim, quando ela é clara e objetiva 

(máxima de modo). Por serem pressupostos de um contrato comunicativo tácito, se uma 

comunicação é feita sem respeitar uma ou mais dessas máximas, estaremos face-a-face com 

um comportamento conversacional não-cooperativo e mal-entendidos podem ser gerados 

(GRICE, 1975, p.370). 

As máximas de Grice estipulam que os enunciados criam expectativas no receptor, em 

direção ao significado pretendido pelo emissor. Contudo, isso não quer dizer que uma 

comunicação só pode ser bem-sucedida se essas regras forem seguidas à risca. Afinal, pode 

partir da intenção do falante que esses princípios sejam violados e que seu significado seja 

depreendido através das implicações deixadas por essas lacunas de sentido. Quando Hirokazu 

pergunta “P’ra onde será que eles foram?”75 (EDOGAWA, 1929, p.261), ao se separar de 

Matsumura e Shimako, a resposta de Akai, “É claro que não haveriam de se perder!”76 (idem), 

viola a máxima de modo (não sendo uma resposta direta), para evitar violar a máxima de 

qualidade (já que ele não sabe do paradeiro deles). Assim, o emissor condiciona o significado 

total de sua mensagem à decodificação não só do sentido literal, mas de sua intenção 

implícita, uma “implicatura fraca”, conforme veremos mais adiante. Para um ouvinte que 

recebe uma mensagem, por outro lado, seu papel é o de extrair sentido das possíveis 

omissões, insinuações e ambiguidades da mensagem, chegando a um significado mais extenso 

do que o conferido apenas pela expressão linguística (GRICE, 1975, p.30-31). Assim, uma 

comunicação bem-sucedida depende da noção de contexto compartilhado entre o autor e o 

leitor e que atribui sentido a todos os elementos do texto. 

Contexto, assim definido, diz respeito não só à “situação concreta em que os atos de 

fala são emitidos, ou proferidos, o lugar, o tempo, a identidade dos emissores etc., tudo que é 

                                                           
75 「どこへ行っちまったんだろう」(tradução nossa). 
76 「まさか、まい子にもなりますまい。(tradução nossa). 



84 
 
preciso saber para entender e avaliar o que é dito” (ARMENGAUD, 2006, p.13). Trata-se, 

além disso, de um construto cognitivo que permite o uso de informações explícitas para se 

chegar aos pressupostos e ao objetivo pretendido do texto, tendo como função eliminar 

ambiguidades, evitar repetições e apontar implicações. Além da expressão linguística, existe 

uma multiplicidade de mecanismos ao dispor do falante para tornar sua mensagem mais 

contundente ou gerar efeitos estilísticos específicos, mas é apenas através de um ambiente 

contextual sociocognitivo e situacional mútuo que essa mensagem poderá ser formada e 

decodificada. Esse contexto particular faz parte de uma rede de significados, regulados por 

expectativas e experiências compartilhadas pelos membros de uma comunidade, que 

responderão de forma similar a um mesmo estímulo. A fórmula literária que rege a construção 

da narrativa policial, assim, funciona como um contexto compartilhado por todos os seus 

leitores, gerando espaços de previsibilidade e, por conseguinte, oportunidades para subversão. 

Ao mesmo tempo em que limita as mecânicas narrativas disponíveis para um escritor, 

a natureza formular da literatura policial também permite manipulações de suas convenções, 

desorientando seu público leitor, que reconhece como uma narrativa desse tipo deve funcionar 

e cria expectativas em cima desse conhecimento. Assim, o modo de leitura da ficção policial 

perpassa o conhecimento prévio do gênero individual do leitor e uma atenção redobrada a 

instâncias de violação de máximas conversacionais, interpretando com base em fatores 

contextuais internos e externos ao texto. Fica fácil perceber que o jogo travado entre o autor e 

o leitor desse gênero acontece, principalmente, em três etapas: na leitura dos fatos narrados, 

na compreensão das implicações criadas por esses fatos e, por fim, nas implicações instruídas 

por uma aderência ou subversão das convenções do gênero. A importância dessas etapas para 

a leitura do gênero torna a tarefa de um potencial tradutor ainda mais árdua, contudo, pois 

leitores de outras culturas requerem uma reprodução do ambiente discursivo da narrativa 

original, com todas as suas inferências. Desse modo, o tradutor deve ter em mente as etapas 

de interpretação do material narrativo, compreendendo que as informações obtidas em uma 

leitura superficial devem figurar no texto-meta, mas suas implicações e funções na fórmula 

também precisam aparecer. 

Por outro lado, deve-se considerar que a distância entre um leitor da cultura-meta e o 

texto e contexto da cultura-fonte faz com que esses leitores reajam de formas bem diferentes a 

um mesmo texto. Contudo, a fórmula narrativa, e a presunção de que um leitor de qualquer 

cultura compreende, mesmo que inconscientemente, como a fórmula funciona, cria um 

fundamento que integra leitores de diferentes lugares em uma comunidade única. A partir 

dessa compreensão, o papel do tradutor está não só em recriar o material linguístico e as 
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informações contextuais do original, mas reconhecer a dinâmica inerente ao texto, que 

manipula expectativas criadas pela experiência com o gênero. Para recriar esse ambiente 

discursivo, um tradutor deve analisar como a mensagem é interpretada por qualquer leitor, do 

ponto de vista cognitivo, e pensar em como recriar os mesmos mecanismos na língua-meta. 

Esse objetivo se assemelha às preocupações sobre a equivalência dinâmica de Eugene Nida, 

que pede por uma reprodução da “mensagem” do original, ou “o sentido ou conteúdo total de 

um discurso; os conceitos e sensações que o autor pretende que o leitor entenda e perceba”77 

(NIDA apud GUTT, 2000, p.69), em uma linguagem que otimize sua relevância para o novo 

leitor. 

O gênero policial então apresenta desafios peculiares ao ser explorado sob o prisma do 

fazer tradutório. Superficialmente, ela depende de uma fórmula com convenções que traçam 

seu contorno e na qual a trama é de suma importância, contudo, ao nos aprofundarmos na 

dinâmica cognitiva do gênero, percebemos jogos que manipulam a relevância real de 

informações dadas. Enquanto, por um lado, o tradutor precisa criar um ambiente cultural 

crível e sutil, lidar com uma gama de vozes, trazendo à tona diferentes personagens dentro de 

um mesmo contexto social e interagindo em um mesmo local (SEAGO, 2014, p.5), por outro, 

deve desprender considerável esforço para manter o jogo narrativo operante. Se faz 

necessário, então, um estudo aprofundado de cada texto, para identificarmos o que, de fato, é 

preciso figurar em uma tradução, assim como o que deve ser modificado para manter sua 

equivalência dinâmica. Assim, a compreensão de contexto, seja ele cultural ou estrutural, 

oferece ao tradutor as ferramentas para compreender os processos cognitivos e reconstruir, 

para outro ambiente discursivo, tanto os significados, quanto as intenções de uma obra. 

Em suma, se considerarmos princípios como a especialização hermenêutica, a 

eficiência narrativa e a fórmula da ficção policial, exploradas no capítulo anterior, 

perceberemos que toda e qualquer informação apresentada por um escritor do gênero traz 

consigo o pressuposto de sua importância para a solução do enigma. Um tradutor, ao encarar 

essa realidade, reconhece a importância de se reconstruir com destreza coisas como descrições 

detalhadas de cenas de crime ou percebe que significados culturalmente carregados podem se 

provar desafiadores em um material como esse, mas pode acabar ignorando coisas mais sutis, 

como as inferências pretendidas pelo autor original. Assim, se faz necessária a análise de até 

que ponto o modo de leitura particular do gênero e as expectativas inerentes a ele podem 

impactar e moldar as estratégias de tradução. O tradutor deve reconhecer seu papel como 

                                                           
77 “[...] the total meaning or content of a discourse; the concepts and feelings which the author intends the reader 
to understand and perceive” (tradução nossa). 
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escritor de um texto detetivesco que, de certa forma, plagia o texto fonte e recria os jogos 

linguísticos do original para um novo público, tendo em mente que sua preocupação primária 

na tradução deve ser uma equivalência não na expressão linguística, mas na relevância das 

informações apresentadas. 

 

 

3.2. A Teoria da Relevância no Âmbito da Tradução 

 

Como foi explorado até aqui, a estrutura da ficção policial se dá por meio de uma 

constante manipulação de informações, escondendo pistas e impedindo que o leitor reconheça 

facilmente os gatilhos de causa e efeito da trama. O uso de informações implícitas permite ao 

autor uma maior riqueza de significados, sensações e ideias que não necessariamente são 

expressas por palavras, ao mesmo tempo em que confere densidade ao material literário, 

exigindo do leitor um maior esforço para processá-las. Contudo, a densidade assim conferida 

não afeta apenas o leitor, podendo criar desafios para o tradutor, que deve avaliar e tomar 

decisões sobre o que ele consegue manter no campo das implicações, o que ele deve explicar 

e o que é, em última instância, irrelevante para a compreensão do enunciado. Portanto, para 

identificarmos esses grupos, será necessário identificar e conceituar uma teoria tradutória que 

foque nessas implicações e inferências de uma mensagem, elucidando desafios que podem ser 

solucionados ou peculiaridades que devem ser consideradas na tradução das narrativas de 

detetive. 

A dinâmica da ficção policial, entre a ocultação de evidências e a operação do fair 

play, confere aos leitores ferramentas para identificar a função de componentes em uma 

narrativa, em geral a partir da recordação ou da repetição de informações. O escritor da 

narrativa policial parte do pressuposto de que informações recentes são mais fáceis de se 

recordar, usando isso para confundir ou auxiliar o leitor em sua busca por respostas. Uma vez 

que as informações chave de um caso são geralmente fragmentadas e espalhadas por toda a 

narrativa, um escritor precisa assegurar que seu leitor será capaz de recordar as informações 

pertinentes, para que ele aceite o desfecho sem se sentir enganado (SEAGO, 2014, p.12). 

Contudo, como o leitor não pode começar a leitura sabendo diferenciar entre detalhes 

relevantes e irrelevantes de um caso, um tradutor deve sempre ter em mente a capacidade 

limitada do leitor para a retenção e interpretação de informações. Assim, na ficção policial, o 

papel do escritor (assim como do criminoso) é calcular os caminhos mentais que o leitor (ou o 

detetive) fará e manipular o percurso de sua investigação, fazendo-o constantemente se 
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perguntar “porque essa interpretação e não esta outra?” (SPERBER; WILSON, 1995, p.37), 

conforme apontado pela Teoria da Relevância. 

De acordo com Dan Sperber e Deirdre Wilson, o modelo pragmático conversacional, 

discutido anteriormente, peca ao não explorar a criação de deduções, simplificando demais o 

processo de interpretação e desconsiderando aspectos cognitivos da comunicação. Para eles, o 

foco em tentar explorar apenas a codificação e decodificação de mensagens, comum às teorias 

da comunicação até então, não é satisfatório. Em resposta a isso, os cientistas cognitivos 

formulam seu próprio modelo de comunicação inferencial com base apenas na máxima 

relacional griciana, descartando as demais (SPERBER; WILSON, 1995, p.36). Para eles, não 

é o cumprimento de um princípio de cooperação, mas a busca por relevância, característica 

básica da cognição humana, que torna a comunicação bem-sucedida. Desse modo, o sistema 

proveniente desse debate é apresentado na obra Relevance: Communication and Cognition e 

toma para si a missão de investigar os processos inferenciais inerentes à cognição humana. 

Para eles, o sistema cognitivo humano evoluiu para perceber estímulos relevantes, 

ativando o mecanismo de recuperação de memória, e o mecanismo inferencial, que processa 

essas informações da forma mais produtiva. Esse método de comunicação é chamado de 

“ostensivo-inferencial”, devido à atitude do emissor de atrair atenção para o seu sentido e do 

receptor de considerar um conjunto de premissas para a interpretação (SPERBER; WILSON, 

1995, p.54). Para que a comunicação aconteça, então, um receptor precisa processar os 

estímulos ostensivos de um emissor, reconhecendo a intenção deste de comunicar algo, 

através de um comportamento inferencial. Em outras palavras, a Teoria da Relevância 

observa como o sistema cognitivo de um indivíduo recebe, processa e armazena estímulos 

através do cruzamento de informações linguísticas e não-linguísticas. Dessa forma, para uma 

informação ser considerada relevante, ela deve ser a mais relevante dentre todas e ser capaz 

de confirmar pressuposições, corrigir impressões erradas ou gerar conclusões importantes 

(SPERBER; WILSON, 1995, p.116). 

A teoria aponta que, em uma situação comunicativa, um interlocutor sempre procurará 

a informação que melhor se encaixe no contexto, para interpretar a intenção do emissor. Se 

considerarmos que “os indivíduos prestam atenção apenas aos fenômenos ou às informações 

que lhes parecem relevantes” (SILVEIRA; FELTES, 1997, p. 15), torna-se clara a 

necessidade de serem estipulados controles para como a condução desse ato comunicativo 

funciona. Desse modo, Sperber e Wilson estipulam que todo ato comunicativo é guiado com 

base em dois princípios básicos para a geração e interpretação de enunciados. O primeiro, o 

Princípio Cognitivo da Relevância, estipula que a cognição humana está sempre voltada para 
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a maximização da relevância, enquanto o outro, o Princípio Comunicativo da Relevância, 

estipula que todo ato de comunicação ostensiva comunica a pressuposição de sua relevância 

ótima (SPERBER; WILSON, 1995, p.158). Esse pressuposto, que define um enunciado 

relevante o suficiente para ser processado, é talvez a chave da teoria. Contudo, para que 

possamos explorá-lo, devemos primeiro conceituar as duas principais dimensões do ato 

comunicativo: o efeito cognitivo e o esforço de processamento. 

