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APRESENTAÇÃO 

Alexander Meireles da Silva (UFG) 

Fernando Monteiro de Barros (UERJ) 

Júlio França (UERJ) 

Luciana Colucci (UFTM) 

Os trabalhos aqui reunidos foram apresentados no Congresso “Vertentes do fantástico 
no Brasil: Tendências da ficção e da crítica”, realizado na UERJ entre os dias 30 de março e 1o 
de abril de 2015, mais especificamente nos simpósios “Estudos do Gótico – as faces do Gótico 
no Brasil” e “Estudos do Gótico – as faces do Gótico no mundo”. 

Desde sua criação, em 2014, os integrantes do Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico 
(CNPq) vêm desenvolvendo releituras e produções acadêmico-científicas sobre a literatura 
gótica, tanto em sua vertente anglo-saxônica quanto em sua vertente luso tropical. Busca-se, 
por uma perspectiva tanto transcultural quanto transdiscursiva, discutir essa tendência do 
espírito moderno, que afetou profundamente os modos de pensar, de sentir e de expressar a 
arte nesses últimos 250 anos de sua permanência na literatura, na cultura e no imaginário do 
mundo ocidental. 

O Gótico passou a ganhar atenção mais séria dos meios acadêmicos ingleses e norte-
americanos a partir da década de 1980. No Brasil, podemos seguramente dizer que só neste 
século o Gótico vem sendo estudado seriamente pela academia. Sempre predominou, na 
historiografia e nas críticas literárias do Brasil, uma certa indiferença por essa estética, talvez 
pela importância que as questões que envolvem especificamente a brasilidade tenham 
usufruído desde sempre em nossos estudos literários. A centralidade conferida a obras que 
privilegiassem a chamada “cor local”, como o Romantismo de cariz indianista e nacionalista, e 
o Modernismo, de Oswald de Andrade a Guimarães Rosa, também contribuíram para essa 
atitude de recalque de poéticas, autores e obras não ligados a temas brasileiros. 

Além disso, sempre contou desfavoravelmente o fato de que, mesmo em sua Inglaterra 
natal, o Gótico por muito tempo não foi levado muito a sério. O romance inaugural de Horace 
Walpole, The Castle of Otranto, de 1764, ainda é por muitos considerado mera brincadeira de 
diletante, mera frivolidade. Embora o romance gótico tenha gozado, desde cedo, de grande 
popularidade, foi considerado como literatura para mulheres, como mero entretenimento ou 
como artefato da nascente cultura de massa. O fato de uma escritora “séria”, integrante 
central do cânone literário inglês, como Jane Austen, ter escrito em 1799 uma paródia dos 
romances góticos – Northanger Abbey, ou A Abadia de Northanger, publicado postumamente 
em 1817 – muito deve ter contribuído para a desvalorização da literatura gótica. 

Entretanto, mesmo durante o Romantismo, o Gótico também compareceu na produção 
literária de escritores centrais do cânone, como Johann Wolfgang von Goethe, Samuel Taylor 
Coleridge, Percy Shelley e Lord Byron, além de Edgar Allan Poe e, mais tarde, Charles 
Baudelaire. Sim, o Gótico, na poesia, de certa forma sempre foi mais prestigiado. Dos gêneros 
literários, a poesia tradicionalmente, e talvez até os dias de hoje, sempre foi considerada o 
gênero mais “nobre”. O romance, por sua vez, por ser visto como uma espécie de descendente 
bastardo da epopeia no mundo moderno, sempre teve que se esmerar em requintes 
esteticistas ou experimentalistas para ser valorizado, sempre teve que se esforçar mais que a 
poesia, por assim dizer, para integrar as plagas centrais do cânone. 
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Os estudos mais recentes passaram a valorizar o romance gótico e considerá-lo dentro 
de sua inserção na modernidade, em suas múltiplas relações de intertextualidade e 
interdiscursividade. Além disso, a cultura gótica se faz presente até os dias de hoje, em vários 
territórios discursivos – e em vários territórios geográficos também. Hoje, reconhece-se a 
existência de um Gótico norte-americano, American Gothic, de um Gótico do sul dos Estados 
Unidos, Southern Gothic. Boa parte dos trabalhos aqui publicados concentra sua investigação 
do Gótico no Brasil. Brazilian Gothic, por que não? Gótico brasileiro. Não como importação de 
um modelo europeu ou dependência cultural, mas como antropofagia, em perspectiva 
oswaldiana. O Gótico incorporado à nossa tradição, intrínseco à nossa tradição. Um Gótico 
tropical e latino-americano. Um Gótico tupiniquim, como bem atestam as mulas-sem-cabeça, 
os sacis e os curupiras do sertão. 

E como efetivamente atestam as obras literárias dos autores brasileiros que 
comparecem nos estudos aqui presentes: Júlia Lopes de Almeida, João do Rio, Lygia Fagundes 
Telles, Bernardo Élis, Machado de Assis, Coelho Neto, Fagundes Varela, José de Alencar, Aluísio 
Azevedo, Paulo Lins, Olavo Bilac, Gilberto Freyre. O Gótico em suas migrações e em seus 
deslocamentos, o Gótico como parte integrante da múltipla e sincrética cultura brasileira, que 
a literatura permite divisar mais nitidamente. 

Aqui, os textos concentram-se no Gótico do Novo Mundo. Pois, além do Gótico 
brasileiro, autores como Bret Easton Ellis e Edgar Allan Poe atestam a presença do American 
Gothic, que, neste volume, também se espraia para além da textualidade literária, em 
narrativas cinematográficas, como Psicose, de Alfred Hitchcock, e televisivas, como The 
Walking Dead e seus zumbis. 

Portanto, julgamos oportuna a publicação do presente volume e consideramos os 
trabalhos da maior relevância para os estudos sobre o Gótico realizados no Brasil. 



ESTUDOS DO GÓTICO  

AS CONFIGURAÇÕES GÓTICAS DO TEMA DA CASA MAL-ASSOMBRADA EM THE 
HAUNTING OF HILL HOUSE, DE SHIRLEY JACKSON, E EM O ILUMINADO, DE 

STEPHEN KING 
Alessandro Yuri Alegrette (UNESP) 

O tema da casa mal-assombrada é capaz de exercer tanto fascínio sobre os leitores que, 
com o passar do tempo, torna-se um subgênero da literatura gótica. Desde seu surgimento 
como forma literária, com a publicação de O Castelo de Otranto (1764), o gótico buscou 
provocar nos leitores intensas sensações de terror, estranhamento e horror, a partir da 
descrição de situações extraordinárias nas quais os personagens são inseridos, dentro de 
cenários imensos, escuros e labirínticos. Além disso, na maioria das narrativas góticas escritas 
no século XVIII, o passado está representado na imagem do ser fantasmagórico que retorna 
em um tempo atual. 

Devido ao desgaste dessa modalidade de ficção durante o final desse período e no início 
do século XIX, os fantasmas gradativamente deixaram de habitar os castelos em ruínas, e 
invadiram o ambiente inglês “civilizado” e doméstico, provocando sua desestabilização. Uma 
das primeiras e mais marcantes representações da casa mal-assombrada pode ser encontrada 
em um romance ousado e inovador inserido no gótico: O Morro dos Ventos Uivantes (1847), 
de Emily Brontë. Neste, destaca-se a descrição de Wuthering Heights, uma antiga propriedade 
rural assombrada pela presença fantasmagórica de Catherine Earnshaw, capaz de perturbar 
seus moradores, principalmente, Heathcliff, um homem triste e amargurado, que nutre por 
essa mulher morta há muitos anos um amor obsessivo e infinito. 

Posteriormente, durante o século XX, autores de diferentes estilos buscaram renovar 
elementos clichês da literatura gótica. Assim, o tema da casa mal-assombrada assume uma 
conotação metafórica, que pode estar associada a aspectos negativos e obscuros da natureza 
humana. Dentre os romances inseridos no chamado “gótico moderno”, em que esse sinistro 
cenário é revistado e aparece com novos e assustadores contornos, destaca-se The Haunting 
of Hill House (A Assombração da Casa da Colina), escrito pela autora norte-americana Shirley 
Jackson e publicado pela primeira vez em 1959. 

Em seu parágrafo inicial, Jackson faz uso de uma linguagem metafórico poética para 
criar uma atmosfera onírica e envolvida em mistério, que permanece intacta até seu 
surpreendente desfecho. A autora descreve uma velha mansão, conhecida como Hill House (a 
Casa da Colina), de modo que ela pareça ter vida própria, o que reforça a ideia de que nessa 
obra, além de ser o principal cenário, “ela” também é um dos principais personagens: 

Nenhum organismo vivo pode continuar a viver por muito tempo uma 
existência sadia sob as condições de absoluta realidade; alguns dizem que 
até mesmo os gafanhotos e as cotovias são capazes de sonhar; Hill House, 
insalubre, permanecia solitária em meio às montanhas, guardando em si a 
escuridão. Permanecera assim por 80 anos e poderia continuar dessa forma 
por mais 80. Dentro dela, as paredes continuaram de pé; os tijolos se 
encaixam simetricamente; o chão era firme; as portas ficaram 
sensivelmente fechadas. O silêncio permanecia inalterável contra a madeira 
e a parede de Hill House, e o que quer que andasse por ali, andava sozinho. 
(JACKSON, 2010, p.243 – tradução minha) 

A trama do romance tem início a partir do momento em que o Dr. John Montague 
resolve instaurar uma meticulosa investigação em Hill House, visando solucionar eventos 
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misteriosos e sinistros que ocorreram em uma época passada no interior desse antigo casarão. 
Para isso, Montague cria um grupo de investigadores constituído por ele, Luke – escolhido 
como futuro herdeiro de Hill House–, e duas mulheres com habilidades paranormais: 
Theodora, capaz de ler a mente das pessoas, e Eleanor Vance, que, durante a infância, teria 
provocado, de forma aparentemente inexplicável, uma chuva de pedras capaz de destruir o 
telhado de sua casa. 

