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FLORENT COUAO-ZOTTI (Benim)
Estudou Letras na l'Université  
Nationale du Bénin e tem formação  
de empreendedorismo cultural, em 
Kinshasa. Exerceu jornalismo como 
cronista cultural e depois como chefe 
de redação de um jornal satírico.  
Professor, jornalista, argumentista  
de bandas desenhadas, é autor de 
romances, novelas e peças de teatro. 
Obteve a Bolsa Beaumarcais, em 2001, 
e participou numa residência de escrita 
em Limoges. Os seus textos foram 
levados à cena e passados na rádio. 
Várias novelas foram publicadas em 
obras coletivas.

CLAUDIA PIÑEIRO (Argentina)
Licenciada pela Escuela de Arte  
Dramático de Buenos Aires, onde 
estudou dramaturgia. É escritora, 
guionista, dramaturga e trabalhou  
em fotojornalismo. Premiada diversas 
vezes pelos seus romances, alguns 
adaptados ao cinema, assim como  
por alguns livros dedicados às crianças.
Fez parte do júri de prémios literários 
Alfaguara de Espanha, Fondo Nacional 
de las Artes, Letras Sur e Clarín.

 

RAPHAEL MONTES (Brasil)
Advogado e escritor, teve contos 
publicados em diversas antologias  
de mistério, inclusive na Playboy  
e na prestigiada revista americana 
Ellery Queen’s Mystery Magazine.  
Aos 20 anos, impressionou a crítica  
e o público com Suicidas (ed. Benvirá), 
finalista do Prémio Benvirá de Litera-
tura (2010), do Prémio Machado  
de Assis (Biblioteca Nacional, 2012)  
e do prestigiado Prémio São Paulo  
de Literatura (2013). Dias Perfeitos 
(ed. Companhia das Letras), publicado 
em 2014, teve os direitos de tradução 
vendidos para dez países. Atualmente, 
assina uma coluna mensal no Blog  
da Companhia das Letras e ministra 
palestras sobre processo criativo  
em cursos e eventos literários.  
Além disso, escreve argumentos  
para cinema e séries de TV.

Uma das suas funções principais  
é trazer ao de cima os podres duma 
sociedade. Por isso mesmo, ela  
permite olhar para o presente, mas 
também para futuro próximo, que será 
construído a partir do presente: a  
Literatura Policial pode contribuir para 
a formação de leitores mais atentos.
Até há uns anos, o interesse manteve-
-se essencialmente na Literatura  
Policial produzida na Europa e na 
América do Norte. Agora o interesse 
vira-se também para outras regiões, 
como o continente africano subsaa-
riano ou a América do Sul. Os contex-
tos sociais e literários são diferentes, 
o que leva a variações de vários tipos, 
que teremos ocasião de contactar 
neste encontro. Será importante veri-
ficar se há linhas de continuidade ou 
de rutura com as tradições do género 
na Europa e na América do Norte, ou 
onde se vão procurar outros modelos 
narrativos. E também como encaram  
a relação entre a realidade textual  
e a extratextual e até que ponto veem 
a produção deste género literário na 
América do Sul (ou, concretamente, 
na Argentina e no Brasil, com Claudia 
Piñeiro e Raphael Montes) e em África 
(especialmente no Benim, com Florent 
Couao-Zotti) relacionados com a pro-
dução noutras regiões próximas. Será 
também importante refletir sobre se  
o género ‘Literatura Policial’ nestes 
países é novo ou se já tem tradições, 
se se caracteriza por se integrar numa 
produção nacional ou mais global.
Sendo um género multinacional será 
interessante discutirmos em conjunto 
o papel desta literatura no ‘próximo 
futuro’, o tema geral desta série de 
eventos, no sentido em que a litera-
tura contribui para a reflexão “sobre  
o que é hoje a contemporaneidade  
e como ela se expressa e atua na 
representação da produção artística  
e cultural”, como se lê no texto de 
apresentação do programa Próximo 
Futuro, de António Pinto Ribeiro. 

Professor catedrático jubilado, na área 
de literatura de expressão alemã, na 
Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto. Foi Coordenador Científico 
do Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa (1999-2015) e Diretor 
do Mestrado em Estudos de Teatro. 
Trabalha sobre o romance policial e 
escreveu vários artigos sobre autores 
de língua alemã. É membro de dois 
grupos de investigação: um sobre a 
representação literária na literatura 
alemã contemporânea, na Suécia, e 
outro, a nível europeu, sobre literatura 
suíça. Publicou três livros com textos 
de, e sobre, Annemarie Schwarzenbach 
e Literatura Alemã III da Universidade 
Aberta. Organizou também uma  
antologia do conto suíço (Histórias  
de Encontros e Desencontros, Porto, 
Afrontamento, 1991) e outra do conto 
nórdico (A Luz que Vem do Norte, 
Porto, Afrontamento, 2004). 