O fundamento básico da Teoria da Relevância está na compreensão de que a 

linguagem representa não a realidade como ela é, mas como é percebida e experienciada pelos 

seres humanos (SPERBER; WILSON, 1995, p.16). Dentro desse paradigma, um enunciado 

será relevante para um indivíduo somente quando seu processamento oferecer um “efeito 

cognitivo positivo”, gerando uma conclusão verdadeira que possa influenciar sua 

representação de mundo. Assim, um enunciado é relevante para um receptor na medida em 

que pode “responder uma questão que ele tinha em mente, aumentar seu conhecimento em 

certo tópico, esclarecer uma dúvida, confirmar uma suspeita, ou corrigir uma impressão 

equivocada” (SPERBER; WILSON, 2005, p.223). Contudo, o processamento de qualquer 

enunciado, antes mesmo de poder gerar qualquer efeito cognitivo, exige um “esforço de 

processamento” da parte do receptor. Um indivíduo só se submete a um gasto de energia 

cognitiva muito alto se acreditar que será recompensado com efeitos cognitivos positivos à 

altura de um enunciado particularmente difícil. Assim, quanto maior for o esforço de 

percepção, memória e inferência necessária, menos gratificante e digno de atenção será 

processar um enunciado (SPERBER; WILSON, 1995, p.124). 

Tomemos como exemplo dessa dinâmica a pergunta feita por Akai para Hirokazu, em 

Nanimono, uma vez que o caso é aparentemente fechado, com Kōta preso. Akai joga a 

narrativa em uma reviravolta com a frase “Não vai me dizer que você realmente acredita que 

Kōta é o verdadeiro culpado.”78 (EDOGAWA, 1929, p.262), gerando um efeito cognitivo 

avassalador para um leitor amador, que talvez não tenha considerado que a conclusão 

precipitada estipulada por Hirokazu poderia não ser o final da história (um leitor veterano 

levaria em consideração até mesmo o número de páginas que ainda restam na história). Esse 

efeito cognitivo gera, de fato, uma mudança na representação desse mundo fictício na mente 

do leitor, que se vê em um frenesi para retraçar os passos do caso, à procura de outra resposta. 

Contudo, essa mudança de perspectiva não seria tão impactante e imediata, se para processá-

la fosse necessário um esforço muito maior ou muito menor. É porque o leitor precisa usar 

uma quantidade específica de energia processual para inferir o enunciado e obter o efeito 

                                                           
78 「あなたは、甲田君が真犯人だと、ほんとうに信じていらっしゃるのですか」(tradução nossa). 
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cognitivo implícito, que a pergunta se torna uma manifestação da dúvida, retornando o caso 

para um estado inconclusivo. 

Em outras palavras, a Teoria da Relevância lida com os mecanismos mentais que 

permitem que os agentes de um ato comunicativo possam processar a informação sendo 

negociada da forma mais eficiente e com o mínimo de esforço. Isso quer dizer que, já que um 

receptor obtém mais relevância de acordo com a quantidade de efeitos cognitivos positivos 

recuperados, mas perde relevância com base no esforço necessário para processá-lo, pode-se 

classificar o grau de relevância de um enunciado em ótima, forte, fraca ou nula (SPERBER; 

WILSON, 1995, p.132). É assim, observando o princípio comunicativo e a promessa de 

relevância ótima, que um receptor se vê com um procedimento prático para a construção de 

uma conclusão sobre o significado pretendido pelo emissor. Essas conclusões, por sua vez, 

dependem de suposições contextuais, obtidas através de três entradas: uma entrada lógica (um 

armazenamento de regras para a dedução sobre o programa comunicativo), uma entrada 

enciclopédica (um armazenamento de informações sobre a denotação de conceitos estocados 

na memória) ou uma entrada lexical (um armazenamento de aspectos morfossintáticos e 

fonológicos da língua) (SPERBER; WILSON, 1995, p.86). Para Sperber e Wilson, assim, a 

criação de novas conclusões depende de um processo inferencial baseado na negociação entre 

informações novas e velhas: 

 
Quando essas unidades informativas novas e velhas, interconectadas, são usadas em 
conjunto como premissas em um processo de inferência, outras informações novas 
podem ser geradas: informações que não poderiam ter sido inferidas sem essa 
combinação de premissas velhas e novas. Quando o processamento de uma 
informação nova ocasiona tal efeito multiplicador, a chamamos de relevante. Quanto 
maior o efeito multiplicador, maior a relevância79 (SPERBER; WILSON, 1995, p. 
48).  
 

Um conjunto de suposições, contudo, não é limitado a fatores externos ou mesmo 

regido unicamente pelo enunciado precedente, sendo na verdade um construto psicológico 

com raiz na crença humana e podendo ser de natureza variada, desde cultural, religiosa ou até 

mesmo linguística. Assim, não há contexto comum na concepção da Teoria da Relevância, 

mesmo que possam ser apontados vários elementos compartilhados entre os agentes da 

comunicação, pois cada indivíduo possui um “ambiente cognitivo” próprio. Este, por sua vez, 

é “um conjunto de fatos que são evidentes para” o receptor (SPERBER; WILSON, 1995, 

p.39), que pode ser empregado na interpretação de um enunciado. O ambiente cognitivo, 

                                                           
79 “When these interconnected new and old items of information are used together as premises in an inference 
process, further new information can be derived: information which could not have been inferred without this 
combination of old and new premises. When the processing of new information gives rise to such a 



90 
 
então, é representado por uma infinidade de suposições que um indivíduo pode ativar durante 

um processo inferencial e que ele aceita como verdadeira, mesmo que não o seja de fato. O 

receptor determina, então, o contexto que usará para interpretar no ato da comunicação, 

procurando o subconjunto de suposições mais apropriado para a situação e, por isso, o 

contexto não pode ser delimitado de antemão. 

Assim, uma junção de contexto com a informação recebida cria um efeito contextual e 

gera uma mudança na representação de mundo do indivíduo. Essa mudança pode se dar pelo 

fortalecimento, enfraquecimento ou eliminação de suposições, ou pela criação de novas 

suposições, como subproduto do ato comunicativo (SPERBER; WILSON, 1995, p.115). O 

receptor deve constantemente comparar novas informações com aquelas armazenadas em sua 

memória, criando implicações contextuais, equiparando suas expectativas e inferências com 

as intenções potenciais do emissor. Em outras palavras, uma vez que um receptor tende a dar 

por satisfeita a sua busca por sentido assim que chega em uma hipótese, contanto que ela não 

seja contradita por quaisquer outras informações, um emissor que almeja ser compreendido 

deve formular sua declaração de tal forma que a primeira interpretação gerada seja aquela que 

pretendeu compartilhar. Esse processo, contudo, pode ser previsto e manipulado por um 

emissor perceptivo, que escolherá suas informações e produzirá um estímulo relevante o 

suficiente para atrair a atenção de um receptor, ativar o conjunto apropriado de suposições e 

guiá-lo para uma conclusão específica. 

Se todo ato comunicativo é uma tentativa frustrada de transferência dos pensamentos e 

ideias de um emissor, então todos os conceitos levantados aqui ganham solo fértil no material 

literário. Em geral, dentro de um mar de interpretações potenciais, um emissor escolherá um 

sentido que pretende comunicar e um receptor escolherá uma interpretação que responda às 

suas expectativas. Contudo, uma das grandes peculiaridades da literatura é sua capacidade de 

criar áreas em que o esforço processual é intencionalmente alto, em que a relevância é 

manipulada para que mais camadas de significado sejam manifestas. Segundo Roman 

Ingarden, em seu The Cognition of the Literary Work of Art (1973), uma obra literária possui 

“áreas de indeterminância” intencionais e necessárias para qualquer obra de arte, sendo, 

assim, “impossível estabelecer clara e profundamente a multiplicidade infinita de objetos 

distintos retratados na obra, usando um número finito de palavras e frases”80 (INGARDEN, 

1973, p.51). Desse modo, a interação entre autor e leitor de uma obra literária é complicada 

                                                                                                                                                                                     
multiplication effect, we call it relevant. The greater the multiplication effect, the greater the relevance” 
(tradução nossa). 
80 “it is impossible to establish clearly and exhaustively the infinite multiplicity of individual objects portrayed in 
the work with a finite number of words or sentences” (tradução nossa). 
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por essas áreas de indeterminância, mas se torna ainda mais complexa ao adicionarmos um 

terceiro agente no ato comunicativo, o tradutor. 

A transferência dos preceitos de Sperber e Wilson para o ato tradutório é feita por 

Ernst-August Gutt, e seu Translation and Relevance: Cognition and Context (2000), com base 

na noção de que os seres humanos possuem a capacidade de comunicar em uma língua aquilo 

que já foi expresso em outra. Para ele, essa perspectiva relevante da tradução faria com que 

não fosse “necessária uma teoria geral da tradução distinta” (GUTT, 2000, p.vii), sendo capaz 

de se desprender de preocupações como fidelidade, equivalência ou funcionalidade, que 

marcavam o estudo tradutório até então. Para Gutt, um tradutor relevante deve ultrapassar a 

visão tradicional de tradução como algo subalterno e ter como objetivo a reconstrução total do 

sentido pretendido em um novo contexto, devendo “superar de alguma forma essa posição de 

secundariedade e afirmar-se como autor de um novo texto, o texto traduzido” (LAGES, 2002, 

p. 92). Assim, o objetivo de uma tradução é recriar as mudanças cognitivas que cada texto 

exerce sobre seu respectivo leitor, conferindo ao seu receptor o máximo de ferramentas 

contextuais para que ele possa interpretar o texto-meta dentro do que é pretendido pelo autor 

do texto-fonte.  

O teórico, então, objetiva com isso explicar a tradução em termos cognitivos e definir 

uma “base natural para uma consideração empírica da avaliação e da tomada de decisões”81 

(GUTT, 2000, p.22). Assim, seu objetivo central é estipular uma pesquisa tradutória orientada 

para a competência (competence-oriented research of translation) do tradutor, com o intuito 

de explorar os processos mentais que permitem que um ser humano execute e compreenda o 

ato tradutório e os efeitos comunicativos gerados por ele. Para Gutt, é responsabilidade do 

tradutor reconhecer os efeitos contextuais depreendidos de um original e garantir que a 

mesma relação de custo-benefício seja encontrada no novo texto, partindo do pressuposto de 

relevância ótima do original e recriando essa promessa no texto-meta. Desse modo, é 

essencial “entender a tradução através da compreensão da competência comunicativa que a 

torna possível”82 (GUTT, 2000, p.205). Podemos depreender, assim, que a tradução estipulada 

por Gutt não parte do texto em si ou mesmo do comportamento ostensivo de seu autor, como 

estipulado por Sperber e Wilson, mas vem da competência comunicativa de um emissor.  

Conforme explorado, para chegar ao significado pretendido, um leitor deverá ter 

acesso ao contexto que o autor usou e que espera ser usado pelo leitor na busca por 

inferências. Na leitura de uma tradução, o leitor estabelecerá hipóteses de significado que 

                                                           
81 “natural basis for an empirical account of evaluation and decision-making” (tradução nossa). 
82 "seeks to understand translation through understanding the communicative competence that makes it possible" 
(tradução nossa). 
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respondam às suas expectativas e que sejam condizentes com as intenções comunicativas do 

texto-fonte. Assim, se a compreensão de qualquer obra parte de uma aproximação do 

ambiente cognitivo do leitor para aquele pretendido pelo autor, se fará necessária a adaptação 

das características linguísticas e paralinguísticas do original para o novo ambiente discursivo. 

Afinal, “a busca por coerência com o princípio de relevância sempre traz consigo o ambiente 

cognitivo específico do público ao qual se dirige”83 (GUTT, 2000, p.128). Contudo, em geral, 

um tradutor não tem acesso ao ambiente cognitivo de seus leitores, sendo guiado apenas por 

suposições e crenças acerca dele, sendo estas muitas vezes imprecisas. É aqui que conceitos 

como o de gênero e de fórmula se tornam imprescindíveis. Servindo como uma estrutura 

compartilhada pelos consumidores de um tipo específico de narrativa, a fórmula tem a função 

de “ambiente cognitivo mutuamente manifesto”, estimulando mecanismos de compreensão 

em um leitor pelo seu conhecimento enciclopédico e estabelecendo um conjunto de 

expectativas sobre o que ele está prestes a ler. 

Se considerarmos que o papel do receptor é inferir o sentido de uma mensagem gerada 

pelo emissor, o tradutor precisa se posicionar como intermediário, uma ponte linguística e 

cultural, operando tanto na criação quanto na interpretação de uma mesma mensagem, 

negociada em dois códigos diferentes. A tradução é parte de uma comunicação transcultural 

que acontece na língua-fonte e na língua-meta dinamicamente. Assim, ao se comparar dois 

sistemas linguísticos e culturais diferentes, a tradução deve reconhecer as peculiaridades de 

ambas, reconciliando as áreas de contraste e negociando as áreas de indeterminância. Desse 

modo, o texto traduzido se torna um novo texto, de autoria do tradutor, que comunica sua 

interpretação particular do material literário. Apesar disso, contudo, a tradução estipulada por 

Gutt dá primazia para o contexto-fonte, fazendo com que seja “responsabilidade do público 

compensar por tais diferenças” (GUTT, 2000, p.175). Uma vez que uma palavra, ao ser usada, 

traz consigo o resgate de toda a historiografia de seu uso e ativa possibilidades inferenciais 

que vão além de seu significado lexicográfico, o tradutor, então, opera ciente das 

consequências cognitivas das escolhas feitas por ele durante sua tomada de decisões. 

Assim, da mesma forma que um leitor não consegue reconhecer o sentido pretendido 

em uma obra sem primeiro se familiarizar com o ambiente cognitivo sob o qual ela foi criada, 

um tradutor também não pode comunicar uma interpretação autêntica da obra-fonte sem 

considerar esse ambiente cognitivo mútuo. Desse modo, fica fácil perceber que a tradução 

depende de um estágio em que o tradutor se porta como leitor, processando o texto-fonte e 

                                                           
83  “the search for consistency with the principle of relevance always brings in the particular cognitive 
environment of the audience addressed” (tradução nossa). 
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chegando às inferências pretendidas, marcando as expectativas geradas pelo texto e 

identificando os vazios criados entre sua interpretação e as ferramentas disponíveis para seu 

leitor-meta. Com essas informações em mente, ele objetiva a criação de um texto que seja 

capaz de atender às expectativas linguísticas, sociais e cognitivas desse leitor, comunicando 

“para os receptores, as mesmas sugestões que o comunicador original pretendeu transmitir ao 

seu público original”84 (GUTT, 2000, p.99). Desse modo, o processo tradutório de Gutt se 

inicia com a formação da intenção comunicativa do tradutor: 

 
O tradutor precisa esclarecer para ele mesmo se sua intenção informativa é, de fato, 
comunicável, ou seja, se faz sentido ele esperar que o público consiga extrair essa 
interpretação de acordo com o princípio da relevância. Assim, o tradutor é 
confrontado não apenas com a questão de como ele deve comunicar, mas o que ele 
pode esperar ser capaz de transmitir com sua tradução85 (GUTT, 2000, p.190). 
 