É importante ressaltar que Eleanor é considerada uma das mais complexas e bem 
elaboradas criações de Jackson. O escritor Stephen King em Dança Macabra, seu livro de 
ensaios sobre a estética do horror no cinema e na literatura, enfatiza que ela é a melhor 
personagem feminina do gótico moderno norte-americano (KING, 2012a, p.399). 
Aparentemente, Eleanor é uma pessoa comum. Contudo, por trás de sua aparência serena se 
esconde uma mulher sofrida e problemática, que passou grande parte de sua vida cuidando de 
sua mãe doente. Ela mora provisoriamente na casa da irmã, com quem mantém uma 
conturbada relação. Quando é chamada pelo Dr. Montague para ajudá-lo a desvendar os 
mistérios sobrenaturais de Hill House, ela vê nisso a oportunidade de escapar da rotina de sua 
vida medíocre e decide roubar o carro de sua irmã para chegar à antiga mansão. No entanto, 
quando ela avista o lugar pela primeira vez, Eleanor tem o pressentimento de que existe algo 
ruim manifestando-se dentro dele. Essa estranha sensação faz com que a moça comece a 
acreditar que Hill House está “doente” e fica em dúvida se deve retornar e reconciliar-se com 
sua irmã: 

Ela virou o seu carro, de modo a deixá-lo cara a cara, com Hill House. Ela se 
moveu sem pensar, apertou o pé no freio para parar o carro e se sentou, 
encarando a antiga mansão. Hill House era má. Ela tremeu e pensou, com as 
palavras saindo livremente de sua mente, Hill House é má, ela está doente; 
vá embora! (JACKSON, 2010, p.264 – tradução minha) 

O Dr. Montague e as pessoas que integram sua equipe de investigadores ficam 
impressionados com a estranha aparência de Hill House. Sua arquitetura de grandes 
proporções, constituída por amplos corredores labirínticos e escuros, faz com que a velha 
mansão evoque o cenário descrito na primeira obra gótica da literatura, O Castelo de Otranto. 
Na sequência, Montague revela ao grupo de investigadores que Hill House tem um macabro 
histórico, composto por uma série de mortes violentas e misteriosas. Em seu relato sobre o 
sinistro passado de Hill House, ele enfatiza que todas as mulheres que viveram lá durante 
algum tempo aos poucos começaram a apresentar sinais de degeneração mental e tiveram um 
destino trágico. 

Logo depois, começa a acontecer em Hill House uma sucessão de eventos estranhos que 
perturbam seu ambiente aparentemente tranquilo: o som de um barulho ensurdecedor, tão 
forte que consegue entortar a porta do quarto de Theodora; uma corrente de ar frio, que 
provoca uma drástica queda de temperatura em um de seus corredores; Eleanor escuta o riso 
de uma criança, e também sente o toque de uma mão gelada enquanto está deitada em sua 
cama – contudo, no momento em que desperta, ela percebe que está sozinha no quarto. 

A partir do surgimento desses fenômenos sobrenaturais que ocorrem no interior do 
velho casarão, Eleanor começa a demonstrar visíveis sinais de perturbação mental. Ela adota 
um estranho comportamento, expressando reações intensas que oscilam entre a euforia e 
uma contínua sensação de pavor. Sua instabilidade emocional agrava-se quando em uma das 
paredes de Hill House aparece uma frase misteriosa: “Socorro, Eleanor, volte para casa”, 
escrita com uma misteriosa substância vermelha e viscosa que se assemelha a sangue 
humano. 
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Eleanor também estabelece gradativa identificação com as mulheres que habitaram 
esse lugar, todas elas mortas em circunstâncias trágicas. Aparentemente dominada por uma 
força sobrenatural, ela decide subir uma escada corroída pela ferrugem. Quando vê essa cena 
aterrorizante, Luke vai atrás de Eleanor e consegue segurá-la em seus braços, evitando que 
algo terrível aconteça com ela. 

Após esse estranho incidente, Montague decide mandá-la embora, pois teme que a 
moça possa envolver-se novamente em uma situação de perigo. No entanto, quando Eleanor 
está prestes a atravessar os portões de Hill House, ela sente um impulso irrefreável de retornar 
ao antigo casarão. Neste momento, Eleanor ouve uma misteriosa voz que a impulsiona a 
cometer um ato terrível: provocar a colisão de seu carro contra uma árvore, causando um 
acidente que resulta em sua morte, reencenando assim o destino trágico das moradoras de 
Hill House. 

O romance de Jackson termina de forma abrupta, com a descrição desse evento sinistro 
que põe fim às investigações do Dr. Montague, reforçando a existência de algo maligno no 
interior da velha mansão. Contudo, não é possível ao leitor saber quais terríveis segredos se 
escondem atrás de suas paredes, uma vez que Montague e os membros de sua equipe, 
principalmente Eleanor, foram completamente envolvidos por sua atmosfera fantasmagórica. 

Algumas situações extraordinárias descritas no romance sugerem a criação de um forte 
elo entre Eleanor e Hill House. Um evento, capaz de provocar um efeito de estranhamento, 
que converge em horror no seu impactante desfecho. De acordo com King, o cenário de Hill 
House é um gigantesco espelho do inconsciente de Eleanor (2012a, p.413). Dessa forma, na 
tessitura do complexo enredo de The Haunting of Hill House, a autora faz uso de elaborados 
artifícios de escrita para criar o que podemos chamar de “terror psicológico” a partir do que 
somente é sugerido. Para que possamos entender melhor como isso se configura na trama do 
romance, buscaremos suporte em uma afirmação de Noël Carroll. 

Em A filosofia do horror: paradoxos do coração, um amplo estudo sobre as diversas 
expressões do horror artístico no cinema e na literatura, Carroll afirma que o livro de Jackson 
está inserido em um gênero que tem suas origens na literatura de horror, o fantástico, uma 
vez que não é possível saber se os estranhos eventos que ocorrem em Hill House são de 
origem sobrenatural, ou se podem ser explicados por teorias científicas (1999, p.209). Se nos 
apoiarmos nessa afirmação de Carroll, podemos compreender os acontecimentos 
extraordinários descritos no romance de Jackson por meio de uma explicação racional. 

Nesta perspectiva, os estranhos eventos que ocorrem no interior de Hill House são 
resultantes de manifestações paranormais, tais como a capacidade de mover objetos somente 
com a força do pensamento. Assim, os fenômenos extraordinários que perturbam a 
tranquilidade de Hill House – destacando-se, entre eles, o misterioso barulho que provoca uma 
intensa sensação de pavor em Eleanor – têm suas origens na atormentada psique dessa 
personagem. Perturbada e ao mesmo tempo fascinada pelo macabro histórico da antiga 
mansão, suas atitudes extremas estabelecem uma relação de proximidade entre ela e 
Catherine Morland, a heroína de The Northanger Abbey (1818), de Jane Austen – obra que 
satiriza a ficção gótica: Eleanor torna-se capaz de dar vida aos seus próprios terrores. 

Contudo, no encerramento de seu romance, Jackson somente sugere essa provável 
explicação para as situações insólitas que ocorreram em Hill House e preserva intacta uma 
aura de mistério sobre elas. Em seu último parágrafo, a autora enfatiza que, após a trágica 
morte de Eleanor, o antigo casarão permanece sob a influência negativa de uma força 
sobrenatural maligna. Este enigmático desfecho reforça a forte tendência em acreditarmos 
que uma entidade ameaçadora continua existindo em Hill House, o que contribui de forma 
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significativa para aumentar o fascínio que a obra de Shirley Jackson exerce sobre os leitores de 
diferentes épocas. 

Outro autor que faz uma releitura instigante do tema da casa mal-assombrada é 
Stephen King, naquele que é considerado um de seus melhores romances: O Iluminado 
publicado em 1977. Em um trecho de sua biografia não autorizada intitulada Coração 
Assombrado, o escritor comenta que o fato de ter se tornado pai precocemente havia gerado 
nele um grande sentimento de raiva pelos filhos (King, Apud ROGAK, 2013, p.93). Um dia, 
quando King descobriu que Joe, na época com três anos de idade, tinha feito desenhos em 
manuscritos originais, ele sentiu uma intensa vontade de matá-lo. 

Esse assustador desejo expresso pelo escritor encontra forte ressonância no primeiro 
capítulo de O Iluminado. Uma das cenas mais marcantes do romance descreve o momento em 
que Jack Torrence demonstra uma reação de terror quando se recorda de uma ocasião 
passada, em que seu filho Danny, durante uma travessura, arruinou o manuscrito de uma peça 
teatral que poderia lhe trazer fama e reconhecimento. Tomado por uma fúria incontrolável, 
intensificada pelo efeito de uma alta ingestão de álcool, Jack agride fisicamente o filho com 
tanta violência que causa uma fratura no braço do menino. Um ato brutal, que antecipa os 
horrores do Overlook Hotel. 

Na sequência é revelado que Danny é um ser “iluminado”, ou seja, dotado de poderes 
sobrenaturais que escapam à sua compreensão, tais como encontrar objetos perdidos e ter 
acesso, por meio da telepatia, aos pensamentos de seus pais. Dessa forma, o garoto toma 
conhecimento sobre o ato sexual e o alcoolismo de seu pai, chamado por Danny de “Coisa 
Feia”. O menino também percebe um tipo de perigo que ameaça sua família, materializado, 
em sua mente, com a palavra “divórcio”. Tais descobertas, que não são bem assimiladas por 
sua percepção infantil, tornam-se apavorantes e traumáticas para Danny. Além disso, ele 
também consegue ver e se comunicar com outro garoto chamado Tony, cuja descrição suscita 
questionamentos entre os leitores. 

No ensaio “Kubrick e o fantástico”, em que analisa pontos de aproximação e 
afastamento entre a versão cinematográfica de O Iluminado dirigida pelo cultuado cineasta 
inglês Stanley Kubrick e o livro de Stephen King, o crítico de cinema Michel Ciment, apoiando-
se em um conceito freudiano, afirma que Tony pode ser compreendido como um duplo de 
Danny – tema recorrente e amplamente explorado em muitas narrativas góticas, a exemplo de 
“William Wilson” (1840), de Edgar Allan Poe –, atuando como uma espécie de mecanismo de 
segurança contra a destruição de sua personalidade (“eu”), além de alertá-lo dos perigos e 
expressar seu medo de ser castrado. 