que se sentem frustrados, pois, no 
fundo, nada muda: resolvem um caso 
e fica tudo na mesma. De facto, a 
Literatura Policial é, essencialmente, 
conservadora; representa, em geral, 
uma defesa do sistema, ainda que não 
deixando de o criticar no modo pouco 
ético como muitas vezes aparece. 
Assim, na Literatura Policial, resolvem-
-se casos individuais, não o sistema. 
Por isso, detetives, como Martin Berg, 
do casal sueco Maj Sjöwall/Per Wahlöö, 
uma vez ou outra manifestam o seu 
desalento, não deixando de fazer  
sentir que apesar de tanto esforço 
nada mudou no sistema. 
De qualquer modo, a crítica social 
torna-se num fator determinante, 
sendo essa a função dominante.  
O aparato de crime e deteção é o 
palco para a análise e crítica sociais. 
Exemplo disso é o policial nórdico, 
sobretudo o sueco e o norueguês, 
que estão na moda entre nós e não só. 
Vai-se acrescentando uma nova  
tipologia de crimes, a que a nossa 
sociedade vai dando maior importân-
cia, apresentando temas relacionados 
com a pedofilia, a emigração, a infor-
mática, a ciência, o terrorismo, a alta 
finança, entre muitos outros. 
O género vai por isso evoluindo,  
apesar do esquematismo; libertando-
-se dos modelos anteriores, vai intro-
duzindo novos fatores e novas situa-
ções vão surgindo. E, sobretudo, vão-se 
modificando as estratégias de deteção 
e de ponto de vista: se este continua  
a ser predominantemente do agente 
da deteção, a alternância torna-se 
cada vez mais importante, variando 
entre os pontos de vista dos detetives, 
das testemunhas, dos criminosos e do 
narrador que paira sobre toda a ação 
com o seu mais saber, os seus comen-
tários que contrastam com os de 
outras figuras. O policial torna-se 
‘pluriperspectívico’. 
O que caracteriza hoje uma parte da 
produção neste género é a concentra-
ção da ação numa região, numa vila, 
num bairro urbano, aparecendo fre-
quentemente o espaço indicado no 
título. A contextualização torna-se 
assim muito importante, continuando 
uma tradição em que situa a ação 
ficcional se situa em palcos reais.
Muito importante também é a produ-
ção de romances policiais escritos 
por mulheres, introduzindo detetives 
femininas, com olhares diferentes dos 
seus colegas masculinos. No entanto, 
constata-se que o grau de violência e 
de perversidade presente nos textos 
não é menor.  
De qualquer modo, o mundo já não  
é a preto e branco, tornou-se mais 
complexo. E a literatura policial  
sempre se adaptou ao mundo de  
onde é originária, o que leva os escri-
tores e as escritoras a construir os 
seus mundos ficcionais unindo as  
tradições literárias com as novas 
realidades.

esquematizada (crime-deteção-reso-
lução/castigo), o leitor sabe com  
que contar. Por outro lado, o homem 
sempre teve um certo fascínio pelo 
crime, pois este é, aparentemente, uma 
das características do ser humano!  
O leitor pode seguir comodamente  
o desenrolar dos acontecimentos. 
Pode dizer-se que esta é a sua função 
principal, ainda que esta possa variar 
nas diferentes obras. 
Em segundo lugar, porque esta litera-
tura permite uma identificação com  
o detetive e o seu ponto de vista 
dominante. Por vezes, o leitor identi-
fica-se com o criminoso, sobretudo 
em romances em que o leitor tem a 
possibilidade de seguir a preparação 
do crime e a sua concretização. Muitas 
vezes, o criminoso é também vítima  
e um ou outro detetive deixam o assas-
sino fugir, por perceberem que as  
culpas se situam noutro lugar, noutros 
familiares, noutras instituições. Esta 
identificação pode ter a função com-
pensatória do herói, um dos arquétipos 
que Gustav Jung identifica no incons-
ciente coletivo e que se manifesta nos 
mitos de heróis. A projeção num herói, 
o detetive ou o criminoso, compensa 
o indivíduo pela sua ausência de 
heroicidade. 
Em terceiro lugar, podemos referir  
que o leitor se revê nos contextos em 
que a ação se desenrola: a vida numa 
cidade ou no campo, no domínio  
privado ou no domínio público. O 
desejo do leitor de que a justiça seja 
reposta concretiza-se na maioria  
dos casos. A realidade é outra, como 
Friedrich Dürrenmatt faz dizer um 
polícia a um escritor de romances 
policiais, em A Promessa: os escritores 
resolvem muitos casos, inventam  
pistas, encenam situações que na  
realidade não são assim, pois a força 
do acaso é determinante. Há detetives 