Por um lado, sendo este seu objetivo, o tradutor deveria evitar adaptar o texto-fonte, 

pois assim correria o risco de levar seu público para interpretações diferentes da pretendida no 

original. E, em um gênero formular como a narrativa policial analítica, esse risco traz consigo 

a quebra do contrato lúdico e confunde a negociação entre autor e leitor. Por outro lado, 

contudo, como os efeitos contextuais nem sempre conseguem ser transferidos de uma língua 

para a outra, um processo de adaptação é requerido para que as inferências obtidas na leitura 

tenham espaço no texto-meta, deixando emergir o sentido pretendido pelo autor. Idealmente, 

um texto traduzido manteria a intenção comunicativa do original, fazendo com que leitores de 

ambas as línguas precisem fazer esforços semelhantes para inferir os significados pretendidos 

pelo autor. Se o tradutor falhar em seu papel de reconstruir tanto o sentido linguístico quanto a 

visão de mundo e pano de fundo cultural do original, é de se esperar que o leitor do texto-

meta não consiga interpretar corretamente os estímulos cognitivos pretendidos pelo autor do 

texto-fonte. Assim, passa a fazer parte da responsabilidade do tradutor tomar as rédeas do ato 

tradutório, se apropriando da mensagem do texto-fonte e escolhendo se aproximar do material 

original por outros caminhos.  

Dessa forma, o tradutor deve garantir que seu leitor consiga inferir as mesmas 

conclusões que um leitor do texto-fonte, mesmo que para isso precise percorrer um trajeto 

diferente. Fica claro que Gutt não tem interesse na tradução como a criação de um texto 

idêntico ao original, uma tarefa que seria impossível de qualquer modo, mas causar no leitor 

                                                           
84 “the translator produces a receptor language text, the translation, with the intention of communicating to the 
receptors the same assumptions that the original communicator intended to convey to the original audience” 
(tradução nossa). 
85 “The translator needs to clarify for himself whether his informative intention is, in fact, communicable, that is, 
whether he can reasonably expect the audience to derive this interpretation in consistency with the principle of 
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efeitos cognitivos adequados em comparação com aqueles encontrados no texto-fonte, ao 

mesmo tempo em que não obriga esse leitor a fazer um esforço desnecessário para processar o 

material transcultural. Assim, para ser capaz de satisfazer as expectativas dos novos leitores 

de uma obra, o tradutor deve superar o problema de reconstruir uma mensagem, que o autor 

original gerou com um leitor que compartilhava de seu ambiente cognitivo em mente, para um 

agente alheio ao ato comunicativo original. Para isso, o tradutor terá como responsabilidade o 

uso interpretativo do texto-fonte, baseando seu ato nas mesmas premissas de uma 

comunicação ostensivo-inferencial e encarando o desafio de recriar um texto com efeitos 

semelhantes àqueles encontrados no original. Desse modo, para Gutt, a tradução é “um texto 

na língua receptora que se assemelhe interpretativamente ao original”86 (GUTT, 2000, p.105). 

A “semelhança interpretativa”, assim entendida, é conquistada através de suposições 

contextuais obtidas pelo tradutor com base nas informações lógicas, enciclopédicas e lexicais 

disponíveis a ele e compartilhadas entre os dois textos. É responsabilidade do tradutor 

considerar, em um ato tradutório que tem como objetivo a aproximação com um texto-fonte, o 

nível de semelhança que está disponível para ele, tendo em mente que a comunicabilidade de 

um texto requer que ele se assemelhe “estreitamente o suficiente em aspectos relevantes”87 ao 

original (SPERBER; WILSON, 1988, apud GUTT, 2000, p.106). Contudo, ao considerarmos 

que dois enunciados diferentes podem apresentar propriedades coincidentes, também 

reconheceremos que qualquer método tradutório que tenta capturar essas propriedades através 

de uma transferência literal estaria fadado ao fracasso. Assim, a busca por semelhança 

interpretativa se mostra dificultada pelas barreiras linguísticas e culturais, que operam de 

forma a imbuir enunciados “equivalentes” em diferentes línguas com níveis diferentes de 

relevância. Logo, a noção de semelhança aqui estipulada aponta uma necessidade do texto 

traduzido de recriar não o texto como ele é, mas uma representação de suas propriedades 

literárias. 

Desse modo, buscaremos aqui uma semelhança interpretativa na seguinte passagem de 

Nanimono, com o intuito de ilustrar os desafios que podem ser encontrados. No trecho em 

questão, o narrador detalha os itens que foram roubados do escritório da mansão Yūki: 

 
では、何が盗まれたかというと、実に奇妙な盗賊である。まずデスクの上に

（しかも、札入れのすぐそばに）置いてあった小型の金製置時計、それから

、同じ机の上の金の万年ペン、金側懐中時計（金鎖とも）、いちばん金目な

                                                                                                                                                                                     
relevance. Thus, the translator is confronted not only with the question of how he should communicate, but what 
he can reasonably expect to convey by means of his translation” (tradução nossa). 
86 “[...] a translation would be a receptor language text that interpretatively resembled the original” (tradução 
nossa). 
87 “[...] resembles it closely enough in relevant respects" (tradução nossa). 
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のは、室の中央の丸テープルの上にあった金製の煙草セット（煙草入れと灰

皿だけで、盆は残っていた。盆は赤銅製である）の品々であった。 
(EDOGAWA, 1929, p.204, negrito nosso). 
 

Primeiramente, façamos uma tradução livre desse trecho: 

 
E, ao olharmos para o que foi roubado, somos confrontados com um roubo 
realmente bizarro. Primeiramente, de cima da mesa (e, ainda mais, logo ao lado de 
uma carteira), foi levado um pequeno relógio de mesa, feito de ouro. Em seguida, da 
mesma mesa foi levada uma caneta-tinteiro de ouro e um relógio de bolso revestido 
em ouro (com uma corrente de ouro). O objeto com maior valor monetário levado 
foi um conjunto para tabaco, feito de ouro, que ficava em cima da mesa redonda no 
centro do cômodo (apenas a carteira de tabaco e o cinzeiro; já a bandeja foi deixada. 
Ela era feita de shakudō). Só foram levados esses itens. 
 

Ao lermos esse excerto, primeiramente obtemos a informação superficial de que o 

ladrão saiu apenas com aqueles itens feitos de ouro. Isso nos leva à primeira inferência de que 

o ladrão tinha um interesse específico em ouro, noção essa que será apresentada como 

coerente, devido à existência de Kotono Mitsuo e sua “obsessão com ouro”88 (EDOGAWA, 

1929, p.239), antes de ser descartada pela detecção de Hirokazu. Contudo, existe uma 

segunda inferência presente nesse trecho, escondida até ser analisada em retrospecto, a de que 

se Mitsuo fosse o ladrão, ele teria roubado a bandeja também. Afinal, quando o inspetor 

Hatano aponta Mitsuo como o criminoso, ele diz que “seja revestido, seja bronze em pó ou 

folheado, sem se importar com o valor, contanto que seja dourado, desde molduras a papel 

dourado ou até mesmo limalhas, ele acumula de tudo indiscriminadamente”89 (idem). Embora 

nenhum personagem reconheça essa informação durante toda a obra, um leitor veterano seria 

capaz de perceber isso e usar para descartar antecipadamente qualquer tentativa de solucionar 

o caso por esse caminho. Assim, nos resta explorar um problema: como podemos traduzir 

shakudō (赤銅), mantendo a semelhança interpretativa? 

A opção mais simples seria, claro, deixar o termo no original, como fizemos no 

exemplo acima, e explicá-lo em uma nota de rodapé ou com uma adição no próprio texto. Isso 

traria para o leitor a noção de que shakudō se refere a uma liga de ouro e cobre, que costuma 

apresentar uma coloração próxima ao cobre, mas que pode ser tratada para chegar a 

colorações mais escuras, parecidas com laca (HARRIS, 2013, p.95). Isso daria ao leitor as 

informações que ele precisa, de que o ladrão possivelmente não levou a bandeja por ela ser 

preta, mas esconde a outra inferência, de que o ladrão se enganou ao achar que Mitsuo só 

levaria os itens feitos de ouro, e não todos aqueles com qualquer traço dourado. Qualquer 

tradução feita dessa forma, embora tenha a capacidade de manter o tom do original e a 

                                                           
88 黄金狂とでもいいますかね。(tradução nossa). 
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característica cultural, desconsidera a operação cognitiva aqui inserida. Uma palavra como 

shakudō, ao mesmo tempo em que exige grande esforço de processamento (por ser um termo 

específico à cultura japonesa e descrever uma técnica especializada), também recompensa o 

leitor com um efeito cognitivo alto. Contudo, embora essa possa parecer uma boa troca, ela 

desconsidera o modo como a ficção policial pretende ser operada. Paradoxalmente, uma 

informação relevante demais pode atrapalhar, mais do que ajudar, a busca por respostas do 

leitor.  

Por outro lado, traduzir shakudō como “cobre”, por exemplo, faz com que a 

informação seja sumariamente descartada, já que possui um esforço de processamento 

mínimo e um efeito cognitivo baixo (ao considerarmos essa uma palavra comum ao 

vocabulário e realidade de um leitor brasileiro). Facilmente, então, o leitor ignoraria a 

informação com base na inferência mais clara de que o ladrão não tem interesse naquilo que 

não é de ouro. A resposta, então, para um tradutor que deseja manipular a relevância das 

informações e manter o leitor em um jogo de retrospecção, seria evitar esses dois caminhos e 

tentar percorrer outro, que mantenha a semelhança interpretativa do texto-fonte. Assim, ele 

terá que encontrar algo relevante o suficiente para que o leitor mantenha a informação em sua 

mente, mas sem deixar claro demais que aquela é uma informação a ser guardada. Uma opção 

seria traduzir shakudō como “folheado a ouro”, criando um estranhamento imediato entre os 

demais itens “feitos de ouro” e esse que foi deixado para trás. A informação é fácil de 

processar, mas gera um efeito cognitivo que será recompensado em retrospecto. 

Desse modo, já que muitas vezes o leitor não compartilha do contexto cultural do 

texto-fonte, o papel do tradutor consistiria em reconstruir as implicações do original, 

objetivando trazer a função das palavras, o que elas aparentemente significam no texto, para a 

língua-meta. Para Gutt, “poderíamos facilmente argumentar que o motivo de se preservar 

propriedades estilísticas não reside em seu valor intrínseco, mas no fato que elas fornecem 

pistas que guiam o público em direção à interpretação pretendida pelo 

comunicador” 90 (GUTT, 2000, p.134). Assim, com o intuito de facilitar esse percurso 

interpretativo, uma tradução deve se manifestar como um processo de comunicação 

interlinguística interpretativamente semelhante, apresentando suposições compartilhadas entre 

tradutor e leitor sobre o sentido pretendido por um autor. Contudo, quando essa propriedade 

se mostra desafiadora e a relevância da mensagem original é enfraquecida, a prioridade torna-

                                                                                                                                                                                     
89 鍍金であろうが、真鍮の粉や箔であろうが、金目には関係なく、ともかくも、金色をしたものなら、

額縁から金紙からやすり屑にいたるまで、滅多無性に収集しているのです。(tradução nossa). 
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se traduzir com base nos controles da Teoria da Relevância, analisando os benefícios 

potenciais extraídos por um leitor do texto-meta e a energia gasta para processá-los. 

O papel do tradutor, assim, é tornar esse processo interpretativo o mais fluído possível, 

mantendo áreas de alto esforço conforme necessário para a geração de efeitos cognitivos 

positivos. Uma vez transferido para um novo ambiente cognitivo e cultural, o texto-meta 

poderá exigir mais esforço de processamento, a depender do efeito multiplicador produzido 

pelo novo texto. Por sua vez, os efeitos contextuais gerados trarão novas suposições, que 

guiarão e serão guiadas pelas expectativas do leitor, adaptadas para o ambiente cultural 

intermediário do material traduzido. O tradutor deve tomar um caminho no seu ato tradutório, 

considerando que método de tradução conferirá a um leitor uma semelhança interpretativa 

maior, seja por meio de uma tradução mais literal ou mais livre, com base no que seria menos 

cognitivamente dispendioso e mais contextualmente benéfico. Para Gutt, “o foco da tradução 

baseada na teoria da relevância está na comparação entre interpretações, não na reprodução de 

palavras, construções linguísticas ou propriedades textuais”91 (GUTT, 2000, p.233). Assim, 

uma tradução só precisa ter semelhança com o original naquelas áreas em que há uma 

expectativa para que seja adequadamente relevante para um leitor-meta. 

Desse modo, a tradução se enquadra no que Gutt chama de “uso interpretativo 

interlingual”, pois o tradutor “atinge a relevância ao informar ao público do texto-meta o que 

o autor original disse ou escreveu no texto-fonte”92 (GUTT, 2000, p.210). Ao conceituar a 

tradução como parte do uso interpretativo da língua, Gutt explora a dificuldade em distinguir 

entre o que seria visto como tradução e o que ficaria de fora dessa categoria. Segundo a 

Teoria da Relevância, um enunciado que atesta uma verdade sobre a relação entre um 

conjunto de representações mentais e um estado de coisas tido como real configura o uso 

descritivo da comunicação. Contudo, esse uso é descartado por Gutt por, segundo ele, não 

poder ser considerado um ato tradutório, uma vez que mantém uma relação apenas casual com 

o texto original, usando-o como “atalhos convenientes” (GUTT, 2000, p.219) para a criação 

de um texto independente. Traduções “descritivas” seriam, segundo ele, aquelas encontradas 

em manuais de instrução, já que sua função textual é de maior importância do que sua relação 

com um texto-fonte.  

                                                                                                                                                                                     
90 “However, one might well argue that the point of preserving stylistic properties lies not in their intrinsic value, 
but rather in the fact that they provide clues that guide the audience to the interpretation intended by the 
communicator” (tradução nossa). 
91  “the focus of relevance-theory based translation is on the comparison of interpretations, not on the 
reproduction of words, linguistic constructions, or textual features” (tradução nossa). 
92 “Translation, as a case of interlingual reported speech or quotation, therefore, achieves relevance by informing 
the target audience of what the original author said or wrote in the source text” (tradução nossa). 
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Por outro lado, o uso interpretativo da comunicação descreve a relação entre duas 

representações semelhantes em termos de propriedades lógicas e efeitos contextuais gerados. 