Na sequência, Danny com o auxílio de Tony tem um vislumbre da fachada do Overlook 
Hotel: 

Uma outra silhueta, surgindo gradualmente, empinada. Imenso e 
retangular. Um telhado íngreme. Brancura obscurecida pela escuridão da 
tempestade. Muitas janelas. Um edifício comprido, coberto de telhas de 
madeira. Algumas telhas de madeira eram mais verdes e mais novas. Seu pai 
as tinha colocado. Com pregos da loja de ferragens de Sidewinder. A neve 
estava cobrindo as telhas. Cobria tudo. 

Uma luz bruxuleante verde surgiu brilhante em frente ao prédio, 
estremeceu e se transformou numa caveira gigante e sorridente sobre dois 
ossos cruzados. 

– Veneno – disse Tony na escuridão – Veneno. (KING, 2012b, p.40-41) 
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Como se vê, o Overlook Hotel configura-se como uma casa mal-assombrada em O 
Iluminado. Descrito com grandes dimensões e localizado no alto de uma montanha em uma 
região isolada, esse cenário produz uma intensa sensação de medo no pequeno Danny. 
Gradativamente, o Overlook Hotel revela aos integrantes da família Torrence, com exceção do 
garoto, que, por trás de sua aparente tranquilidade, se esconde a existência de algo sinistro e 
perturbador. O aspecto fantasmagórico desse cenário é explicado pelo autor em outro trecho 
de Dança Macabra. Assim, na perspectiva de King, o chamado “Lugar Ruim”, que é sua 
definição de casa mal-assombrada, caracteriza-se pela presença, em seu interior, de resíduos 
psíquicos extremamente danosos que foram deixados por pessoas mortas (2012a, p.375). 

A partir dessa ideia proposta por King, podemos compreender que Danny e seu pai 
atuam como forças catalisadoras de energias psíquicas negativas que têm surgimento no 
macabro histórico do Overlook Hotel, constituído por uma série de mortes violentas e 
misteriosas. Potencializadas pelos ressentimentos, terrores, angústias e traumas de ambos, 
tais forças malignas materializam-se sob a forma de assustadores seres fantasmagóricos. 

“Os fantasmas que habitam esse lugar são figuras em um livro” – explica Dick Hallorann, 
o outro ser iluminado que trabalha como cozinheiro no Overlook Hotel, sugerindo que essas 
entidades espectrais somente tornam-se reais quando alguém acredita na existência delas. 
Aos poucos, a família Torrance é envolvida pela atmosfera sobrenatural que contamina esse 
“Lugar Ruim” e também impulsionada a descobrir os terríveis segredos escondidos atrás de 
suas portas, agindo como Jonathan Harker, um dos protagonistas de Drácula (1897). Em uma 
das passagens mais assustadoras e marcantes de O Iluminado, destaca-se a cena em que 
Danny entra em contato com a misteriosa mulher do quarto 217: 

Ainda sorrindo maliciosa, os imensos olhos vidrados fixos nele, estava se 
levantando. As palmas das mãos mortas faziam ruídos na procela. Seus seios 
balançavam como sacos de pancada antigos e murchos. Houve o som 
minúsculo da quebra dos pedaços de gelo. Ela não respirava. Era um 
cadáver, e morto há anos. (KING, 2012b, p.235) 

Para King, o fato de Jack ser assombrado por fantasmas de seu passado, principalmente 
pela figura de seu pai alcoólatra, também o torna uma espécie de “casa mal-assombrada 
psíquica” (King, Apud ROGAK, 2013, p.99). Influenciado negativamente pelos seres 
fantasmagóricos do Overlook Hotel, ele aos poucos se transforma na mais terrível criatura 
dentro desse cenário assustador: o monstro que Danny vê em seus pesadelos. Dessa forma, o 
autor estabelece uma ligação entre Jack e o significado oculto da misteriosa palavra “redrum”, 
que o garoto vê quando está sonhando e aparece refletida na superfície de um espelho: 
“murder” (assassinato). 

No desfecho de O Iluminado, Jack assume a forma de uma coisa indefinível que tem o 
rosto constituído pelas várias máscaras do Overlook Hotel – uma referência de King a outro 
conto gótico de Edgar Allan Poe, A máscara da morte rubra (1842). Contudo, Danny, mesmo 
sabendo que seu pai está disposto a matá-lo, não se deixa dominar pelo medo e o enfrenta: 

–Você não é meu pai – repetiu Danny. – E se existe algum resto de meu pai 
em você, esse resto sabe que eles estão mentindo. Tudo é mentira e 
trapaça. Como no jogo com dado viciado que meu colocou no meu sapato 
no Natal passado, como nos embrulhos de presentes que põem nas vitrinas, 
e que meu pai diz que não há nada dentro, nenhum presente, são só caixas 
vazias. Só para enfeitar, eu pai diz. Você é o hotel. E, quando conseguir o 
que quer, não vai dar nada a meu pai, porque você é egoísta. E meu pai sabe 
disso. Você teve que fazê-lo beber a Coisa Feia. Só assim consegue 
conquistá-lo, sua careta mentirosa. (KING, 2012b, p.445) 
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Esta passagem de O lluminado, em que se destaca a atitude corajosa e desesperada do 
garoto, visando libertar seu pai do domínio maligno dos seres malignos do Overlook Hotel, 
remete ao principal objetivo do autor, que está enfatizado no enredo de suas principais obras, 
tais como Salem (1975) e It: A Coisa (1986): exorcizar seus próprios fantasmas e demônios 
interiores. Assim, Jack pode ser compreendido como uma espécie de alter ego de Stephen 
King, uma vez que esse personagem estabelece em alguns aspectos alguns pontos de 
aproximação com o escritor. Assim como King, o protagonista desse romance também se 
dedica exclusivamente à escrita de textos literários, nos quais são encontradas descrições de 
eventos assustadores do passado, que o assombram no tempo presente. 

Após ser libertado da influência negativa dos fantasmas, Jack reafirma sua identidade 
como pai de Danny. Na sequência, ele se redime dos males que provocou, sacrificando sua 
vida para salvar o filho e a esposa. No entanto, apesar de King no desfecho de O Iluminado 
promover a restituição da harmonia nas relações de família – um traço marcante que reforça 
sua inserção no gótico –, a partir do momento em que Dick torna-se uma espécie de pai 
substituto para o garoto, o autor sugere que os seres fantasmagóricos do Overlook Hotel, 
mesmo após sua destruição, não deixaram de existir, e continuam ameaçando destruir a 
estabilidade emocional de Danny. Posteriormente, o garoto também será negativamente 
influenciado por eles. Assim como seu pai, Danny mergulha na insanidade e terá que se 
libertar de seus próprios demônios. Tais eventos assustadores são narrados no livro que dá 
sequência a O Iluminado, também escrito por King: Doutor Sono (2013). 

Esta breve exposição sobre alguns importantes aspectos de The Haunting of Hill House 
(A assombração da casa da colina) e O Iluminado, permite que possamos afirmar que Jackson e 
King trazem novo fôlego ao gótico como forma literária a partir da revisão e atribuição de nova 
significação para seus elementos clichês. No enredo de seus romances, pessoas comuns, 
frustradas e frágeis emocionalmente (Eleanor Vance, Jack Torrance), ao serem inseridas dentro 
de um cenário que pode ser definido como “fantasmagórico”, gradativamente tornam-se seres 
monstruosos e ameaçadores. 

Shirley Jackson e Stephen King, em seus textos, lançam um novo e instigante olhar sobre 
o tema gótico da casa mal-assombrada. Dessa forma, nas obras de ambos os autores, esse 
espaço assustador pode ser compreendido como uma metáfora visual do lado sinistro do ser 
humano que, em grande parte do tempo, permanece oculto e cheio de segredos assustadores. 
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PERSPECTIVAS DO GÓTICO FEMININO EM 
“O CASO DE RUTH”, DE JÚLIA LOPES DE ALMEIDA 

Ana Paula Santos (UERJ) 

INTRODUÇÃO 

No ensaio Um teto todo seu, a escritora Virginia Woolf, ao discorrer sobre questões 
relativas à mulher e à relação desta com a ficção, salienta que ao final do século XVIII houve 
uma mudança “de maior importância do que as Cruzadas ou a Guerra das Rosas: a mulher da 
classe média começou a escrever” (WOOLF, 1990, p.82). Ao longo de seu texto, a autora 
chama atenção para o fato de que tal produção ficcional refletia os valores femininos – estes, 
consideravelmente distintos dos valores masculinos que até então dominavam o mercado 
literário (WOOLF, 1990, p.91-92). 

Embora o ensaio não cite diretamente nomes como Clara Reeve, Sophia Lee, Charlotte 
Smith ou Ann Radcliffe, essas mulheres são exemplos de escritoras que, entre o final do século 
XVIII e o início do século XIX, adquiriram popularidade com a publicação de suas obras. A 
exemplo, títulos como The Old English Baron (1777), de Clara Reeve, e The Mysteries of 
Udolpho (1794), de Ann Radcliffe, tiveram números de venda expressivos na época de seus 
respectivos lançamentos, e fizeram a reputação dessas escritoras no meio literário. Ambas as 
obras representam, sobretudo, uma importante parte da ficção gótica escrita no século XVIII. 
E, junto a Horace Walpole, William Beckford e M. G. Lewis essas autoras ajudaram a consolidar 
algumas das principais características da estética gótica enquanto forma literária. 

A ficção escrita por essas mulheres apresentava, porém, diferenças significativas em 
relação ao gótico até então escrito: The Old English Baron buscava assumidamente reduzir os 
efeitos sobrenaturais que abundavam em The Castle of Otranto (1764) e, por este motivo, foi 
considerado por Walpole “uma história gótica (….) reduzida à razão e à previsibilidade” 
(Walpole, Apud BOTTING, 1996, p.55).1 Caso semelhante ocorreu com Ann Radcliffe: em 
“Notas sobre o romance”, famoso prefácio de Os crimes do amor, o Marquês de Sade julga a 
obra da escritora inglesa como “estranhos arrebatamentos” de sua “brilhante imaginação” 
(2002, p.44), e declara sua preferência pela obra de M. G. Lewis, ao qual julga tratar dos 
horrores de forma mais cruel e mais intensa. 