foram muito divulgados pela Coleção 
Vampiro. 
Voltando de novo a França vamos 
encontrar o belga Georges Simenon 
com o Comissário Maigret, da polícia 
parisiense, a partir de 1930. O detetive 
deixa de ser um homem extraordinário, 
mas um vulgar cidadão, ainda que com 
grandes capacidades de deteção. Os 
comissários têm, como toda a gente, 
problemas pessoais com a família, 
com a bebida, o sexo, etc. A abertura 
aos problemas sociais torna-se central 
e, sobretudo, passa a existir um enfo-
que especial na psicologia dos crimi-
nosos. Do ‘whodunnit’ passa-se para  
o ‘whydunnit’, centrado na procura do 
motivo e com uma maior carga indu-
tiva. Os podres da sociedade vêm ao 
de cima: assistimos quer a pequenos 
crimes causados por ciúmes, más rela-
ções, problemas de heranças, tudo em 
ambientes relativamente pequenos, 
mas bem caracterizados nos contextos 
das figuras, quer a grandes crimes. 
Essencial para esta tradição da Litera-
tura Policial é haver um cadáver, para 
se começar a deteção; esta representa 
sempre uma reconstituição, num pro-
cesso em que o presente e o passado 
se cruzam constantemente. O suíço 
Friedrich Glauser, um dos percursores 
do Policial em língua alemã, dizia que 
cada um de nós é, potencialmente,  
um criminoso, basta a sorte (ou a falta 
dela!) ou o acaso, para mudar a nossa 
vida. Os criminosos, mas também os 
polícias e detetives, tornam-se gente 
como a maioria dos leitores! 
Porquê este entusiasmo do público 
leitor por este género literário? Referi-
rei apenas alguns aspetos, que podem 
servir para uma discussão, sem uma 
ordem de prioridades. 
Em primeiro lugar, porque é uma lite-
ratura de fácil acesso e de entreteni-
mento. Dado tratar-se de uma literatura 

França, pelas mãos do americano 
Edgar Alan Poe ou do francês Emile 
Gaboriau, ainda que haja indícios 
deste género em textos anteriores, 
como, por exemplo, em Mil e uma  
Noites. Em França, em meados do 
século XIX, o interesse pelos relatos 
judiciais era grande. Daí para a ficcio-
nalização não foram precisos grandes 
passos. A evolução é conhecida, pelo 
que só referirei alguns nomes: Conan 
Doyle e o seu Sherlock, Agatha Christie 
com Poirot e Miss Marple, Graham 
Greene. Foi a época do ‘whodunnit’,  
da tradição ‘genteel’, uma tradição 
com os detetives essencialmente 
dedutivos, cerebrais, uma época áurea 
na Grã-Bretanha. Dando um salto para 
os EUA, encontramos alguns clássicos 
do Policial, os romances ‘hardboiled’, 
com os detetives em ambientes 
essencialmente urbanos, com grande 
velocidade e violência, e sujeitos  
a situações de perigo. Raymond  
Chandler e Dashiell Hammet são dois 
dos muitos autores norte-americanos. 
É a época do ‘private eye’, o detetive  
de rua. Em Portugal, estas publicações 

GONÇALO VILAS-BOAS  (Portugal)
Moderador

O CRIME NA LITERATURA 
A Literatura Policial é, sem dúvida, um 
dos géneros literários mais vendidos, 
pelo menos no mundo ocidental.  
A designação do género literário em 
português não é muito correta, uma 
vez que a deteção nem sempre é feita 
por agentes policiais, mas por detetives 
privados, profissionais ou amadores. 
No mundo anglo-saxónico usam-se  
os termos “crime fiction” e “detective 
fiction”, que Lurdes Sampaio traduz 
por “romances de detetive” e “romances 
de criminoso”, traduções que apesar 
de não serem muito utilizadas, são 
mais abrangentes, tendo a vantagem 
de englobar mais situações. Ao falar-
mos do género “Policial” estamos a 
incluir os vários subgéneros, como  
o Policial histórico, o Policial jurídico,  
o de espionagem política ou industrial, 
o romance “anti-detetive” (Stefano 
Tani), entre muitos outros. 
De uma literatura considerada menor, 
a Literatura Policial passou a uma lite-
ratura bem estabelecida no mundo 
literário e muitos escritores de ficção 
aventuraram-se também por este 
género. As suas origens situam-se em 

OBSERVATÓRIO 
DE ÁFRICA, AMÉRICA LATINA E CARAÍBAS  
OUTRAS LITERATURAS: 
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