Na tradução, esse é o mecanismo que permite a busca por semelhança interpretativa, 

permitindo que, mesmo após uma drástica modificação do material linguístico, dois 

enunciados possam ainda compartilhar suposições e requererem uma resposta cognitiva 

semelhante entre eles. Em suma, a diferença entre um uso descritivo e um interpretativo de 

um texto está atrelada à dependência ou não a um texto anterior, em outra língua (GUTT, 

2000, p.55). Desse modo, um texto que pretende conquistar relevância por si só é apresentado 

de forma descritiva, enquanto o texto que depende de seu texto-fonte, requer uma 

aproximação com ele e, assim, será traduzido de forma interpretativa. Após escolher sob qual 

modo operar o texto, o tradutor deverá decidir o grau de aproximação que melhor responderá 

às expectativas de seu público leitor. 

Dentro do escopo do uso interpretativo da comunicação, o tradutor terá que definir sua 

intenção com o texto e, considerando as possibilidades de semelhança linguística e 

interpretativa abertas a ele, escolher entre uma tradução direta ou indireta. A diferença crucial 

entre os dois métodos diz respeito ao grau de semelhança interpretativa buscada, com a 

tradução indireta se satisfazendo apenas com o mais relevante, podendo manipular o restante 

como preferir, focando apenas em como algo é transmitido. Já na tradução direta, preserva-se 

a chave linguística do texto-fonte e são geradas interpretações com base no contexto original, 

evitando a explicação de informações implícitas e a mudança de material explícito. Para Gutt, 

“um enunciado na língua do receptor é uma tradução direta de um enunciado na língua-fonte 

apenas se pretende assemelhar-se interpretativamente ao original no contexto proposto para o 

original”93 (GUTT, 2000, p.171). Contudo, partindo da premissa de que as barreiras culturais 

entre duas línguas impossibilitam o compartilhamento completo de efeitos contextuais entre 

dois textos, um texto-meta requer gradações entre esses dois tipos de tradução, com base na 

intenção do tradutor. 

Sob essa perspectiva, podemos ver um claro e simples exemplo da distinção entre 

esses dois tipos na tradução do sistema métrico japonês em Nanimono. Durante o conto, o 

tamanho de um cômodo é medido em jō (畳, equivalente a 1.5m²), distâncias são medidas em 

ken (間, equivalente a 1.8m), dimensões são marcadas por sun (寸, equivalente a 3cm) e o 

peso de um objeto é expresso pela medida monme (匁 , equivalente a 3.75g). Sob as 

expectativas da tradução direta, essas medidas seriam mantidas, sem adaptação além da grafia 

                                                           
93 “A receptor language utterance is a direct translation of a source language utterance if and only if it purports to 
interpretively resemble the original completely in the context envisaged for the original” (tradução nossa). 
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romanizada. Contudo, isso traria um esforço de processamento tão grande ao ponto de fazer 

com que essas informações se tornem irrelevantes para um leitor-meta, violando o modo de 

jogo. Esse dilema se torna mais concreto ao final de Nanimono, quando Akai aponta que os 

sapatos encontrados eram de tamanho 10 mon (文, cada mon equivale a 2.4cm) e não poderia 

ser de Kōta, que calça 11 mon (EDOGAWA, 1929, p.267). Um tradutor, então, pode escolher 

manter a métrica japonesa e responsabilizar seu leitor pela busca sobre o equivalente em seu 

país, mas assim prejudicar o impulso hermenêutico da informação. Contudo, ele pode também 

manter o termo original e explicá-lo dentro do próprio texto (como fizemos logo acima) ou 

substituir o material cultural pelo equivalente em centímetros, distanciando o leitor do 

contexto-fonte mas intensificando a relevância da informação. 

Para complicar ainda mais essa dinâmica, contudo, observemos o desafio tradutório 

personificado pelo shosei (書生), um personagem culturalmente codificado para ser ignorado. 

A palavra, para ouvidos japoneses, traz à memória os estudantes que moravam e trabalhavam 

na casa de outras pessoas em troca de alojamento, durante os períodos Meiji e Taishō. Em 

Nanimono, contudo, quando a palavra aparece pela primeira vez, Hirokazu acaba de ser 

baleado e, “por ordem do major, um shosei ligou para a polícia e para o hospital” 94 

(EDOGAWA, 1929, p.202). Nunca tendo sido apresentado e nunca sendo alvo de suspeitas, 

logo fica claro que a presença do personagem é irrelevante para o caso. Sua existência na 

narrativa é meramente funcional, permitindo tapar alguns dos buracos que poderiam existir na 

história e conferindo verossimilhança ao conto. Ao mesmo tempo, contudo, é exatamente essa 

qualidade ignorável do personagem que dá a ele um grande impulso hermenêutico, que 

promete dar ao shosei um papel a realizar até o final da história. Desse modo, analisemos a 

seguinte passagem, que dá os detalhes sobre a prisão de Kōta: 

 

つまりピストル発射までのアリバイも成立

しないのだ。最初は頬を冷やすために玄関

に出ていたなどと申し立てたけれど、それ

は結城家の書生の証言で、たちまち覆され

てしまった。あの晩、一人の書生はずっと

玄関脇の部屋にいたのだ。赤井さんが煙草

を買いに出たのがほんとうだったことも、

その書生の口からわかった。しかし、いく

ら強情を張ったところで、証拠がそろい過

ぎているのだから仕方がない。その上アリ

バイさえなりたたぬのだ。 

No final das contas, ele não possuía um álibi para o 
momento do disparo. Kōta começou dizendo que tinha ido 
até o corredor externo para tomar um ar fresco, mas isso foi 
rapidamente refutado pelo testemunho do shosei da mansão 
Yūki. Naquela noite, esse shosei ficou o tempo todo no 
cômodo em frente ao corredor. Até mesmo a saída do Sr. 
Akai para comprar cigarro foi por meio dele que 
descobrimos ser verdade. A insistência de Kōta não ajudaria 
em nada, contudo, dada a quantidade excessiva de 
evidências contra ele. E o agravante era que ele nem mesmo 
tinha um álibi válido (EDOGAWA, 1929, p.257, tradução 
nossa). 

 

                                                           
94 やがて、少将のいいつけで、書生が警察と病院へ電話をかけた。(tradução nossa). 
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Um tradutor que precise lidar com as “implicaturas”, ou o material implícito como 

veremos mais adiante, inerentes ao papel desse personagem, se depara então com um dilema: 

Ele poderá optar por manter o termo em japonês, como fizemos aqui, mas criar assim um 

esforço de processamento muito maior do que o encontrado na cultura-fonte; ou ele pode 

tentar se aproximar linguisticamente, utilizando palavras como “estudante”, “pupilo” ou 

“aprendiz”, mas necessitando uma explicação contextual que pode acabar intensificando a 

relevância da informação. Por outro lado, podemos aproveitar o caráter militar da família 

Yūki e traduzir o termo como “pajem”, mas assim invocar um conjunto novo de suposições 

contextuais. Por fim, podemos tentar aproximar a tradução de forma interpretativa, 

identificando o caráter servil do cargo e descartando as inferências culturais, utilizando 

palavras como “criado”, “lacaio” ou outros termos que remetem à sua posição doméstica, ou 

mesmo o termo “empregado”, que gera efeitos cognitivos tão baixos ao ponto de se tornar 

quase invisível. 

Uma tradução direta deve ser considerada apenas com base em um objetivo central de 

conquistar sucesso comunicativo, analisando as instâncias em que essa tradução não auxilia 

essa meta devido às diferenças contextuais encontradas. Desse modo, a proporção na qual se 

usa a tradução direta ou indireta sempre será determinada por uma avaliação do ambiente 

cognitivo do leitor e a busca por relevância ótima. Se o texto-fonte não pode ser relevante o 

suficiente para o público-meta, sua relevância deve ser intensificada, incrementando as 

informações contextuais pela tradução indireta, para que o leitor consiga perceber a relevância 

pretendida no original. Segundo Gutt, o tradutor  

 
[...] é motivado pela suposição de que certas implicaturas do original são altamente 
relevantes para seu público, mas não podem ser obtidas por ele através apenas do 
conteúdo semântico, devido a diferenças contextuais. Portanto, o tradutor tenta 
comunicar essas suposições para o receptor como explicaturas 95  (GUTT, 2000, 
p.121). 
 

Conforme estabelecido, um leitor só estaria apto a alcançar a interpretação pretendida 

através do uso de suposições contextuais coincidentes com aquelas que geraram o texto lido. 

Assim, um tradutor deve focar na recriação das ferramentas necessárias para se chegar a essas 

suposições contextuais, explorando as hipóteses acerca da intenção do emissor original, as 

chamadas “pistas comunicativas”. Com base no fato de que as línguas diferem “em termos do 

                                                           
95 “On our account, they are motivated by the assumption that certain implicatures of the original are highly 
relevant to the audience, but cannot be derived by them from the semantic contents alone, due to contextual 
differences. Therefore the translator attempts to communicate these assumptions to the receptors as explicatures” 
(tradução nossa). 
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inventário das características e propriedades linguísticas que elas têm” 96  (GUTT, 2000, 

p.153), as pistas comunicativas refletem também a maneira que uma informação foi expressa 

e os efeitos estilísticos produzidos. São elementos auxiliares para a prática tradutória, 

possuindo a característica de poder compartilhar interpretações com outras pistas 

comunicativas em línguas distintas. Entre outros objetivos, traduzir com base nessas 

ferramentas faz com que o tradutor se torne apto a eliminar a necessidade de explicar qualquer 

material implícito do texto-fonte, evitando que ele tire a liberdade interpretativa do leitor do 

texto-meta e reconhecendo a intencionalidade do autor original em empregar diferentes graus 

de implicação. É dessa forma que poderemos observar o modo de leitura peculiar da ficção 

policial em um tipo de tradução que se baseia em pistas e suas inferências. 

 

 

3.3. A Tradução de Inferências em Nanimono 

 

“Foi um crime bem planejado. Contudo, não foi o plano de um vilão de verdade, mas o 

devaneio de um escritor, entende?”97  (EDOGAWA, 1929, p.270), com essas palavras, o 

mistério metaliterário no centro de Nanimono é desvendado, criando uma nova camada de 

significação por cima de toda a narrativa, imbuindo informações passadas com implicações 

novas, em retrospecto. Rampo é bem-sucedido em criar um conto detetivesco em cima de 

outro, conectados pela percepção de que esta é uma criação metanarrativa, que tem como 

criminoso seu próprio autor, arquitetando uma intriga complexa que põe em xeque os papéis 

de vítima, do criminoso e, principalmente, do detetive. Essa manipulação do ambiente 

discursivo da ficção policial e da capacidade de armazenar diferentes implicações em um 

mesmo lugar, multiplicando o poder polissêmico das pistas investigativas, cria uma 

capacidade de retrospecção aliada a cada informação dada. Para que um leitor possa chegar a 

essas informações e participar do jogo investigativo do conto, contudo, ele precisará usar o 

processo comunicativo descrito até aqui, que encontra na inferência sua ferramenta básica. 

 Segundo a Teoria da Relevância, a comunicação humana não se manifesta apenas 

através da linguagem propriamente dita, mas é operada pelas inferências geradas na relação 

entre linguagem e contexto. Iniciando-se pela interpretação do material linguístico, o processo 

de compreensão busca a geração de efeitos contextuais e a eliminação de áreas de 

                                                           
96 “The situation changes when considering cross-lingual communication, and this is where it seemed helpful to 
form a more abstract concept than a textual property. The reason is that languages differ in the inventory of 
linguistic features or properties they have” (tradução nossa). 
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indeterminância por meio da obtenção de suposições contextuais instruídas, em grande parte, 

pelo material implícito da comunicação. Ao mesmo tempo, essas informações inferidas 

exigem mais esforço de processamento do que aquelas obtidas apenas pela decodificação do 

material linguístico. Dentro dessa dinâmica, um dos grandes riscos na leitura de um material 

estrangeiro é que os leitores extraiam efeitos cognitivos bastante diferentes daqueles 

pretendidos pelo autor do texto-fonte, caso não sejam devidamente guiados pelo processo de 

leitura. Desse modo, o papel do tradutor engloba a reconstituição de um ambiente cognitivo 

intermediário, que marca as áreas de separação e aproximação entre a intenção do autor do 

texto-fonte e as expectativas do leitor do texto-meta. Ao nos voltarmos para a análise do conto 

Nanimono, então, observamos várias áreas de criação de informações implícitas, desenhadas 

para traçar um jogo com o leitor e que se provam um desafio para o ato tradutório. Assim, 

para ilustrar essa negociação, centremos a exploração desse processo na misteriosa figura do 

Sr. Akai.  

Desde o primeiro momento em que aparece, Akai é descrito várias vezes com palavras 

como “esquisito”, “bizarro” e “estranho” 98 , atraindo a atenção de qualquer leitor, que 

reconhece a manipulação que está sendo feita. Por um lado, a repetição ajuda a reforçar essa 

característica do personagem, ou a percepção do narrador sobre sua pessoa e suas ações, mas 

por outro lado, um leitor veterano pode associar essas qualidades com a excentricidade 

comum a um detetive, reforçada pelas conversas que o personagem tem com Hirokazu, 

demonstrando sua capacidade de análise dedutiva. Assim, a relevância dessas palavras na 

narrativa deve ser subestimada, sendo introduzidas lado-a-lado com informações mais 

relevantes, escondendo a importância da informação. Durante praticamente toda a narrativa, 

Matsumura descreve as ações de Akai com suspeita, apontando a possibilidade de ele ser o 

atirador: 

 

その犯罪当夜、結城邸に居合わせたえたい

の知れぬ人物赤井さんが、いま金ピカの姿

をして私の前から逃げようとした。実に異

様な出来事である。まさか赤井さんが犯人

ではなかろうが、しかし、このあいだから

の不思議な挙動といい、この金ピカ姿とい

い、なんとも合点の行かないことだ。 

O Sr. Akai, aquele homem esquisito que 
coincidentemente estava na mansão dos Yūki na noite do 
crime, acabara de tentar fugir de mim nesse estado 
reluzente. Foi uma situação bizarra. Não tinha como ser ele 
o culpado, certo? Mas, por outro lado, eu não conseguia 
entender nem o comportamento inusitado dos últimos dias, 
nem essa sua aparência dourada (EDOGAWA, 1929, p.222, 
tradução e grifos nossos). 
 