As diferenças existentes entre a obra dessas escritoras e as demais obras do Gótico 
literário permitem compreender a ficção escrita por elas como um viés, comumente nomeado 
Gótico feminino. A teórica Anne Williams, em seu livro Art of Darkness: a Poetics of Gothic 
(1995), entende que as particularidades dessa tradição do gótico literário originam-se a partir 
da mudança na perspectiva do discurso. Para ela, a “versão feminina” da ficção gótica se 
assemelharia à imagem de uma “mulher louca” aprisionada no sótão que, uma vez livre de seu 
confinamento, revela os maus tratos aos quais fora submetida. Essa imagem reflete a principal 
temática do Gótico feminino, a saber, o medo gerado dentro do âmbito familiar através da 
denúncia de segredos domésticos monstruosos (WILLIAMS, 1995, p.10). 

No Brasil, parte da obra de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) apresenta consonâncias 
com a estética gótica. Porém, é no conto “O Caso de Ruth”, publicado em Ânsia Eterna (1903), 
que a escritora mais se aproxima do Gótico feminino, sobretudo porque nessa obra, ao 

                                                           
1Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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retratar o cotidiano doméstico, a escritora se volta para o lado mais obscuro dos problemas de 
âmbito privado. Assim, pretendemos, por meio da análise da respectiva obra, explorar as 
características dessa tradição do gótico escrito e lido por mulheres. 

JÚLIA LOPES DE ALMEIDA E O GÓTICO FEMININO NO BRASIL 

Júlia Lopes de Almeida foi uma contista, dramaturga e romancista brasileira que se 
consolidou, no século XIX e início do XX, como uma figura de destaque social profundamente 
envolvida com o meio literário de sua época – o que pode ser comprovado pela extensão de 
sua obra, publicada ao longo de mais de quarenta anos. Muito embora seu nome não integre o 
nosso cânone e os principais manuais de literatura não tenham se aprofundado em sua 
contribuição à Literatura Brasileira, acrítica da época se mostrou sempre favorável à recepção 
de suas obras. José Veríssimo, a exemplo, defende que Júlia Lopes alcançava definitivamente 
um lugar entre os romancistas nacionais com a publicação de A Falência, em 1902. Ele 
considerou a obra um “romance da vida brasileira tal qual ela é” (VERÍSSIMO, 1905, p.144), e 
chamou atenção especial para a habilidade que a autora demonstrava ter ao escrever, de 
forma verossimilhante, cenas de família, incidentes e casos da vida mundana. Posteriormente, 
Veríssimo comenta que “depois da morte de Taunay, de Machado de Assis, e de Aluísio 
Azevedo, o romance no Brasil conta apenas dois outros autores de obra considerável e de 
nomeada nacional – D. Júlia Lopes de Almeida e o Dr. Coelho Neto.” (1936, p.15). 

Já Lúcia Miguel Pereira, em seu livro História da literatura brasileira: prosa de ficção, um 
dos poucos manuais literários que contemplam a obra da escritora, deixa claro que Júlia Lopes 
de Almeida é considerada: 

a maior figura entre as mulheres escritoras de sua época, não só pela 
extensão da obra, pela continuidade do esforço, pela longa vida literária (…) 
como pelo êxito que conseguiu com os críticos e com o público: todos os 
seus livros foram elogiados e reeditados. (1988, p.260) 

Assim como José Veríssimo, também Lúcia Pereira chama atenção para as cenas de 
costume e o tom familiar com que Júlia Almeida escrevia. Portanto, pode-se depreender que, 
entre os principais assuntos retratados na obra da escritora, o âmbito doméstico se destaca, e, 
com ele, os problemas que são próprios do cotidiano familiar. É por esse viés que a obra de 
Júlia Almeida se relaciona com a estética gótica – afinal, como observa Anne Williams: 
“Enredos góticos são enredos familiares; o romance gótico é um romance familiar” (1995, 
p.23). 

Contudo, somente o conteúdo seria insuficiente para aproximar qualquer obra da 
estética gótica. Segundo Fred Botting (1996, p.01-02), esta se configura por meio de uma 
escrita estetizada, que mescla excesso e transgressão. Assim, ainda que muitos dos romances 
de Júlia Lopes de Almeida abordem tensões de caráter familiar, é em “O Caso de Ruth” que a 
escritora se utiliza mais evidentemente dos aspectos góticos na construção de sua narrativa. 

O conto tem início com o pedido de casamento feito por Eduardo Jordão à protagonista 
que dá nome à obra, Ruth, uma moça de 23 anos, recatada, bem instruída, que “se destacava 
na penumbra da sala como um lírio alvíssimo irrompido d’entre os florões grosseiros da 
alcatifa” (ALMEIDA, 1903, p.09). Através da avó, a Baronesa Montenegro, ficamos sabendo que 
a jovem se tornara melancólica após a morte do padrasto e a subsequente paralisia da mãe. 
Ruth é descrita como uma moça “pura demais para viver na terra” (ALMEIDA, 1903, p.10), não 
havendo “alma mais cândida, nem espírito mais virginal que o seu” (ALMEIDA, 1903, p.11). 

Logo em seguida, porém, a própria Ruth revela ao pretendente o contrário do que a avó 
lhe fizera acreditar: 
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– Minha avó mentiu-lhe. 

(…) 

– Eu não sou pura! Amo-o muito para o enganar. Eu não sou pura! 

(…) 

– Foi há oito anos, aqui nesta mesma sala… Meu padrasto era um homem 
bonito, forte; eu uma criança inocente… Dominava-me; a sua vontade era 
logo a minha. Ninguém sabe! oh! não fale! Não fale, pelo amor de Deus! 
Escute, escute só; é segredo para toda a gente... No fim de quatro meses de 
uma vida de luxúria infernal, ele morreu, e foi ainda aqui, nesta sala, entre 
as duas janelas, que eu o vi morto, estendido na eca. Que libertação, que 
alegria que foi aquela morte para a minha alma de menina ultrajada! Ele 
estava no mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos e os seus 
infames abraços; ali! ali! oh, o danado! mais do que nunca lhe quero mal 
agora! (ALMEIDA, 1903, p.15-16) 

É a partir dessa confissão que o enredo de Júlia Almeida vai se desenvolver. 
Primeiramente, vale ressaltar que o tema de “O Caso de Ruth” – o abuso da mulher por uma 
figura patriarcal – é largamente explorado pela estética gótica desde The Castle of Otranto, 
cuja narrativa está intrinsecamente ligada a questões hereditárias e familiares. 

As ameaças sofridas pela mulher na literatura gótica envolvem, principalmente, a 
preservação de sua virtude. Isso se dá porque a mulher é julgada a partir desta característica. 
Segundo Anne Williams, “‘virtude’ é um padrão patriarcal: a etimologia da palavra declara que 
uma boa mulher é parecida com um homem (do Latim, vir) tanto quanto for possível” (1995, 
p.105). Desse modo, se a descrição inicial de Ruth acentua seu valor como boa moça e futura 
esposa, a protagonista torna-se equivalente a uma mulher decaída, impura, ao revelar o 
ultraje de que fora vítima no passado: “É uma mulher desonrada. A pudica açucena de 
envergonhar sensitivas é uma mulher desonrada”, pondera Eduardo Jordão após a revelação 
feita pela noiva (ALMEIDA, 1903, p.18). 

Porém, em “O Caso de Ruth”, bem como nas demais narrativas que apresentam 
características do Gótico feminino, a ameaça à virtude da mulher e a revelação dos maus 
tratos a ela infligidos adquirem caráter de denúncia, fazendo com que o leitor simpatize com a 
condição da vítima. No Gótico masculino isso se dá de forma diferente: essa tradição tende a 
explorar o sofrimento da mulher de modo quase pornográfico, criando um espaço para que o 
leitor se identifique com o agressor, e se posicione, muitas vezes, como um voyeur das 
perversões sexuais.  

Nesse caso, é notável que a diferenciação entre Gótico feminino e Gótico masculino se 
dá pela perspectiva assumida pelo conto: alinhados aos interesses femininos, os enredos dessa 
tradição do Gótico frequentemente retratam o difícil caminho da mulher – principalmente no 
que diz respeito à preservação de sua castidade – dentro de uma sociedade essencialmente 
patriarcal. Nestes termos, tais enredos se caracterizaram por falar com as mulheres como 
leitoras, e também por oferecer a elas uma linguagem para falar, ou melhor, para escrever 
(WILLIAMS, 1995, p.16), não apenas sobre sua condição social, como também sobre as 
barbáries ocorridas em um cotidiano cercado por figuras masculinas dominadoras que, na 
ficção, são responsáveis por assumir o papel antagônico, conforme veremos a seguir. 

O HOMEM COMO ELEMENTO TRANSGRESSOR 

Segundo os teóricos David Punter e Glennis Byron, “no enredo do Gótico feminino, o 
homem transgressor se torna a principal ameaça à protagonista feminina” (2004, p.219). 
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Sendo a literatura gótica reconhecidamente um espaço que permite a abordagem de temas 
limítrofes, ou seja, temas considerados proibidos em sociedade por atentarem contra 
convenções morais, não raro esses vilões se caracterizam por comportamentos sexuais 
transgressores. Nobres e clérigos decadentes, pais e maridos autoritários, criminosos e 
psicopatas habitam as categorias de antagonistas góticos que, se valendo da força, do poder e 
da posição da qual desfrutam em sociedade, abusam física e psicologicamente de suas vítimas. 

Em “O Caso de Ruth”, é o padrasto que representa o papel de transgressor: de início, o 
Barão é descrito como “um santo homem” (ALMEIDA, 1903, p.12) cuja morte é sentida por 
toda a família. Os leitores acreditam, em um primeiro momento, que o padrasto de Ruth seja 
um chefe de família amável, bondoso e fiel, conforme a descrição feita pela Baronesa 
Montenegro. Ninguém além do próprio Barão e sua infeliz vítima sabem do estupro por ele 
cometido, e é somente quando Ruth conta este terrível segredo que o aspecto vilanesco do 
personagem é revelado a Eduardo Jordão e, consequentemente, aos leitores. O crime 
cometido pelo vilão ressalta um erotismo incestuoso que é bastante comum às transgressões 
da estética gótica, a qual Fred Botting define como “o terrível espectro da completa 
desintegração social, na qual a virtude cede ao vício, a razão ao desejo, a lei à tirania” (1996, 
p.5). 