 

                                                                                                                                                                                     
97 実に考えた犯罪です。しかしほんとうの悪人の考えではなくて、むしろ小説家の空想ですね。 
(tradução nossa) 
98 えたいの知れぬ人物 (EDOGAWA, 1929, p.207),  妙な男 (idem, p.220;259) e 変な男 (idem, p.224) 
(traduções nossas). 
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Nesse trecho, que detalha a aparente importância de se encontrar Akai saindo, 

totalmente banhado em ouro, da casa de Kotono Saemon, podemos identificar múltiplas 

instâncias em que a característica estranha de Akai se torna quase um epíteto. Frases como a 

grafada acima, “aquele homem esquisito que coincidentemente estava na mansão dos Yūki na 

noite do crime”, servem não apenas para reforçar a característica do personagem, mas esconde 

em sua construção outra inferência, a de que o narrador talvez não considere a presença de 

Akai uma coincidência. Uma vez que a repetição da palavra “esquisito” já foi estabelecida 

anteriormente durante todo o conto, assim como reforçada no mesmo parágrafo (com frases 

como “situação bizarra” e “comportamento inusitado”99 ), o efeito cognitivo gerado pela 

palavra é baixo, assim como o esforço para processá-la. Isso abre espaço para que a inferência 

sobre o sarcasmo de Matsumura seja quase inevitável para um leitor atento. 

Embora a impressão que Matsumura tem de Akai seja constantemente repetida e, 

dessa forma, esteja sempre presente na mente do leitor, por outro lado ela vai perdendo a 

força e deixando de ser relevante. Quando Hirokazu dá uma solução para o caso e aponta que 

Akai “esteve investigando todos os acontecimentos” 100  (EDOGAWA, 1929, p.256), isso 

surpreende Matsumura, que faz questão de apontar que “havia suspeitado que ele pudesse ser 

o culpado, mas havia sido um enorme engano pois ele, muito pelo contrário, também se 

tratava de um excelente detetive amador”101 (idem). Isso é importante pois manterá na mente 

do leitor a existência do personagem, mesmo que ele esteja ausente no momento em que 

Hirokazu apresenta sua solução. Isso força o leitor a se perguntar onde ele está e, além disso, 

qual será sua relevância para a conclusão da narrativa, já que ele sobreviveu à investigação do 

caso sem ser provado como o autor do crime, traçando uma linha clara entre o personagem e a 

palavra “detetive”, que será recompensada mais para frente. 

Desse modo, podemos observar essas camadas de insinuação por meio das estratégias 

operacionais do suspense, na narrativa policial, atraindo a atenção do leitor por meio do 

material implícito. Durante todo o desenvolvimento do caso em Nanimono, Akai é 

repetidamente observado com suspeita pelo narrador, com seu estranho comportamento sendo 

construído para gerar suspense até que possa ser conferido valor retrospectivo para suas 

aparições. A primeira dessas aparições se dá quando Matsumura o encontra no exterior da 

mansão, espionando o lado contrário ao das pegadas deixadas na noite do crime. Quando o 

narrador tem a chance de olhar na mesma direção, contudo, ele aponta que “Era somente o 

                                                           
99 異様な事柄 e  不思議な挙動 (EDOGAWA, 1929, p.222, tradução nossa). 
100 みな事件を探偵していたのだ。 (tradução nossa). 
101 わたしはかれを犯人ではないかと疑ったりしたが、とんだ思い違いで、反対に、かれもまた優秀な

る一個のしろうと探偵だったのである。 (tradução nossa). 
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velho Tsune, que havia começado a mexer em seu canteiro de flores. Mas então o que 

exatamente o Sr. Akai estava observando tão avidamente?”102 (EDOGAWA, 1929, p.217). 

Em um primeiro momento, já que essa situação é narrada com o foco na figura de Akai, os 

efeitos cognitivos gerados pela descrição de seu comportamento ofuscam aqueles gerados 

pelas descrições sobre o canteiro de Tsune.  

Assim, é apenas em retrospecto que um leitor tem a chance de perceber que havia algo 

mais estranho do que Akai naquela cena. Hirokazu aponta que “O velho estava mexendo no 

canteiro, certo? Mesmo que não haja qualquer flor lá e nem mesmo seja época de plantação. 

Não é estranho? Faz mais sentido cogitar que ele estava fazendo outra coisa”103 (EDOGAWA, 

1929, p.234). Com o foco movido de Akai para o comportamento estranho de Tsune, o leitor 

é forçado a repensar a narrativa com base na introdução dessa nova informação, se alinhando 

assim com a estratégia de insinuação, conforme detalhado em nosso segundo capítulo. Assim, 

a manipulação dessa informação, na tradução, é de grande importância pois deve manter o 

jogo da insinuação, sem esconder demais a informação que deverá ser recuperada. Por 

exemplo, um leitor veterano poderá se recordar que o conto se passa no verão ou lembrar da 

frase “mas não era como se houvesse alguma flor bonita ali”104 (idem, p.217) que acompanha 

a primeira descrição do canteiro, e antecipar o estranhamento. Isso faz com que o papel do 

tradutor seja esconder a relevância dessas informações, tornando a estratégia de insinuação 

bem-sucedida, manifestando as pistas que servirão de gancho retrospectivo de forma 

equilibrada na tradução. 

A segunda aparição suspeita de Akai se dá quando Matsumura o encontra saindo da 

casa de Kotono Saemon e, depois de persegui-lo, vê que “seu corpo estava coberto de um pó 

de ouro, fazendo com que parecesse mais um auxiliar de ourives ou o pupilo de um 

moldureiro”105 (EDOGAWA, 1929, p.222). Ao ser encontrado assim, o leitor logo associa sua 

aparência com o trecho “esse ladrão, sem sequer olhar para os outros objetos, foi embora 

tendo roubado todos os objetos de ouro do escritório”106  (idem, p.204) e nas detalhadas 

descrições dos itens roubados. A estratégia do foco, encontrada aqui, faz uso deliberado de um 

excesso de detalhes, camuflando pistas importantes dentre várias outras informações, como 

                                                           
102 ただ、早起きの常爺さんが、もう花壇いじりをはじめていたばかりだ。赤井さんはいったい全体、

何をあんなに熱心にのぞいていたのだろう。 (tradução nossa). 
103 爺やは、花壇いじりをしていたんだね。だがあすこにはいま花なんて咲いてないし、種を蒔く時節

でもない。花壇いじりは変じゃないか。もっと別のことをしていたと考える方が自然だ。 (tradução 
nossa). 
104 別に美しい花が咲いているわけでもない。 (tradução nossa). 
105 かれはカザリ屋の小僧か表具屋の弟子みたいに、からだじゅう金粉だらけだ。 (tradução nossa). 
106 この賊はほかのものには見向きもせず、書斎にあっだことごとくの金製品を奪い去ったのである。 
(tradução nossa) 
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vimos no caso do shakudō. Contudo, é importante considerar que, quanto maior a 

concentração de informações em um enunciado, menor é a capacidade de processamento 

dessas informações por um leitor. Por isso, é importante que essas informações sejam 

apresentadas com o nível de relevância adequada para serem reativadas no momento certo, 

manipulando as suposições que o leitor construiu até aqui com base na importância dos itens 

de ouro para a narrativa, conforme o próprio narrador aponta “até aquele momento, ouro 

possuía um significado especial para nós”107 (idem, p.222). 

Na última aparição suspeita de Akai, encontramos o detetive coberto de lama. Esse 

episódio é apresentado como uma quebra dissonante tanto do que vem antes (a dúvida sobre o 

estojo de óculos de Tsune), quanto do que vem depois (a volta de Matsumura para o hospital). 

Entre essas duas narrativas, o narrador fala que Akai “estava vestido só com uma camiseta e, 

além de estar descalço, estava completamente encharcado e cheio de lama da cintura para 

baixo”108 (EDOGAWA, 1929, p.236). Essa informação, embora seja introduzida de forma 

entrecortada, criando um núcleo de suspense que só será solucionado depois, ativa o 

conhecimento lógico do leitor. Ao associar o comportamento estranho de Akai com o mapa 

desenhado pelo narrador e as narrações feitas antes mesmo do crime, cria-se uma hipótese 

viável para o episódio narrado. Por conseguinte, ao serem aliados com o estranho pedido de 

Hirokazu para que Matsumura jogue um vaso pela janela, esses episódios de interrupção 

confluem para criar suposições sobre o significado pretendido pelo autor. Com todas essas 

informações, o leitor obtém a informação explícita de que o criminoso jogou os objetos de 

ouro no lago, assim como a informação implícita de que Akai não é o criminoso, uma vez que 

“como o leitor já deve ter adivinhado, aquele que recuperou os itens do fundo do lago foi o 

próprio Sr. Akai”109 (EDOGAWA, 1929, p.256). 

Conforme estipulado até aqui, essas preocupações que um leitor veterano traça são 

instruídas por sua experiência com o gênero, que por si só gera implicações pelo modo de ser 

da narrativa policial. A inferência responde a um processo individual, determinado por 

aspectos psicológicos e sociais, desde a capacidade de atenção e interesse de um leitor, até as 

peculiaridades dos ambientes cognitivos envolvidos no processo. Ao transportarmos essa 

dinâmica para um novo sistema linguístico-cultural, como já discutimos, a noção de 

semelhança interpretativa se torna vital. Assim, um enunciado produz suposições, reguladas 

pela relação de custo-benefício cognitivo, que são alocadas na memória de curto prazo, e 

                                                           
107 当時のわたしたちにとって「金」というものは、特別の意味を持っていた。 (tradução nossa) 
108 シャツ一枚で、はだしのうえに、腰から下がびっしょりぬれて、泥まみれだ。 (tradução nossa). 
109 読者もすでに想像されたであろうように、それらの品を池の底から捜し出したのは、例の赤井さん

であった。 (tradução nossa). 
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podem ser reforçadas pela repetição e manipulação de relevância de uma informação. Essas 

suposições, por sua vez, podem representar a intenção comunicativa de um autor em uma 

língua estrangeira, por meio do compartilhamento de explicaturas e implicaturas. Para Gutt, 

 
Considerando, mais, que o objetivo principal de enunciados é veicular a gama de 
suposições que o comunicador pretende veicular, parece razoável definir semelhança 
interpretativa entre enunciados nos termos de suposições compartilhadas entre as 
interpretações pretendidas destes enunciados. Uma vez que a gama de suposições 
que se pretende veicular com um enunciado, consiste de explicaturas e/ou 
implicaturas, podemos dizer que dois enunciados, ou até mesmo de forma mais 
geral, dois estímulos ostensivos se assemelham interpretativamente um ao outro na 
medida em que compartilham suas explicaturas e/ou implicaturas (GUTT apud 
ALVES & GONÇALVES, 2003, p.5).  
 

Por explicaturas e implicaturas, então, entendem-se as configurações que emergem no 

decorrer dos processos inferenciais e servem para gerar premissas de interpretação. São 

efeitos intermediários, alocados na memória de curto prazo, que operam sob o princípio da 

relevância e contribuem para a geração dos efeitos contextuais, que por sua vez alteram 

concepções de longo prazo do receptor. Após o processamento linguístico de um enunciado, 

então, são produzidas representações mentais comunicadas explícita e intencionalmente por 

um enunciado, as “explicaturas”, criando um conjunto de suposições decodificadas 

(SPERBER; WILSON, 1995, p.182). Em seguida, manifestam-se as implicaturas, ou um 

conjunto de suposições e implicações contextuais que devem ser obtidas pela via inferencial, 

destilando o material implícito do enunciado. Segundo Sperber e Wilson, essa camada, 

estabelecida por Grice para a explicitação do processo comunicativo, “é construída com base 

em informações contextuais e, em particular, pelo desenvolvimento de esquemas de 

suposições recuperadas pela memória enciclopédica”110 (SPERBER; WILSON, 1995, p.181). 

Desse modo, quanto menos evidências o autor fornece para seus leitores sobre sua 

intenção comunicativa, mais fraco será o efeito cognitivo gerado pela informação. Por isso, 

qualquer enunciado opera sob uma dinâmica de intensidades comunicativas, em uma 

gradação que vai de implicaturas muito fortes, essenciais para a interpretação pretendida, a 

implicaturas muito fracas, apenas auxiliares para a interpretação. Para Sperber e Wilson, 

“quanto mais fracas as implicaturas, menos confiança o ouvinte poderá ter que as premissas 

ou conclusões específicas que ele fornece refletirão os pensamentos do falante, e é aqui que 

reside a indeterminância”111 (SPERBER; WILSON, 1995, p.200). Em outras palavras, um 

emissor elabora um enunciado sob uma premissa central, uma informação específica que julga 

                                                           
110 “[…] is constructed on the basis of contextual information, and in particular by developing assumption 
schemas retrieved from encyclopaedic memory” (tradução nossa). 
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ser de grande relevância para seu interlocutor e, assim, faz dela sua implicação mais forte. Por 

outro lado, um mesmo emissor pode se aproveitar da capacidade da língua de comunicar uma 

série de implicações mais vagas e usar-se de um conjunto dessas para adquirir relevância, 

conferindo profundidade e polissemia ao enunciado. Segundo Sperber e Wilson,  

 
[...] há um contínuo de casos, desde implicaturas que foram expressamente 
construídas para que o ouvinte as recuperasse, até implicaturas que só foram 
construídas para serem manifestas e para estimular modificações do ambiente 
cognitivo mútuo do falante e do ouvinte, que o falante só pretendeu na medida em 
que pretendeu que seu enunciado fosse relevante e, assim, tivesse efeitos cognitivos 
ricos, mas não completamente previsíveis112 (SPERBER; WILSON, 1995, p.201). 
 

Conforme explorado até aqui, a narrativa policial tem como objeto a solução de seu 

problema central e conta com a garantia de que todos os elementos devem contribuir para se 

chegar a essa conclusão. Esse modo de leitura pode mudar o grau de intensidade das 

implicaturas pré-existentes ou até mesmo gerar implicaturas completamente novas em cima 

de informações passadas, podendo sobrescrever as interpretações originais. É o caso que 

vemos quando o Sr. Akai finalmente confronta Hirokazu sobre sua solução, durante uma 

caminhada na praia, depois que Kōta já foi preso. Seu argumento se baseia no princípio de 

eficiência do gênero policial, recuperando e fortalecendo as implicaturas presentes em uma 

pista que havia sido deixada de lado por Hirokazu. 

 

別に、なくなったものはございません

が、私の机の引出しを誰かあけたものが

あるのです。きのうの夕方たしかにそこ

へ入れておいた私の日記帳が、けさ見ま

すと、机の上にひろげたまま乱暴にほう

り出してありました。引出しもひらいた

ままなんです。 

Não, não teve nada que tenha desaparecido, mas o que 
aconteceu foi que alguém abriu a gaveta da minha 
escrivaninha. Meu diário, que ontem à noite eu me certifiquei 
de ter colocado lá dentro, quando fui ver hoje de manhã estava 
aberto sobre a escrivaninha, tendo sido abandonado de forma 
grosseira. A escrivaninha inclusive ainda estava aberta 
(EDOGAWA, 1929, p.215, tradução nossa). 
 

 

Aqui, Shimako é interrogada pelo inspetor Hatano e diz que alguém teria mexido em 

seu diário, na noite do crime. A relevância da informação é reforçada pelo princípio de 

eficiência e é confirmada pela interjeição do narrador, que diz que “pensando em retrospecto, 

mesmo esse episódio do diário teria um forte significado”113 (idem). Com isso, um leitor 

experiente manterá a informação em mente e, uma vez que a solução de Hirokazu não figura 

                                                                                                                                                                                     
111 “[...] the weaker the implicatures, the less confidence the hearer can have that the particular premises or 
conclusions he supplies will reflect the speaker’s thoughts, and this is where the indeterminacy lies” (tradução 
nossa). 
112 [...] there is a continuum of cases, from implicatures which the hearer was specifically intended to recover to 
implicatures which were merely intended to be made manifest, and to further modifications of the mutual 
cognitive environment of speaker and hearer that the speaker only intended in the sense that she intended her 
utterance to be relevant, and hence to have rich, and not entirely foreseeable, cognitive effects (tradução nossa). 
113 あとで考えると、この日記帳の一件にもなかなか意味があったのである。 (tradução nossa). 
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qualquer menção a esse evento, irá suspeitar imediatamente que o desfecho dado para o caso 

não é o correto. Tendo esse episódio em mente, o leitor poderá inferir uma associação entre 

ele e a recusa de Kōta em se explicar ou, pelo menos, terá as duas informações como vazios 

que manterão viva a especialização hermenêutica do conto. Essa situação de indeterminância, 

por sua vez, só será dispersa uma vez que Akai apresente sua própria solução, dizendo que 

“Se quer saber o motivo de ele ter mentido, é porque Kōta estava fazendo algo ainda mais 

embaraçoso do que roubar, naquele momento. Ele estava escondido, lendo o diário de 

Shimako”114 (idem, p.263). Desse modo, há duas implicaturas na fala de Shimako, sendo a 

primeira e mais forte a de que alguém teria revirado seu diário e a segunda, a mais fraca e que 

gradativamente ganha intensidade, a de que esse evento deverá ser explicado, até o final. 

Ao iniciarmos a tradução da fala de Shimako com “Não, não teve nada que tenha 

desaparecido”, ao invés de um simples “nada sumiu” ou “não tinha nada faltando”, 

observamos um alongamento do enunciado e, com o aumento de esforço processual, 

escondemos a relevância total da informação passada, mas sem evitar que a informação fique 

na cabeça do leitor. Assim, conforme mais informações são adicionadas ao cenário do caso, 

mais implicaturas são adicionadas retrospectivamente, aumentando os efeitos contextuais de 

informações passadas. Contudo, essa dinâmica perpassa o crivo cultural, que acaba por 

impedir que um autor consiga expressar um mesmo conceito ou ideia, com a mesma 

intensidade implicativa, para leitores de diferentes ambientes linguísticos e culturais. E é 

nesse quesito que a ficção policial se prova especial, já que seu aspecto formular confere uma 

certa rigidez de sentidos, permitindo que um leitor veterano consiga antecipar e buscar 

interpretações relevantes, mesmo quando desgarrado do ambiente cognitivo original. Em 

outras palavras, a experiência com um texto, ou um grupo de textos, permite ao leitor 

aprender “como ler”, ativando um ambiente cognitivo que ultrapassa barreiras culturais. 

Esse ambiente cognitivo transcultural é regulado, principalmente, pelo modo de leitura 

do gênero, conforme descrito no segundo capítulo. Desse modo, um leitor veterano de 

narrativas policiais traz para o texto não apenas uma presunção de relevância, mas 

expectativas mais específicas sobre suas potenciais inferências. Pela fórmula narrativa, o 

leitor que já se deparou diversas vezes com as mesmas convenções, sente uma diminuição do 

esforço de processamento, com base em um repositório de significados pré-estabelecidos pelo 

gênero individual. Assim, naturalmente, ele é atraído por aquelas pistas que não se encaixam 

facilmente dentro da fórmula. Essas pistas são, por um lado, responsáveis por manter o 

                                                           
114 なぜそんなうそをついたかというと、あのとき甲田君は、どろぼうよりももっと恥ずかしいことを

──志摩子さんの日記帳を盗み読みしていたからなんです。 (tradução nossa). 
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programa da especialização hermenêutica em constante funcionamento, impulsionando o 

leitor em direção ao futuro da narrativa e a eventual solução do caso. Por outro lado, elas 

requerem que o leitor se encontre em um ato constante e renovador de retrospectiva, que faz 

com que ele prossiga na leitura sempre com um pé no passado e outro no futuro. É a 

existência dessas pistas que faz com que o leitor encare a leitura da ficção policial com base 

nas palavras de Van Dine, em que “a ação mais simples, o menor gesto, está repleto de 

significado” (VAN DINE, 1928, p.122). 

Desse modo, a pergunta feita por Hirokazu, “Mas não tem como a própria vítima ser o 

autor do crime. Onde já se viu, alguém estúpido o suficiente para atirar em si 

mesmo?”115(EDOGAWA, 1929, p.251), é o suficiente para fazer um leitor veterano tomá-lo 

como suspeito, recuperando outra violação formular, central ao conto, a de que a vítima da 

narrativa não foi assassinada. Se ele seguir o princípio de eficiência à risca, essa suspeita 

continuará crescendo durante toda a leitura, sendo recompensada apenas ao final. Essa 

impressão é reforçada, ironicamente, pelo próprio personagem, que diz “Essa é uma questão 

de dois menos um. Não passa de um problema matemático. Se, de um grupo com duas 

pessoas, tirarmos a vítima, aquele que sobra terá que ser o culpado”116 (idem). Ao traduzirmos 

esse trecho assim, podemos criar uma semelhança interpretativa para com o original, 

deixando claro o seu senso de superioridade, por meio da repetição. Isso dá ao leitor as 

ferramentas para virar o jogo contra Hirokazu, que batalhou para estabelecer que os únicos 

que poderiam ter cometido o crime seriam Kōta e ele mesmo. Com o álibi do primeiro 

estabelecido por Akai, sobra apenas um criminoso possível:  

 

あなたのいい方を借りると、簡単な算術

の問題にすぎません。二から一引く一。

ふたりのうちの甲田君が犯人でなかった

ら、どんなに不自然に見えようとも、残

るあなたが犯人です。 

Se me permite pegar emprestado tua fala, isso não passa de 
um problema simples de matemática. Dois, menos um, dá um. 
Se dentre os dois, Kōta não é o culpado, então, 
independentemente do quão estranho possa parecer, o culpado 
é aquele que sobra: você (idem, p.268, tradução nossa). 

 

 Esses vazios representam um delicado equilíbrio quanto às informações dadas pelo 

autor, para seu leitor. Esse é um jogo travado entre os dois que exige do escritor um domínio 

de quais pistas ofuscar, quais informações serão necessárias para manter o interesse do leitor, 

e quais serão necessárias para solucionar o crime. Ele deve se organizar nesses termos para 

que o leitor não seja capaz de solucionar o caso antes de seu final, perdendo assim seu 

                                                           
115 だが被害者が犯人であるはずはない。どこの世界に自分で自分に発砲する馬鹿がありましょう。
(tradução nossa). 
116 二から一引くという算術の問題はここですよ。ふたりのうちから被害者を引き去れば、あとに残る

のは加害者でなければなりません。 (tradução nossa). 
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impulso hermenêutico, mas também não pode deixar o leitor tão perdido na narrativa, com 

uma solução tão distante e esotérica, que seu leitor possa desistir da leitura. Para Van Dine, 

“todas as pistas devem ser claramente declaradas e descritas” (VAN DINE, 1928, p.189), mas 

não podem ser simples demais, ou o leitor não terá mais investimento na obra. Contudo, as 

pistas deixadas em uma narrativa não precisam ser escondidas para poderem passar 

despercebidas. Muitas vezes, as informações mais relevantes são camufladas no meio de 

outras informações, ou apresentadas de forma a serem mal interpretadas ou até esquecidas, 

antes de serem retomadas sob uma nova interpretação. “Essa combinação de reconhecimentos 

e antecipações é a essência do suspense na narrativa formular” (DOVE, 1989, p.19). 

Uma vez respondida a pergunta central, que intitula o conto Nanimono, resta a questão 

do porquê o crime foi cometido. Para tentar despistar a suspeita de Akai, Hirokazu tenta se 

defender, dizendo: “Mas... por que eu teria que atirar em mim mesmo? Afinal, além de 

covarde, eu sou vaidoso”117 (EDOGAWA, 1929, p.269). Essa informação, por sua vez, fará o 

leitor recordar o início da narrativa, quando Hirokazu é baleado e o narrador faz questão de 

apontar que “Ele recobrou a consciência, naquele momento, mas, sendo uma pessoa fraca, só 

franziu o rosto como se fosse um bebê e começou a espernear, chorando copiosamente, 

devido à dor e o medo”118 (idem, p.198). Contudo, a força do efeito contextual gerado por 

toda a comoção, assim como o excesso de informações na frase, faz com que o papel desse 

dado como pista seja camuflado. Assim, um tradutor que objetiva aumentar a relevância dessa 

mensagem poderia, por exemplo, cogitar isolá-la: “Ao recobrar a consciência, no meio à dor e 

o medo, ele só franziu o rosto como se fosse um bebê e começou a espernear, chorando 

copiosamente. Naquele momento, ele parecia ser muito fraco” ou mesmo utilizar a palavra 

“covarde” especificamente. Desse modo, o esforço necessário na segunda frase diminui, 

marcando a implicatura mais claramente na memória de curto prazo. 

Contudo, há outra informação que serve para reforçar os efeitos contextuais desta. 

Logo no começo, Matsumura discute sobre o motivo deste ser o último verão para os três 

amigos: “Kōta começaria a trabalhar em uma empresa de comercialização a partir de 

setembro, enquanto Hirokazu e eu tínhamos sido chamados para o exército, tendo que nos 

alistar até o final do ano”119 (EDOGAWA, 1929, p.198). O uso da obrigatoriedade de “ter que 

se alistar” reforça um efeito contextual que só virá quando Akai reinterpreta a covardia de 

                                                           
117 だが、ぼくはなぜ自分自身を撃たなければならなかったのです。ぼくは臆病だし、見え坊です。 
(tradução nossa). 
118 その時分には意識を取りもどしていたけれど、気の弱いかれは、苦痛と恐怖のために、赤ん坊みた

いに顔をしかめ、ポロポロと涙をこぼして。 (tradução nossa). 
119 甲田君は九月から東京のある商事会社へ勤めることになっていたし、弘一君とわたしとは兵隊にと

られて、年末には入営である。 (tradução nossa). 
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Hirokazu e o fato de ele ter “um pavor extremo do exército”120 (idem, p.271), criando uma 

implicatura e revelando o motivo metaliterário por trás do crime. Desse modo, a tradução de 

todas as menções sobre covardia e o desejo de não servir ao exército deve ser feita com a 

revelação de sua motivação em mente: “Você atirou em si mesmo exatamente porque você é 

um covarde de marca maior”121 (idem). Para poder criar esse valor retrospectivo, o tradutor 

deve retornar para as primeiras menções e imbuí-las com uma relevância baixa o suficiente 

pra ser facilmente ignorada, mas alta o suficiente para ser facilmente reativada pela memória, 

quando necessário. 

Ao considerarmos esses diferentes graus de relevância, necessários para se comunicar 

uma mesma mensagem em diferentes línguas, devemos então considerar a existência de uma 

camada transcultural no princípio de relevância. Assim, para que um leitor possa abstrair uma 

interpretação autêntica de um material literário traduzido, ele deverá se familiarizar com o 

ambiente cognitivo, e o contexto, do original. Se podemos considerar que existe uma distância 

entre a riqueza de significados da abstração autoral e a rigidez retórica da concretude 

linguística, independentemente do quão claro e preciso é um enunciado, é ainda mais fácil 

considerar que essa distância é aumentada na tradução. E é com a fórmula narrativa da ficção 

policial que essa relação pode ser estreitada, aproximando o ambiente cognitivo do leitor para 

aquele do autor. Assim, uma das principais ferramentas usadas nessa sinergia é, conforme 

explorado no segundo capítulo, a auto-reflexibilidade do gênero. Ela pode se dar através de 

alusões, ou referências intertextuais que evocam outro texto e expressam significados 

implícitos exclusivos aos leitores que reconhecem o referente e interpretam a obra dentro de 

um contexto de significados emprestados pelo texto aludido (RUOKONEN, 2010, p.33). 