Além disso, assim como a maior parte dos principais vilões góticos – como o velho barão 
de Clara Reeve, o Conde Morano de Ann Radcliffe ou o Conde Drácula de Bram Stoker –, o 
Barão é caracterizado por um título aristocrático e por seu saudosismo dos tempos imperiais, 
que o identificam como um remanescente de uma nobreza em decadência, associada ao 
passado, ao abuso de poder e à tirania. Segundo o narrador, “[à] proporção que se ia 
afastando dos seus dias de moço, mais aferrado se fazia aos gostos e às modas de seu tempo” 
(ALMEIDA, 1903, p.13). Tal culto ao passado reflete-se também na casa – espaço narrativo 
onde se desenvolve o conto – como podemos ver por sua descrição: 

Tudo ali era sombrio, monótono e saudoso. Cadeiras pesadas, de moldes 
coloniais, largas de assento, pregueadas no couro lavrado de coroas e 
brasões fidalgos, uniam as costas às paredes, de onde um ou outro quadro 
sacro pendia desguarnecido e tristonho. 

Assim o quisera ele, que até mesmo na hora suprema rejeitara um belo 
crucifixo que lhe oferecia o padre, voltando os olhos para um 
outrocrucifixomais tosco, erguido sobre a cômoda, e que pertencera a D. 
Pedro I. 

Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo; estava, de envolta pelo 
respeito com os monarcas distintos, a lembrança dos seus folguedos de 
moço. (ALMEIDA, 1903, p.13 – grifos nossos). 

A casa é descrita como um ambiente tipicamente gótico, caracterizada por um ar 
sombrio e retrógrado. Os adjetivos utilizados por Júlia Almeida para descrever o cenário 
transmitem ao leitor uma sensação de indizível tristeza, e evidenciam a relação da casa com o 
passado e com a religiosidade. Ambos os elementos se destacam no cenário por meio da 
mobília e da decoração – as cadeiras pesadas, os móveis coloniais, os brasões fidalgos, além 
das imagens sacras e crucifixos, atendem ao gosto aristocrático do Barão, e evocam os tempos 
da monarquia brasileira, compondo um cenário de clima denso e nostálgico. 

Sabemos que o espaço é um elemento narrativo de importância incontestável na 
estética gótica, a ponto de, muitas vezes, ser o responsável por caracterizar a obra como tal. 
Em Gothic: a very short introduction (2012), o teórico inglês Nick Groom demonstra que essa 
literatura teve sua origem profundamente arraigada à arquitetura e à cultura medieval – 
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ambas associadas à superstição e a um lado negativo da espiritualidade, onde a morte e o 
culto ao macabro se faziam presentes no cotidiano. Nas palavras de Groom: 

a imaginação gótica, construída com arcos pontiagudos e com mosteiros em 
ruínas, foi então mobiliada com uma rica, decadente e esplendorosa 
variedade de plots e imagens: prisão e encarceramento, estupro e tortura, 
vingança e retaliação. Partes de corpos desmembrados, mortos que 
retornam, fantasmas, aniquilação e extinção. Foi dessa região infernal que 
emergiu um novo gênero de literatura (2012, p.35). 

Desse modo, o espaço gótico, definido por construções magnificentes, labirínticas e 
claustrofóbicas, atua em conformidade com as crueldades e os horrores abordados pelos 
enredos dessa literatura, potencializando os efeitos por eles gerados. Na literatura do século 
XIX, porém, é a casa que assume o papel de principal cenário, herdando o clima sombrio e 
encarcerador dos castelos e igrejas que dominavam o Gótico. 

No conto de Júlia Lopes de Almeida, a casa, além de funcionar como um atributo 
saudosista do passado histórico, também expõe características consonantes a um local que 
resguarda um crime hediondo. A sala onde Ruth fora violentada é apresentada como um local 
de “fisionomia casta e grave” (ALMEIDA, 1903, p.13), motivo pelo qual os demais moradores a 
evitavam, e somente Ruth “nas horas de inexplicável tristeza, se encerrava ali, em companhia 
da Madona da Cadeira e da Virgem de S. Sisto” (ALMEIDAS, 1903, p.14). O aparato religioso 
que serve de decoração ao local, evoca um subtexto sagrado e acentua ainda mais o clima 
denso da sala, parecendo realçar seu aspecto sombrio e transgressor – que perdura, como um 
fantasma do passado responsável por assombrar a protagonista do conto e, posteriormente, o 
pretendente da mesma. 

O CASAMENTO COMO OPRESSÃO À LIBERDADE FEMININA 

No decorrer da narrativa, o futuro matrimônio entre Ruth e Eduardo é embargado pelo 
espectro da transgressão ocorrida no passado da protagonista. Sabemos que nos enredos do 
Gótico, é característico que eventos passados interfiram ameaçadoramente no presente 
(BOTTING, 1996, p.1), e, em “O caso de Ruth”, o Barão torna-se uma figura fantasmagórica a 
qual Eduardo Jordão enxerga como um rival quase palpável: 

O outro está morto há oito anos…. Ninguém sabe, só ela e eu…. Está morto, 
mas vejo-o diante de mim; sinto-o no meu peito, sobre os meus ombros, 
debaixo de meus pés, nele tropeço, com ele me abraço em uma luta que 
não venço nunca! (ALMEIDA, 1903, p.16-17) 

Para Ruth, a incapacidade de reverter sua situação faz do casamento uma ideia 
impossível, quase repugnante, conforme ela demonstra ao imaginar os dissabores que a 
aguardariam na condição de esposa: 

Entraria no lar como uma ovelha abatida. 

(…) 

Ele prometia esquecer! mas no futuro quando se enlaçassem, não 
evocariam ambos a lembrança do outro? Talvez que, então, Eduardo a 
repelisse, a deixasse isolada no seu leito de núpcias, e fugindo para a noite 
livre fosse chorar lá fora o sonho da sua mocidade…. Sim, a sua noite de 
núpcias seria uma noite de inferno! Se ele fosse generoso ela adivinharia 
através da doçura do seu beijo os ressaibos da lembrança do primeiro 
amante; e quanto maior fosse a paixão, maior seria a raiva e o ciúme. 
(ALMEIDA, 1903, p.19-20) 
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A protagonista evocaria a figura do Barão em sua noite de núpcias, incapaz de se livrar 
de sua antiga mácula, mesmo tendo o perdão do noivo. Ao equiparar sua primeira noite de seu 
casamento a um inferno, Ruth deixa evidente que, longe de resumir-se a uma solução segura, 
o casamento seria para ela – como o é em grande parte do Gótico feminino – uma instituição 
onde predominariam o poder e a vontade masculina. Funcionando mais como uma prisão para 
a personagem, o casamento com Eduardo Jordão não traria a libertação de que necessitava a 
protagonista nem a expiação da transgressão da qual ela fora vítima. 

Na estética gótica o tema do casamento “não pode ser lido estritamente, num contexto 
realista, como um mero ‘final feliz’” (WILLIAMS, 1995, p.140). Afinal, a escrita feminina busca 
trazer à luz os conflitos ocorridos nesse âmbito, logo, “o casamento da protagonista (…) surge, 
precisamente, para reforçar a ideologia doméstica que, durante toda a narrativa, parece ser a 
causa de todos os problemas e sofrimentos” (PUNTER; BYRON, 2004, p.281). De acordo com 
Sandra Guardini Vasconcelos, na sociedade burguesa do século XIX, o casamento era uma das 
poucas ocupações legais à disposição do sexo feminino, funcionando como uma espécie de 
regulador social, pois “[a] presença da mulher no espaço privado da casa era garantia, para o 
homem, de fidelidade e controle” (2007, p.135). 

No conto de Júlia Lopes de Almeida, Ruth, “ainda mais arredia e séria” (1903, p.19), 
recusa-se a se submeter novamente ao poderio masculino e “viver na obsessão de uma ideia 
humilhante” (ALMEIDA, 1903, p.20). A única solução encontrada pela personagem é suicidar-
se enquanto acontecem os preparativos para o casamento, livrando-se do futuro infeliz que 
imaginava aguardá-la, pois nem o matrimônio lhe traria a recuperação de sua virtude nem a 
reintegraria de todo à sociedade. 

Júlia Lopes de Almeida escolhe dar à sua protagonista um final trágico em todos os 
sentidos: a morte da personagem, apesar de libertá-la do compromisso do casamento, 
funciona, também, como punição à sua hamartia – ou seja, ao erro vinculado ao seu passado. 
Ruth é encontrada já sem vida na própria cama, fato que surpreende todos os seus parentes. E 
o velório, que ocorre na mesma sala sombria em que no passado ocorrera o estupro, encerra a 
narrativa com um toque sobrenatural: 

Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, saindo da 
penumbra daquela sala antiga: 

– Vai ficar com o padrasto, no mesmo jazigo…. 

Eduardo fixou a morta com doloroso espanto. 

(….) 

– Que! Seria ainda para o outro aquele corpo angélico, tão castamente 
emoldurado nas roupas de noivado? Seria ainda para o outro aquela 
mocidade, aquela criatura divina, que deveria ser sua?! 

E a mesma voz repetiu: 

– Vai ficar com o padrasto…. 

Com o padrasto, noites e dias….fechados…. unidos…. sós! Fora para isso que 
ela se matara, para ir ter com o outro! Aquele outro de quem via o 
esqueleto torcendo-se na cova, de braços estendidos para a reconquista de 
sua amante! 

Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então num delírio o véu e as flores 
de Ruth, e inclinando um tocheiro pegou fogo o pano da eça. 
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E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morta em 
um êxtase, como se fora aquilo que ela desejasse…. (ALMEIDA, 1903, p.20-
21) 

No trecho, a voz desconhecida e misteriosa é o estopim para a cena de ciúme 
protagonizada por Eduardo Jordão. Através da perspectiva deste último, parecemos ver a 
reação dos personagens já mortos, o Barão e a própria Ruth, satisfeita pela ação do noivo em 
livrá-la de compartilhar o jazigo com o padrasto. Afinal, o suicídio da personagem representa o 
seu desejo de libertar-se definitivamente do domínio masculino, fato que só conseguiria 
através da morte. Contudo, a presença fantasmagórica do Barão se interpõe entre o casal até 
o momento final, levando Eduardo Jordão às últimas consequências. A aniquilação do corpo de 
Ruth confere à personagem, finalmente, a dissociação do mundo patriarcal ao qual ela estava 
presa, e a liberdade almejada por ela, principalmente, no que diz respeito ao próprio passado. 