Sob esse prisma, o último mistério de Nanimono, e aquele que melhor incorpora as 

discussões traçadas até aqui, entra em cena. Durante toda a obra, Akai e Hirokazu 

constantemente conversam sobre narrativas policiais, sempre voltando ao tópico de Akechi 

Kogorō, o mestre detetive de Rampo. A primeira vez em que o nome é mencionado, Hirokazu 

“[...] o criticou como sendo apenas um homem terrivelmente entediante. O Sr. Akai 

concordou veementemente”122  (EDOGAWA, 1929, p.208). Assim, a narrativa parece, em 

parte, querer colocar o personagem como algo a ser sobreposto e querer replicar de forma 

sarcástica a posição dos leitores e da crítica do período, que viam na obra de Rampo uma 

versão espúria do gênero policial. Desse modo, o papel de Hirokazu se torna o de ecoar essas 

                                                           
120 あなたは極端な軍隊恐怖病者なのです。 (tradução nossa). 
121 自分で自分を撃ったのは、あなたが極度のおくびょう者であったからです。 (tradução nossa). 
122 この男はいやに理屈っぽいばかりだとけなした。 赤井さんもしきりに同感していた。  (tradução 
nossa). 
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críticas ao detetive, ao mesmo tempo em que dá ao conto sua premissa: “Sabe, é que aquele 

sujeito ainda não teve que lidar com um criminoso realmente inteligente. Se sua fama é por 

capturar criminosos medíocres e nada mais, ele nem pode ser chamado de mestre detetive, 

certo?”123 (idem, p.260). 

O que Hirokazu reclama aqui é a conformidade com as convenções da ficção policial, 

que se sustenta em um conjunto de temas típicos, conforme vimos até aqui. E é exatamente a 

capacidade do autor da narrativa policial de explorar essas convenções que abre espaço para 

um jogo de blefes como os vistos em Nanimono. Enquanto o leitor se atenta para como 

situações, ações, conversas e comportamentos podem sugerir pistas para o desfecho, o autor 

se aproveita desses vazios entre premissa e realidade, para criar personagens que fogem ao 

esperado e não seguem a norma. Essa manipulação, por sua vez, faz parte do jogo narrativo, 

chamando ainda mais a atenção de um leitor veterano que verá o comportamento não 

convencional de um personagem como pista sobre seu papel no enigma. Assim, ao contrastar 

a figura de Hirokazu com a de Akechi, Rampo opera um blefe duplo. A primeira implicatura 

extraível é a de que o autor deseja estabelecer um novo detetive, ainda mais capaz do que seu 

anterior. Contudo, até o final, ficará claro que Nanimono é escrito em defesa da estrutura 

peculiar que Rampo conseguiu definir para as histórias de Akechi Kogorō. 

Entre referências ao acervo de contos policiais da tradição ocidental, até o íntimo 

conhecimento de seus contos, compartilhado com seus leitores, as obras de Rampo são 

repletas de autorreferências e de uma narrativa informada pela fórmula e historiografia crítica 

do gênero. Através desse contexto compartilhado, o autor usa seu palco narrativo para 

controlar todos os movimentos permitidos ao seu leitor, chegando até a falar diretamente com 

ele, para assegurar a especialização hermenêutica. Essa comunicação direta depende de um 

ambiente cognitivo mútuo e uma familiaridade com os aspectos formulares do gênero, 

conforme manipulados pelo autor e constantemente modificados pela dinâmica de jogo. 

Assim, após a prisão de Kōta, o detetive de Rampo é novamente mencionado, não mais como 

algo a ser sobreposto, mas como uma figura a ser derrotada: “Nem é preciso dizer que o 

protagonista dos ‘Contos de Akechi Kogorō’, que Hirokazu habitualmente via como seu rival, 

foi constantemente ridicularizado”124 (EDOGAWA, 1929, p.260). Essa repetida menção ao 

personagem, aliada à sua tendência em aparecer ao final de vários contos, para solucionar o 

caso, faz com que um leitor experiente comece a suspeitar que Akai não é quem diz ser. 

                                                           
123 「あの男なんか、まだほんとうにかしこい犯人を、扱ったことがないのですよ。普通ありきたりの

犯人をとらえて得意になっているんじゃ、名探偵とはいえませんからね」(tradução nossa). 
124 弘一君が日ごろ目のかたきにしている「明智小五郎物語」の主人公が、一やりだまに上がったのは

申すまでもない (tradução nossa). 
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Ao considerarmos que, pela dinâmica da especialização hermenêutica, o crime já foi 

resolvido antes mesmo de o texto começar, então as informações do texto precisam esconder 

os eventos que servirão de ferramentas para que o leitor solucione o crime por conta própria. 

Olhar para a ficção policial por esse viés nos permite perceber que a estrutura narrativa é mais 

formada por propósito do que pelo gênero. O leitor entra no texto sabendo que tudo tem sua 

importância, mesmo e principalmente tramas inacabadas, e será solucionado até o fim da 

narrativa. A leitura, então, se torna uma “cooperação imaginativa entre leitor e obra” 

(DOVE,1989, p. 11) e essa demanda da fórmula se torna mais eficiente quando as tensões são 

geradas no embate entre autor e leitor, em “uma exibição de ginástica mental para a qual [o 

leitor] é convidado a participar” (FREEMAN apud DOVE, 1997, p.23). Desse modo, assim 

como o escritor de ficção policial tem às mãos ferramentas que conferem à narrativa uma 

riqueza de caminhos alternativos aparentemente viáveis, também o tradutor precisa estar 

ciente de sua capacidade manipulativa, operando dentro das restrições do gênero.  

Ao serem camufladas identidades, locais e cronologias, o escritor desenvolve um jogo 

de contradições e convergências que requer do tradutor a reconstrução das tensões de predição 

e retrospectiva, manipulando como o leitor irá processar as informações contra suas 

expectativas. O papel do escritor e do tradutor, então, é manipular os efeitos contextuais 

gerados pelas pistas do texto, assegurando um equilíbrio entre uma relevância forte demais, 

arriscando que o leitor desvende o mistério antecipadamente, e uma relevância tão baixa que 

acabe criando uma quebra do fair play. Rampo decide, dentro dessa estrutura, despistar até 

mesmo a compreensão mais fundamental sobre os arquétipos da ficção policial, criando uma 

narrativa altamente suspeita. Ao mesmo tempo, ele cria um conto peculiar que, mais do que 

exigir experiência com o gênero policial como um todo, exige uma familiaridade específica 

com sua literatura. Mesmo antes de todas as implicações sobre a verdadeira identidade do Sr. 

Akai, há uma informação que separa claramente o ambiente cognitivo de seus leitores 

veteranos, daqueles amadores. Akai é apresentado na narrativa como: 

 

二十七、八の、頭の毛をモジャモジャさせ

たやせ形の男で、非常に無口なくせに、い

つもニヤニヤと微笑を浮かべているえたい

の知れぬ人物であった。 

Era um homem esquisito, de uns 27 ou 28 anos, magro, com 
os cabelos bagunçados e que, apesar de ser estranhamente 
reticente, ficava sempre com um sorriso estampado no rosto 
(EDOGAWA, 1929, p.207, tradução nossa). 

 

À primeira vista, essas informações só constroem mentalmente uma representação das 

características físicas de Akai. Contudo, há uma segunda camada de implicaturas, extraída de 

uma informação bem escondida, mas tão impactante para um leitor experiente que, quando o 

conto foi adaptado para a série de TV Shirīzu - Edogawa Rampo Tanpenshū (シリーズ・江戸川
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乱歩短編集, dirigida por Satō Sakichi), em dezembro de 2016, o personagem de Akai foi 

apresentado já com sua verdadeira identidade revelada. Para um leitor veterano do autor 

japonês, então, as implicaturas dessa passagem ativam a memória enciclopédica do conto D-

zaka no satsujin jiken, no qual Akechi já é descrito como tendo “o cabelo [...] comprido e 

desgrenhado”125 (EDOGAWA apud IVASA, 2017, p.76). Assim, com a familiaridade de um 

público leitor para com o personagem, um simples enunciado, “頭の毛をモジャモジャさせた” 

(EDOGAWA, 1929, p.63), toma implicações diferentes e muda o modo de leitura de toda a 

obra. Para recriar essa reação, então, um tradutor deve considerar os efeitos cognitivos criados 

pelo texto-fonte e manter a descrição encontrada em traduções anteriores, mantendo uma 

coerência discursiva dentro de um potencial “gênero individual” a ser criado, deixando Akai 

com os “cabelos desgrenhados”. 

Em suma, uma tradução terá uma complexidade interpretativa maior conforme for 

focada nos enunciados e nas implicaturas do original, evitando assim que o processo 

interpretativo se perca em conclusões divergentes das imaginadas pelo escritor do original. É 

assim que a fórmula narrativa da ficção policial, ao criar expectativas com base na 

especialização hermenêutica e auto-reflexibilidade do gênero, constitui um contexto 

transcultural que instruirá sua leitura. Assim, as implicaturas de um enunciado, na ficção 

policial, requerem uma tradução relevante, que foque nas peças do quebra-cabeças, 

manipulando os efeitos cognitivos para que eles sejam ativados nos momentos certos. Para 

isso, obviamente, o tradutor precisará se familiarizar com a obra do autor e com o gênero que 

o informa, tentando reconhecer áreas de transgressão e indeterminância do texto, estipulando 

preenchimentos para esses vazios, em congruência com a resolução do caso. É desse modo, 

então, que o tradutor poderá obter a semelhança interpretativa não apenas em enunciados, mas 

progressiva e retroativamente por toda a narrativa, atribuindo valores retrospectivos às pistas 

comunicativas do texto e permitindo, por exemplo, que um leitor veterano antecipe a 

revelação de Akai, que diz: “Eu sou aquele que você tem o hábito de desdenhar. Eu sou 

Akechi Kogorō”126 (EDOGAWA, 1929, p.272). 

 

                                                           
125 No original, “ただ明智の方は、髪の毛がもっと長く延びていて、モジャモジャともつれ合っている” 
126 ぼくはね、きみが日ごろけいべつしていたあの明智小五郎なのです (tradução nossa). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

À primeira vista, um assassinato, o ato de matar uma pessoa, não requer nada mais 
do que o movimento de apertar o gatilho de uma pistola. Entretanto, sob um olhar 
mais meticuloso, esse é um ato que nasce do acúmulo de milhares de movimentos 
menores. Ainda mais nos casos em que se quer enganar a todos, atribuindo a culpa a 
outra pessoa127 (EDOGAWA, 1929, p.264). 
 

Com essas palavras, o mestre detetive Akechi Kogorō estabelece não só o olhar peculiar do 

gênero policial, mas o modo de leitura exigido por ele. O conto que serve de palco para essa 

discussão tem como foco a questão central de toda a ficção policial analítica, tão clara aqui ao 

ponto de intitular a obra. Nanimono, ou “Quem”, invoca a referência ao whodunit, ou “quem o 

fez”, o interesse fundamental dessa categoria de histórias, que impulsionam seus leitores em 

direção à revelação sobre quem é o responsável pelas ações criminosas narradas. Assim, a 

narrativa de Hirokazu, Kōta e Akai, mais do que um desafio estipulado para o leitor que 

deseja descobrir como a história acaba, se coloca como uma pergunta introspectiva sobre 

quem de fato é o autor desse tipo de ficção, quem são os leitores que absorvem esse material 

ao ponto de terem que ser constantemente enganados e, por fim, quem nessa dinâmica, de 

fato, manipula e quem é manipulado. 

Seu criador, Edogawa Rampo, pseudônimo de Hirai Tarō, foi um autor curioso que se 

colocou em uma posição de influência literária em um momento crucial do desenvolvimento 

editorial japonês. Encontrando no gênero policial sua voz, ele foi responsável por liderar os 

debates sobre a introdução e assimilação da narrativa de detetives em solo nipônico, sempre 

considerando seu papel como manipulador da atenção e imaginação de seus leitores. É não 

apenas pela investigação das informações dadas pelo texto diretamente, mas por um 

meticuloso vasculhamento dos dados inferidos, que o leitor objetiva chegar à mensagem 

pretendida pelo autor, na forma de uma solução para o caso narrado. Assim, cada pista 

apresentada cria a presunção da existência de milhares de informações implícitas menores, 

que serão reveladas até o final da narrativa, fazendo com que o leitor opere sobre o texto 

como um espelho pervertido da ação do investigador. 

 Desse modo, um leitor veterano sempre entrará em uma narrativa policial com a 

expectativa de que estará lidando com um texto altamente formatado. E assim, a cada 

                                                           
127 「簡単に考えれば、殺人とは、ただ人を殺す、ピストルを発射する、という一つの行動にすぎませ

んけれど、複雑に考えると、幾百幾千という些細な行動の集合から成り立っているものです。ことに

罪を他に転嫁するための欺瞞が行なわれた場合は一そうそれがはなはだしい。(tradução nossa). 
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mensagem codificada, a cada testemunho conflitante ou comportamento suspeito, o leitor 

ganhará mais confiança no fato de que toda informação apresentada deverá ser solucionada 

antes do final da história. A constância desse nível de segurança, regido pela especialização 

hermenêutica do gênero, confere ao leitor a certeza de que uma resolução virá para todos os 

elementos do texto, independentemente de quão absurdo possa parecer à primeira vista. Todas 

as peças devem se encaixar, ou o texto arrisca ferir a condição básica do contrato entre autor e 

leitor. Esse risco, em qualquer outra literatura, é intensificado quando nos propomos a 

transferir essa dinâmica para outra cultura, que não compartilha essas expectativas textuais. 

Sob essa perspectiva, contudo, a narrativa formular é peculiar por criar espaços de 

convergência de expectativas, partindo de uma ostensão metatextual, guiada pelo gênero 

individual do leitor. Se o leitor reconhece um texto como pertencente a um gênero formular, 

ele conseguirá compartilhar do ambiente cognitivo e será capaz de gerar suposições e 

depreender as representações de mundo que correspondem àquelas pretendidas pelo autor. 

Desse modo, a fórmula narrativa serve de ponte entre os agentes da leitura, aproximando os 

ambientes cognitivos do autor e do leitor e permitindo que essa comunicação se dê através de 

barreiras culturais. É por isso que, aqui, decidimos por considerar a fórmula não como um 

conjunto de convenções arquetípicas de situações e personagens, mas principalmente como 

um modo de leitura, um contrato firmado antes de se adentrar em um texto e que instruirá a 

busca por relevância. 

A comunicação inferencial automaticamente provoca um processo de compreensão 

que ajuda a explicar como um receptor chega, de forma espontânea e intuitiva, à mensagem 

pretendida por um emissor (WILSON, 2012, p.1). Segundo o esquema teórico-relevante, as 

expectativas geradas por um enunciado são precisas o suficiente para que um receptor consiga 

fazer o caminho inverso daquele feito pela mensagem, inferindo o significado pretendido. 