Se analisarmos as demais narrativas do Gótico feminino, podemos perceber que uma de 
suas características mais marcantes é justamente a abordagem dos elementos sobrenaturais 
como meio de produzir um efeito de suspense no enredo (PUNTER; BYRON, 2004, p.279). 
Como consequência, essa tradição do Gótico tem maior incidência de elementos que lidam 
com o aspecto psicológico do que com o aspecto repulsivo. Porém, tais elementos tendem a 
ser exaustivamente explicados e racionalizados ao final dessas narrativas, de modo a conferir 
verossimilhança às mesmas. 

Em contrapartida, no Gótico masculino, quando há a presença de elementos 
sobrenaturais, estes permanecem sem uma explicação plausível, caracterizando finais em 
aberto, mais prazerosos para o leitor por conta de suas infinitas possibilidades de leitura. 
Nesse sentido específico, o conto de Júlia Lopes de Almeida se identifica com a tradição do 
Gótico masculino, pois a escritora não apresenta uma explicação racional para a cena do 
velório, o que confere ao desfecho da história maior poder de impressionar seu leitor. Ao final 
de “O caso de Ruth” não temos certeza da procedência da voz que se manifesta no velório, 
nem da veracidade das impressões de Eduardo Jordão em seu momento de loucura. Sabemos, 
apenas, que a significativa morte de Ruth e o incêndio em seu velório libertam a protagonista 
do sofrimento de que fora vítima em vida e que não será repetido em morte. 

CONCLUSÃO 

Como pudemos observar pelo final do conto de Júlia Lopes de Almeida, a escrita 
feminina não se mostra nem um pouco otimista em relação à condição que a mulher assume 
em sociedade. Por tal motivo, a crítica de cunho feminista, que surge com mais força a partir 
dos anos 1960, entende as obras que se inserem nesta tradição como um sinal de protesto às 
situações vivenciadas pelas mulheres no âmbito doméstico e à subjugação feminina ao 
domínio patriarcal. Portanto, os enredos dessa tradição do Gótico podem ser entendidos como 
sendo uma maneira de retratar a busca pela preservação de dignidade e de virtude, e a 
procura, muitas vezes, por uma completude sentimental e sexual, entre outros anseios e 
medos próprios do público feminino. 

Para Sandra Vasconcelos, a escrita feminina gradualmente criou uma consciência crítica 
dentro dos limites permitidos pela sociedade: 

Desafiando convenções predominantes, suas vozes se levantaram para 
protestar contra a subordinação feminina, contra os horizontes estreitos e a 
falta de oportunidades. Como escritoras profissionais, o que por si só já era 
um desafio aos tradicionais papéis destinados à mulher, era natural que 
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essas romancistas se postassem contra as restrições que limitavam a vida 
das mulheres. (2007, p.137-138) 

Nestes termos, o gótico literário ofereceu um espaço importante para que as mulheres 
abordassem assuntos que, por conta de seu teor, eram delicados ou difíceis de serem 
discutidos abertamente (PUNTER; BYRON, p.291). Este espaço não se restringiu apenas à 
literatura gerada pela sociedade de língua inglesa; ele surge, também, na literatura brasileira, 
conforme pudemos perceber pela análise do conto de Júlia Lopes de Almeida. 

Porém, vale ressaltar que as escritoras dessa tradição, apesar do sucesso considerável 
adquirido à época da publicação de suas obras, permaneceram em sua maioria desprestigiadas 
em relação ao cânone literário. Como demonstramos no presente artigo, Júlia Almeida gozava 
de uma reputação sem igual entre o meio literário brasileiro, e não há dúvidas em relação ao 
êxito de seus livros, mas, ainda assim, seu nome permaneceu nas sombras dos estudos 
literários por grande período de tempo, e apenas mais recentemente suas obras foram 
recuperadas e estudadas sob o viés da crítica literária feminista. Procuramos, no decorrer 
deste trabalho, ir além das interpretações feitas por esta crítica e abordar o ponto de 
interseção desta com as particularidades que aproximam a obra analisada da estética gótica, 
visando, sobretudo, compreender a importância da escrita feminina para o Gótico literário. 
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DENTRO DA ÚLTIMA NOITE: A SIMBOLOGIA GÓTICA NA LITERATURA DE 
JOÃO DO RIO 

Bruno Oliveira Tardin (UFV) 

INTRODUÇÃO 

Propõe-se neste trabalho uma análise teórica crítica acerca do conto “Última noite”, de 
João do Rio, no que diz respeito a certos elementos simbólicos que dialogam com a tradição 
literária do decadentismo neogótico. Para tanto, são abordados aspectos temáticos e 
estruturais que possibilitem a defesa destes elementos simbólicos no discurso literário do 
referido autor, além do notável clima de bovarismo propagado pela modernidade através da 
constituição psíquica e social do sujeito moderno inserido no espaço urbano – tema e 
personagem em diversos dos contos de João do Rio, em especial aqueles que (como “Última 
noite”) foram publicados na coletânea Dentro da noite, em 1910, pela Casa de Edição Garnier. 

Para tanto, propõe-se uma análise por outro viés, um que seja menos ortodoxo (mas 
não por isso menos válido) do “decadentismo” do cenário do conto e de seu protagonista – o 
jovem Armando –, através de uma aproximação da teoria literária com a semiótica e a 
psicanálise. Através dos trabalhos de Carl Gustav Jung, Walter Benjamin e Charles Peirce, 
busca-se realizar o processo de significação do sujeito moderno no (e através do) espaço 
urbano constituído na obra de João do Rio – espécie de locus horribilis enquanto símbolo 
imanente ao cenário de degradação sociocultural que constitui a trama do conto, considerado 
a partir de seus traços estéticos e temáticos enquanto representativo de um jogo perverso 
perpetrado pela sociedade burguesa moderna durante a Belle Époque carioca. 

A relevância da presente proposta, portanto, está em reafirmar os traços da literatura 
decadente, de matriz gótica, dentro do projeto artístico de João do Rio, bem como conciliar 
diferentes recortes teóricos críticos para, assim, alcançar-se uma análise mais cuidadosa e 
aprofundada deste momento vertiginosamente singular (e subestimado em certos círculos 
acadêmicos) da história literária nacional, bem como associá-lo a certas vertentes da literatura 
extremamente populares da literatura estrangeira finissecular ditas inexistentes, ou de pouca 
representatividade, nas letras nacionais. 

DA PSICANÁLISE À SEMIÓTICA 

Propor uma análise que se constitua a partir do “casamento” entre os saberes 
psicanalítico e semiótico já não se constitui mais uma proposta avant-garde, e aqui vale citar 
nominalmente as postulações tanto de Maingueneau quanto de Bourdieu. É também oportuna 
a lembrança de que a psicanálise se desenvolve a partir do discurso do sujeito analisado, e que 
estas mesmas ferramentas podem ser aplicadas ao discurso linguístico, pois este também é 
passível de uma interpretação de seus sistemas simbólicos e sígnicos. 

Para alcançar uma melhor compreensão da maneira pela qual esta matriz de ordem 
simbólica se encontra presente e influente no discurso do sujeito, retoma-se aqui os 
postulados psicanalíticos de Carl Gustav Jung, que, mesmo considerado por muitos um 
desviante da escola psicanalítica freudiana tout court, possui uma vasta produção teórico 
crítica a respeito do simbólico, considerado pela presente análise conditio sinequa non à 
elaboração do discurso enunciado pelo sujeito moderno através do discurso literário. Neste 



ESTUDOS DO GÓTICO  

sentido, é Jung quem possibilitará a compreensão desta poderosa carga simbólica do sujeito 
através da Arte, e como alguns destes símbolos acabam por se tornarem um Leitmotiv a partir 
de uma Cultura específica. A respeito deste mesmo fator simbólico, passível de ser analisado 
no discurso do sujeito moderno, Jung diz o seguinte em seu Chegando ao Inconsciente: 

Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma 
coisa além do seu significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta 
imagem tem um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é 
precisamente definido ou inteiramente explicado. E nem podemos ter 
esperanças de defini-lo ou explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, 
é conduzida a ideias que estão fora do alcance da nossa razão.(2008, p.19) 

Esta matriz simbólica, influente no processo de criação discursiva do sujeito, possui uma 
miríade de finalidades. E, contudo, aquela de maior interesse à análise aqui proposta vem a ser 
justamente o processo iniciatório que estes símbolos terão na Cultura vigente, quer por um 
viés impetuoso e dionisíaco, quer de forma compensada pela ordem apolínea e racional – 
ainda que este mesmo processo, quando em sua totalidade, abranja ambos os aspectos 
mencionados. Este rito iniciatório da matriz simbólica discursiva do sujeito teria, afinal, uma 
finalidade civilizatória, capaz de domar os instintos mais selvagens do sujeito aos limites 
impostos pela Cultura que o abarca. 

Ainda segundo Jung (2008, p.97), o inconsciente opera pela margem do instinto, 
enquanto a consciência opera no domínio da razão e da lógica – tendências instintivas do 
inconsciente que se representa, na psique do ego, através dos sistemas simbólicos universais 
ao sujeito, os quais Jung denomina arquétipos. Seria difícil traçar a origem ou matriz criativa 
original de um arquétipo, haja vista a sua constante e reiterada repetição em diversos 
momentos (em tempos e espaços diferentes) da história da humanidade, especialmente onde 
a sua presença é vista como inexplicável até pelo mais dileto dos analistas. É esta sua natureza 
(ora mais, ora menos) desconhecida que possibilita uma assimilação mais fluida destes 
elementos pelo inconsciente, que submete (dentre outros) o discurso do sujeito à 
interferência simbólica destes mesmos arquétipos. Jung explica este processo, ao dizer que 

a maneira pela qual os arquétipos aparecem na experiência prática: são ao 
mesmo tempo imagem e emoção; e só podemos nos referir a arquétipos 
quando esses dois aspectos se apresentam simultaneamente. Quando existe 
apenas a imagem, ela equivale a uma descrição de pouca importância. Mas 
quando carregada de emoção, a imagem ganha numinosidade (ou energia 
psíquica) e torna-se dinâmica, acarretando várias consequências. (…) São 
porções da própria vida – imagens integralmente ligadas ao indivíduo 
através de uma verdadeira ponte de emoções. Por isso é impossível dar a 
qualquer arquétipo uma interpretação arbitrária (ou universal); ele precisa 
ser explicado de acordo com as condições totais de vida daquele 
determinado indivíduo a quem o arquétipo se relaciona. (2008, p.122) 

Esta vasta gama de experiências do próprio ego com uma matriz arquetípica em seu 
discurso revela que estes mesmos arquétipos não se comportam como “formas estáticas”, 
operando com uma dinamicidade e capacidade agregadora notável, posto que se manifestam 
em consonância com uma série de impulsos (quase tão naturais quanto os próprios instintos 
do sujeito) e pulsões íntimos à constituição psíquica do ego que remete a tais arquétipos. Tais 
estruturas, desencadeadas a partir de pulsões sufocadas, correspondem à realização do desejo 
enquanto uma correção, ainda que perversa, da realidade insatisfatória ao sujeito cultural, que 
aqui se permite ultrapassar as limitações impostas pela Cultura, que exige obediência à lei 
comunitária. 
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Para o psiquiatra suíço, a incompreensão e o estranhamento perante certas estruturas 
arquetípicas se daria devido à sua origem no inconsciente, por representarem uma “tendência 
instintiva”, qual seja uma pulsão a partir de traços fisiológicos do sujeito bem como de sua 
própria percepção psíquica – e, contudo estas mesmas tendências podem manifestar-se 
enquanto uma fantasia do sujeito, revelando-se a partir de um condensado de imagens e 
fatores de forte teor simbólico – o que, para Jung, seria a definição mais aceitável do 
arquétipo. A partir do enfrentamento destes arquétipos perturbadores, o sujeito moderno 
poderia, enfim, ser um “herói” em sua própria fantasia, apto a conquistar o que lhe desperta o 
desejo, de obter o reconhecimento e a admiração de seus iguais, e também despertar o desejo 
em seu objeto de afeição. É o trabalho do sujeito enunciador deste discurso, a partir de suas 
pulsões e devaneios que de outra forma o constrangeriam se revelados aos demais, suavizado, 
disfarçado e, acima de tudo, sublimado no objeto artístico que lhe permite, ao mesmo tempo, 
se expressar sem temer represálias, e fortalecer o senso de alteridade que o une aos demais 
sujeitos, seus iguais. 

E, contudo, para se melhor compreender a presença destes esquemas sígnicos numa 
obra literária como o conto “Última noite”, de João do Rio, faz-se antes necessário delinear 
que forças poderiam tê-la motivado enquanto discurso artístico, bem como averiguá-las e 
compreendê-las com maior largueza de detalhes. Para tanto, lança-se mão da teoria semiótica, 
com especial atenção à constituição do discurso literário enquanto matriz gerada por e 
criadora de sistemas simbólicos complexos. 

Os estudos semióticos, desenvolvidos a partir dos postulados feitos por Charles Peirce, 
ao final do século XIX e início do século XX, configuram uma ciência dos signos, não se 
limitando apenas ao seu domínio materno, ciência que, para seu idealizador, consideraria uma 
abstração ideológica enquanto um signo – o próprio sujeito seria um signo, por exemplo, e 
todo o mundo empírico seria constituído de uma miríade inenarrável de outros signos. Por 
mais abrangente que possa parecer a princípio, a abordagem peirceana é significativa por 
veicular domínios comumente associados aos estudos filosóficos às teorias da linguística 
cognitiva e da semiologia. 

Barthes, tal como Peirce (mas tomando Saussure como marco zero em sua abordagem), 
preocupa-se em compreender como os homens interpretam signos que não os estritamente 
fônicos, em tudo o que englobasse a faceta menos pragmática dos estudos linguísticos, 
excedendo o signo enquanto unidade formal de sentido. A partir daí, pode-se compreender a 
semiose enquanto um processo inato da percepção humana de captar e interpretar signos dos 
mais variados formatos, e das mais diversas naturezas. Construindo para si, gradual e 
constantemente, um sistema simbólico complexo e variegado, o ser humano desenvolve uma 
capacidade de abstração responsável por dar forma a todo um universo de símbolos e seus 
múltiplos significados. 

O processo de interpretação sígnico da semiose começa, então, a partir da compreensão 
do mundo empiricamente apreendido e sua consequente transformação em outro (mundo). 
Este é concebido pela psique do sujeito, numa espécie de reflexo desigual da realidade, que 
fica então caracterizada através de símbolos a ela agregados pelo próprio sujeito – ou, para 
resgatar a terminologia peirceana, enunciada através de uma linguagem semiótica. De acordo 
com o filósofo americano, a semiose trataria da atividade enunciativa, eminentemente 
evolutiva, de um signo, o qual seria composto por três elementos fundamentais: o 
representamen, o objeto e o interpretante. Segundo o próprio Peirce: 

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa 
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pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao 
signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 
representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos 
os aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, 
denominei fundamento do representamen. (1995, p.46) 

Nesses termos, observa-se em evidência a natureza determinante do signo, qual seja 
sua capacidade de crescer e evoluir a partir da leitura que é feita de si pelo sujeito 
interpretante. Nesta perspectiva de Peirce, o signo tem potencial de crescimento para 
desenvolver-se em um interpretante que irá, futuramente, transformar-se em outro, ad 
infinitum. Portanto, considera-se a ação sígnica uma atividade evolutiva, na qual o signo tem 
potencial simbólico para transformar-se em outro, através de um processo de relações lógicas 
que são mediadas, todavia, pelo potencial discursivo do sujeito interpretante. Este, segundo 
Peirce, não só determina a construção semiótica do discurso sígnico como também é dela 
constituinte. 

Dito isto, pode-se notar a presença criativa e formal do interpretante na constituição 
discursiva do signo, que ao longo de seu processo de transformação por um determinado 
representamen, é capaz de gerir outros signos. Isto ocorre ao longo de um processo cujo 
potencial de crescimento evolutivo é o que determina a cadeia semiótica dos signos, 
destinados a crescerem (de sentido) e se reproduzirem (a partir de sua multiplicidade 
discursiva) através da transferência representativa por parte do sujeito interpretante. Vale 
também dizer que, para a semiótica peirceana, o signo encontra-se em estado de 
incompletude em relação ao objeto que representa sem um elemento interpretante que o 
integralize. Considerando, então, a constituição sígnica dos arquétipos junguianos e a 
composição discursiva do signo peirceano, pode-se compreender o caráter formal e simbiótico 
entre o elemento representado e o sujeito interpretante, o que leva ao próximo ponto desta 
análise – a constituição simbólica do discurso decadentista na literatura finissecular. 

O DECADENTISMO NEOGÓTICO NA BELLE ÉPOQUE 

Na produção literária não-jornalística de João do Rio, especialmente os contos 
publicados no volume Dentro da noite, é notável a presença de um mundo glamoroso e 
cruento, no qual a elegância mascara a sordidez, desvelando os umbrais da própria cidade e do 
sujeito que a constitui e a representa. É neste espaço que se manifestam o sombrio, o bizarro, 
a degeneração e perversidade de uma sociedade que mantinha um intrincado jogo de 
bovarismo, alimentando a aparência moderna e esclarecida da cidade moderna sem, contudo, 
privar-lhe de gozar os prazeres mais excessivos e delirantes, aos quais se sujeitava aos umbrais 
da cidade moderna. 

E, contudo, ao contrário do que se poderá crer, as histórias de Dentro da noite (como é 
o caso de “Última noite”, objeto da análise aqui proposta) não se limitam a um simples 
aglomerado de costumes e fantasias de um momento pretérito da história, resultados de um 
espírito criativo inconsequente e da observação indiferente do espaço urbano moderno. O que 
aqui se estuda, afinal, é o momento em que luz e trevas se eclipsam na constituição 
psicológica do sujeito, é o umbral entre a lei e o prazer, lucidez e delírio – um retrato, ainda 
que fosco, de tudo aquilo que o sujeito moderno, veiculado à Cultura vigente do capitalismo 
aburguesado e subjugado aos seus ditames, poderia ainda se tornar. Percebe-se aqui, afinal, a 
epítome das influências decadentistas de João do Rio, advindas do movimento estético que 
fora fortalecido a partir de um amplo revivalismo gótico na literatura europeia ao longo do 
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século XIX, através de escritores como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e Bram Stoker, 
para citar apenas alguns. 

Em terras brasileiras, o Decadentismo literário foi curiosamente afetado pelo 
racionalismo de Pereira Passos e Oswaldo Cruz, mediante as reações de fascínio e receio da 
população ao progresso e à ciência louvados no período da Belle Époque. Tais aspectos da 
sociedade, em especial a metrópole republicana que era o Rio de Janeiro, fatalmente se 
tornariam matéria prima para narrativas que, por um lado, atendiam aos projetos estéticos e 
ideológicos que eram então defendidos, mas por outro muito se assemelharam ao legado 
literário herdado pelas artes neogóticas britânica, norte-americana e francesa. Fato é que a 
produção literária entre o derradeiro século XIX e o nascente século XX serviu tanto como o 
último embate travado com as estéticas racionalistas e apolíneas que a antecederam, quanto 
como um agente antecipador do Modernismo – espécie de umbral entre o passado e o futuro, 
e que por isso mesmo irá “varrer” para longe (junto aos sobrados em ruínas e os tipos 
impertinentes) boa parte desta literatura de tendências finisseculares, e que teve grande 
sucesso junto ao público leitor nos anos de sua realização. 

Do discurso decadentista, as narrativas liminares – aquelas que terão na cidade 
moderna o espaço favorecido às suas próprias elucubrações – são as que mais se aproximam 
da fortuna literária deixada por João do Rio. A cidade moderna (ou, ainda, o seu lado mais 
permissivo) figurará como cúmplice e agenciadora das personagens, em desafio aberto às 
definições e convenções estabelecidas pela cultura burguesa dominante. Nestas personagens, 
há que se notar um traço de personalidade recorrente e predominante, que se define pela 
ambivalência, pela contradição, pelo paradoxal – e pela obscuridade da noite, signo icônico à 
coletânea de João do Rio. Vale ressaltar, a relação do autor com o movimento decadentista 
justifica-se para além de sua própria fortuna literária, uma vez que João do Rio foi um dos 
primeiros tradutores no país dos textos de Oscar Wilde, considerado à época o grande ícone 
do decadentismo enquanto movimento artístico. E, contudo, em contraste com outra obra de 
grande projeção literária, A alma encantadora das ruas, contos como “Última noite” debruçam 
o olhar mais sobre os moradores do Rio de Janeiro que sobre a própria cidade per se. 