Esse debate, quando transferido para o âmbito da tradução, cria uma necessidade por 

semelhança interpretativa, criando uma busca por custo-benefício cognitivo ótimo e 

incentivando uma independência para com o texto-fonte. É aqui que encontramos um 

empecilho no caso da ficção policial, já que seu tradutor deverá recriar as mesmas condições 

de ofuscação e revelação encontradas no texto original, tendo em vista a manutenção dos dois 

modos de jogo do gênero. 

Em um primeiro plano, internamente, a narrativa de detetive subscreve a um jogo 

entre seu herói e um vilão oculto, “um jogo para cérebros privilegiados – seja o do criminoso, 

seja o do detetive” (SODRÉ, 1978, apud MASSI, 2015, p.23). O detetive pretende salvar a 

coletividade e resgatar a inocência de todos os personagens que dividem espaço na narrativa 
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com ele, enquanto o criminoso opera segundo um quadro individualista de valores, impedindo 

a ação do herói para que possa se manter escondido. Contudo, a fórmula do gênero policial 

clássico impede que o criminoso seja bem-sucedido em escapar do olhar do leitor, tornando o 

detetive uma figura infalível. 

 
Durante esse caso, se levantarmos apenas os maiores elementos, como o estojo de 
óculos, os sapatos, as pegadas falsas, o diário abandonado sobre a mesa e os itens de 
ouro no fundo do lago, mesmo assim teríamos uns dez desses. Mas, para cada um 
desses elementos, é ao acompanhar de perto todos os movimentos do autor do crime 
que vemos vir à tona milhares de pequenos movimentos distintos128 (EDOGAWA, 
1929, p.264). 
 

Externamente, por outro lado, a narrativa policial traça outro jogo, entre o detetive (ou 

o autor) e o leitor, competindo por quem chega na solução mais rápido. Na fórmula policial 

somos apresentados a um investigador que decifrará “as conexões entre a cena do crime, suas 

testemunhas, vítimas, motivações e métodos, convergindo-os em uma única trama coerente 

que o guiará em direção aos suspeitos e, por fim, apontará para ele o autor do crime”129 

(SPARLING, 2011, p.201). Ao mesmo tempo em que o sentimento visado por essas 

narrativas é o de admiração pela figura do detetive, que conseguirá obter uma solução pela 

interpretação das mesmas pistas às quais o leitor tem acesso, o leitor se vê preso em uma 

corrida contra o tempo, sentindo que está cada vez mais próximo de uma resposta, conforme o 

número de páginas da história vai diminuindo.  

Dentro desse paradigma, a performance do detetive tem como consequência principal 

a dissipação da culpa que paira sobre todos aqueles que se viram arrastados pelo crime, mas 

não se demora no julgamento das forças que criaram essa perturbação do cotidiano. Desse 

modo, independentemente do quão genial é o investigador, o que ele constrói durante a 

narrativa é uma intricada teia de interpretações, sem real poder de sanção. Isso então confere à 

narrativa de detetives a função cultural de poder expressar e explorar os limites entre o que é 

socialmente permitido ou proibido e experimentar, em um ambiente controlado, a 

possibilidade de atravessar esse limiar. A fórmula permite que o leitor engaje sua curiosidade 

sobre o aspecto sedutor desses tabus culturais, sem que isso signifique uma entrega aos 

mecanismos que os rejeitam (CAWELTI, 1976, p.36). 

                                                           
128 こんどの事件でも、目がねサック、靴足袋、偽の足跡、机上にほうり出してあった日記帳、池の底

の金製品と、ごく大きな要素をあげただけでも十ぐらいはある。その各要素について犯人の一挙手一

投足を綿密にたどっていくならば、そこに幾百幾千の特殊なる小行動が存在するわけです。(tradução 
nossa). 
129 The formula of a standard detective story consists of an investigator unlocking the connections among crime 
scenes, witnesses, victims, motives, and modi operandi into a single coherent scheme that guides him to suspects 
and ultimately to a perpetrator (tradução nossa). 
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Para o mestre detetive de Rampo, então, a atração inerente aos aspectos mais 

perversos da psicologia humana é mais intelectual do que moral, fazendo com que ele não 

esteja disposto a julgar, em seu estudo da natureza humana (EDOGAWA apud IVASA, 2017, 

p.76). Dentro desse projeto epistemológico que encontra na confissão sua única arma 

decisiva, Akechi se apresenta como alguém moralmente ambivalente, capaz de ignorar a lei 

além de suas próprias considerações do que é ou não uma ação criminosa. Para ele, a sanção 

do Estado nunca parece ser necessária, reservando a seus antagonistas um destino 

psicologicamente mais cruel. Em Nanimono, essa sanção vem por um intermédio não só 

introspectivo, mas afetivo: “você já foi punido da forma mais abominável possível para você. 

Afinal, a mulher que você menos queria que ouvisse essa conversa está do outro lado dessa 

duna e acaba de ouvir tudo”130 (EDOGAWA, 1929, p.272).  

Desse modo, se o intuito de um tradutor da narrativa de detetive é a primazia do jogo 

entre autor e leitor, ele deverá estar disposto a tomar o texto para si e transformar os estímulos 

cognitivos do texto-fonte, conforme necessário. Para isso, ele deverá considerar que 

“aprimorar a ficção policial é escrever ‘literatura’, não ficção policial. O whodunit por 

excelência não é aquele que transgride as regras do gênero, mas aquele que age de acordo 

com ele” (TODOROV, 1977, p.138). Um tradutor de ficção policial, então, não deve ser 

apenas um conhecedor da literatura do autor com o qual trabalha, mas deve conhecer 

intimamente as convenções do gênero, reconhecendo as relações entre o autor e o leitor, o 

autor e a fórmula, o autor e a historiografia literária do gênero e compreender a leitura feita 

por alguém que entra neste contexto comunicativo e lê com base nele. 

O conto policial clássico tende a um modo de leitura retrospectivo, que constrói um 

enigma fechado nos contornos do texto. Assim, toda e qualquer inferência pretendida pelo 

texto traz significado para outras partes dele mesmo, construindo e reconstruindo relações 

entre informações dadas em qualquer ponto da narrativa. Esse modo de leitura não restringe o 

material a uma estrutura distinta, mas mantém vivo o princípio de eficiência, fazendo com que 

toda informação seja lida com uma promessa de sua importância para a solução do caso. 

Assim, o desfecho da história de detetive, ao se usar do movimento de vai-e-vem que 

ressignifica as peças do quebra-cabeça estipulado no início, se propõe a organizar a narrativa 

de forma cronológica e sem omissões, sem qualquer enigma ou conflito não resolvido. 

Essa retrospecção, contudo, prende a leitura do gênero policial nos eventos de um 

passado narrado, em busca de um passado inenarrável. Se, em geral, a história de um crime já 

                                                           
130 それに、きみはもう、きみにとって何より恐ろしい処罰を受けてしまったのです。この砂丘のうし

ろに、きみのいちばん聞かれたくない女性が、今の一部始終を聞いていたのです (tradução nossa).  
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cometido existe apenas dentro das pistas encontradas no presente, seu valor é sempre 

retrospectivo, tendo como objetivo a reconstrução de uma história do passado. Assim, um 

tradutor deve encarar o texto de ficção policial como um corpo deslocado no tempo, que gera 

significado em dois eixos: do passado para o futuro, na ação narrativa; e do futuro de volta 

para o passado, na interpretação de pistas. 

 
A partir daí, o detetive, observando esses mínimos movimentos, um-a-um, como se 
examinasse frame-a-frame um rolo de filme, deriva uma dedução que impedirá que 
o criminoso, independentemente de sua sagacidade e cautela, consiga escapar à sua 
punição. Infelizmente, como esse nível de dedução se mostra impraticável para a 
mente humana, tudo que podemos fazer é prestar constante atenção em cada detalhe, 
por menor e mais trivial que seja, até que tenhamos a sorte de dar de cara com um 
“frame” crucial para o rolo de filme do crime131 (EDOGAWA, 1929, p.264). 
 

Aqui, ao mesmo tempo em que Rampo parece estabelecer o papel de seu detetive, ele 

também estipula para si essas responsabilidades “impraticáveis para a mente humana”. Desse 

mesmo modo, então, um tradutor que objetiva a recriação do modo de jogo deverá trilhar um 

caminho enigmático que analisa toda pista comunicativa com base em todas as que a 

precederam e todas as que virão. Assim, embora essa qualidade retrospectiva não seja 

exclusiva ao gênero policial, a tradução desse material se distingue ao exigir uma gradação de 

relevância empregada às pistas do texto. O tradutor deve considerar uma dinâmica que 

diminui a relevância de informações apresentadas durante a etapa de cumulação e aumenta a 

relevância conforme novas informações aparecem e a etapa de potencialidade se aproxima.  

Seu papel, então, nem sempre é esclarecer as áreas de ambiguidade e indeterminância 

que surgem no material traduzido, mas reconhecer nelas a intenção autoral, com base em uma 

conformidade com o modo de leitura da narrativa formular. Em última instância, o tradutor 

deverá saber, tão bem quanto o autor, como manipular seu leitor, evitando a revelação 

prematura ou a intensificação da confusão, dois riscos que têm como consequência a perda de 

atenção do leitor. Assim, para além da discussão traçada até aqui, um tradutor deve sempre 

analisar as informações que o autor deseja passar e considerar, dentro de seu processo de 

reconstrução relevante, os benefícios de se prender ao texto original, podendo optar por 

adaptar o texto para além da voz autoral.  

Dessa forma, o tradutor deve se colocar em uma posição de “independência restrita”, 

sendo capaz de modificar os efeitos cognitivos e o esforço de processamento de um material, 

                                                           
131  そこで、映画フィルムの一コマ一コマを検査するように、探偵がその小さな行動の一々を推理す

ることができたならば、どれほど頭脳明晰で用意周到な犯人でも、到底処罰をまぬがれることはでき

ないはずです。しかしそこまでの推理は残念ながら人間力では不可能ですから、せめてわれわれは、

どんな微細なつまらない点にも、たえず注意を払って、犯罪フィルムのある重要な一コマにぶつかる

ことを僥倖するほかはありません。(tradução nossa). 
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para além da semelhança interpretativa, contanto que assim ele possa criar um jogo mais 

justo, um fair play, com seu leitor. Para isso, o tradutor deve conhecer intimamente os 

recursos da fórmula policial, identificando e se propondo a preencher as áreas de violação do 

contrato narrativo, sempre considerando que tudo que for apresentado no conto deve ser, de 

uma forma ou de outra, importante para sua solução. 

Em Nanimono, conforme demonstrado, as violações do fair play aparecem estampadas 

na solução dada por Hirokazu, dando a um leitor veterano as ferramentas para identificar o 

impulso hermenêutico ainda presente. Assim, mesmo que seja verdade para os personagens da 

narrativa que Kōta andava com os pés para dentro, que ele vinha usando o estojo de óculos do 

velho Tsune e que estava envolvido em um triângulo amoroso, essas informações só servirão 

como recompensa para o jogo de inferências de um leitor caso as sementes dessas pistas 

tivessem sido apresentadas de forma oblíqua mais cedo. Contudo, seu valor metaficcional se 

torna vívido quando consideramos a maior subversão presente no conto, a de estabelecer que 

os poderes quase sobrenaturais de dedução, habituais nesse tipo de história, só poderiam ser 

reais se o próprio detetive fosse o responsável por arquitetar os eventos que, mais tarde, ele 

terá que investigar. 

Por outro lado, se a falta de fair play será o indicativo de que a dedução de Hirokazu é 

incorreta e a especialização hermenêutica continua ativa, a investigação de Akechi precisará 

ser recompensadora. Desse modo, um tradutor que se propõe a traduzir o conto sob essas 

estipulações terá que se tornar autor e detetive, criando caminhos no texto que levarão às 

pistas sobre o nó utilizado por Hirokazu e o tamanho dos sapatos de Kōta, impedindo assim 

que elas apareçam de forma abrupta no desfecho do conto (EDOGAWA, 1929, p.266). Sob 

essa perspectiva, um tradutor poderá se propor um projeto que tem como enfoque a 

observação do gênero policial como um jogo e o aprimoramento do material narrativo dentro 

destes contornos. Assim, ele deverá se agarrar à sugestão de Gutt e elaborar suas intenções 

tradutórias em um prefácio explicativo (GUTT, 200b, p.193). 

É perceptível, para qualquer estudioso da ficção policial japonesa, que nenhum autor 

teve um impacto tão grande e duradouro quanto Edogawa Rampo. Suas primeiras histórias 

são, em geral, simples e com um foco central claro, permitindo que o leitor possa desenvolver 

suas próprias teorias com as evidências apresentadas ou se propondo a explorar a depravação 

de um indivíduo antissocial, que será descoberto por um detetive até o final da história. 

Contudo, por baixo dessa camada de conformidade para com a fórmula da narrativa policial, 

reside uma problematização do projeto epistemológico ocidental, com sua forte dependência 

em testemunhos e provas físicas. Assim, Rampo desempenhava um duplo papel peculiar de 
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importar fielmente o raciocínio moderno, ao mesmo tempo em que sabotava essa mesma 

modernidade ocidentalizante, sobrepondo-a com o trauma nacional japonês deixado como 

resultado (TATSUMI abad. JACOBOWITZ, 2008, p.XIII).  

Desse modo, apesar de inserida em uma cultura para a qual a morte se tornou algo 

ritualístico, que culturalmente observa a impermanência da vida humana com a mesma 

serenidade atormentada que acometeu Izanagi naquele momento primordial do Kojiki, o 

gênero policial, com sua “estetização do crime” (CAWELTI, 1976), foi capaz de criar um 

ambiente dentro do qual a morte poderia ser tratada de forma leviana, como um jogo que vê 

na mortalidade apenas mais uma de suas regras, sem qualquer peso moral ou cultural. A obra 

de Rampo, então, usa o palco da ficção policial para negociar uma área de indeterminação 

entre fato e ficção: “Uma vez você disse que Akechi Kogorō não passava de um personagem 

entediante. Mas, agora que você consegue ver como sou bem mais real do que os devaneios 

de um escritor, já posso ir embora... Adeus”132 (EDOGAWA, 1929, p.272). 

                                                           
132 …...あなたは明智小五郎は理屈っぽいばかりだとおっしゃった。だが、そのわたしでも、小説家の

空想よりは実際的だということがおわかりになりましたか……では、さようなら。(tradução nossa). 
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