Essa extensa e rica produção representa, tanto na arte literária quanto na própria 
cultura da sociedade, a ruptura com padrões vigentes, estabelecidos pelos realistas, 
naturalistas e parnasianos neoclássicos – mas, principalmente, uma ruptura com os próprios 
valores morais da sociedade burguesa de então. Trata-se, desta forma, de uma literatura de 
afronta, combativa, que volta seu discurso contra o racionalismo e o materialismo da cultura 
burguesa moderna, optando, em contrapartida, pelas zonas obscuras, permissivas e ilógicas do 
subconsciente (e suas manifestações no espaço físico em torno do sujeito moderno), onde 
fulguram as mais diversas pulsões instintivas de prazer e terror, para a vida e para a morte. 
Esta literatura, liminar desde sua vera essência, terá ligações com o projeto estético e 
ideológico que João do Rio – além de outros escritores brasileiros, como o próprio Machado de 
Assis, Pardal Mallet, Gabriel Marques, Coelho Neto e Gastão Cruls – alimentará em sua 
produção literária, de natureza tanto representativa como crítica das minúcias e traços 
constituintes desta sociedade moderna, sua Cultura e o sujeito na qual se insere. 

AS CORRESPONDÊNCIAS DECADENTISTAS NA “ÚLTIMA NOITE” 

Em se tratando do conto “Última noite”, vê-se na personagem protagonista, Armando, 
uma vítima diferente deste regime bovarista e perverso da burguesia carioca, uma que não 
encontra os meios necessários para se manter neste círculo e, como tudo mais indesejado pela 
Cultura moderna e dominadora, há de ser fatalmente menosprezado e excluído daquele meio 
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a que aspirava e ao qual tanto ansiava pertencer. O conto, singular em todos os sentidos no 
que tange a coletânea de João do Rio, é de uma sensibilidade trágica que chega a ser 
impactante. 

O texto se abre com a apresentação do jovem Armando, ganhando uma aposta de mil 
réis em uma partida de bilhar – a qual, o anônimo narrador esclarece, teve de tomar de 
empréstimo dez tostões ao caixeiro dono do estabelecimento. Tentado a uma nova partida, o 
rapaz e seu desafiante são literalmente expulsos da mesa de jogo pelo supracitado caixeiro, ao 
passo que Armando então “vagou um pouco pela atmosfera deletéria do botequim, repleto de 
cambistas, de vendedores de senhas, de gente que não tinha o que fazer ao lado de uns tipos 
de torrinha, que trabalhavam o dia para fazer da claque à noite” (RIO, 1978, p.210). Digno de 
nota, Armando sentia-se zonzo pela falta de alimento, posto que “não comera desde a 
véspera, e o dia anterior passara-o com uma média e meio pão com manteiga” (RIO, 1978, 
p.210). 

Dirige-se então a um restaurante popular dos arredores, pouco asseado e repleto de 
homens carentes (tanto quanto ele próprio). Feito o pedido, reconhece que possuía apetite 
para muitas outras refeições como aquele frugal prato que acabara de devorar, mas sabia que 
o proprietário não lhe fiaria outro prato. Deixa o estabelecimento para então se dar conta de 
que não tem o que fazer, e coloca-se a reconsiderar a situação na qual vivia já há algum 
tempo: 

Era um homem, completara vinte anos, conservara rijos os músculos e cheia 
de ambições a alma. Entretanto estava ali, na calçada, como um trapo, ao 
deus-dará da vaga humana, sem trabalho, sem morada. Para onde iria ele, 
coitado? Era onde calhasse que havia de dormir. Talvez ceasse. E talvez no 
dia seguinte encontrasse um emprego. Oh! o emprego! Quantas desilusões 
e a quanta coisa descera para arranjá-lo! (RIO, 1978, p.211) 

Perdido lenta e fatalmente o seu orgulho nestas últimas agruras sofridas ao longo de 
quatro meses, Armando se reconhece em maus lençóis, envolvendo-se com tipos perigosos, 
cometendo pequenos crimes, realizando feitos condenáveis – enfim, degradando-se dia a dia. 
Faz então uma breve rememoração a respeito de suas origens humildes, vindo de Portugal 
para viver com um tio, um padre que vivia nos arredores da Penha, amancebado com uma 
mulher. Tendo sido despachado por ambos, mantinha-se com relativo êxito neste regime por 
dois anos, ao cabo dos quais a vida, fatalmente, desandou-lhe: 

Nunca vira um teatro. Apaixonou-se por todas as mulheres, começou logo a 
considerar os cômicos grandes homens. Nessa noite esperou a saída dos 
artistas. No dia seguinte, apesar de tomar conta da taberna, às onze horas 
saiu pé ante pé para não acordar os outros, bateu a porta e voltou ao teatro. 
E como não tivessem percebido a sua fugida, todas as noites deu para fazer 
o mesmo. Estava de dia a cair de sono, mas já conhecia os coristas, já dizia a 
sua piada às coristas, já o porteiro da caixa lhe pedira dinheiro para o deixar 
passar (…). (RIO, 1978, p.212) 

Mesmerizado por aquela vida boêmia e alegre, Armando desviava da caixa do 
estabelecimento a verba necessária para manter-se naquela pungente rotina – mas o patrão, 
tendo descoberto a ladroeira, agrediu-o de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Com a 
ameaça da polícia, Armando conseguiu despedir-se com seus préstimos quitados, recebendo a 
quantia equivalente aos dois anos que ali trabalhara. Passava agora seus dias como uma 
espécie de flâneur do mundo teatral, deixando-se abandonar àquela rotina perversa que lhe 
minava os limitados recursos financeiros. Encontrando dificuldades para se empregar 
novamente, posto “todas as portas se lhe fechavam nas casas de comércio, sabendo do tempo 
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em que estivera desempregado”, Armando deixava escorrer os dias e noites dividido entre os 
teatros e os botequins, decaindo cada vez mais em miséria (RIO, 1978, p.213). A respeito deste 
tipo urbano, Benjamin diz o seguinte: 

No bulevar, passava suas horas ociosas, exibindo-as às pessoas como 
parcela de seu horário de trabalho. Portava-se como se tivesse aprendido de 
Marx que o valor de cada bem é definido pelo tempo de trabalho 
socialmente necessário para sua produção. Dessa forma, o valor de sua 
própria força de trabalho adquire alguma coisa próximo ao fantástico em 
face do dilatado ócio que, aos olhos do público, é necessário para seu 
aperfeiçoamento. (1989, p.25) 

A descrição é oportuna para que se melhor compreenda o signo arquetípico que 
Armando representa no conto, a do homem arruinado, mas que ainda se considera acima da 
miséria em que se encontra. À frente agora de outro botequim, repleto de atores e outros 
membros do meio teatral, ele recebe um ingresso do chefe da claque. Parte então rumo ao 
teatro, alcançando o abafado cômodo de Espínola, ator dramático pouco conhecido. 

À saída de Espínola para o próximo espetáculo, Armando se aloja no minúsculo 
camarim, para repousar. Apesar do descanso inquieto, à meia-noite é desperto pelo ocupante 
original, e ambos caminham por algum tempo pelas ruas insones da cidade, com as quais 
Armando deixa-se mesmerizar. Por fim, Armando decide então conseguir algum descanso num 
dos trens de circulação rumo ao subúrbio, mas na estação reencontra outros sinais daquela 
mesma miséria que o acompanhava desde há muito: 

Há uma negra vendendo mingau para uma roda de noctâmbulos: 
marinheiros e soldados ébrios, fúfias de galhinho de arruda e chinelas 
sujeitos ambíguos de calça balão. Palavrões choviam. A negra lavava a louça, 
e ao seu lado um canzarrão cinzento com vestígios de lepra, roncava. (RIO, 
1978, p.216) 

Ignorando mesmo um casal a passear naquelas horas desconfiáveis pela estação, 
Armando aloca-se em um dos vagões do trem, cercado por “gente vinda dos bailes, das 
tipografias, do trabalho”, que “lá se achavam apenas para passar algumas horas fora do 
relento” (RIO, 1978, p.217). Ignorando os demais ocupantes do vagão, Armando distrai-se no 
balanço de sua própria situação. Ocultando as lágrimas de seu amargo pranto, cai num sono 
terrível porque sublime, longe daquela miséria e daquele abandono os quais vinha 
experimentando nos últimos meses da sua vida. 

Desperto já com os primeiros raios da alvorada, graças à bulha de um grupo de 
operários com os quais agora dividia o vagão, Armando reconsidera, uma vez mais, os rumos 
da sua desdita. Acalantado pelo galope frenético do trem em movimento, deixa-se enlevar 
pela natureza recém-desperta por aquela nova manhã, que se “abria em flor, ao beijo da 
madrugada” – quando repara certa corrente, pendendo entre o seu vagão e o seguinte (1978, 
p.219). E então se dá o desfecho trágico do conto: 

Seria tão interessante pegá-la. Mas custava. Tudo no mundo custa. 
Estendeu mais o corpo, quase deitado, estendeu mais. O corpo falseou, 
pendeu. Quis salvar-se, numa súbita e desesperada angústia. Com os pés 
enlaçados na grade, ainda conseguiu prender as mãos nos para-choques. 
Mas um solavanco desprendeu-o. O corpo caiu. As rodas do outro vagão 
esmigalharam qualquer coisa. O trem continuou na luminosidade da manhã. 
E ninguém do trem reparou naquele fim de vida tão desconsolada, sob o 
calor do sol que começava… (RIO, 1978, p.220) 
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Armando, triste vítima do bovarismo perverso da fatia chic e snob do grande centro 
carioca. E, contudo, não tanto por seus próprios méritos, mas por não ter subsistido ao sistema 
perverso que lhe era imposto, e ao qual (por algum tempo) ansiou pertencer. Incapaz de se 
fazer engrenagem no maquinário perverso da urbe moderna, Armando vai decaindo mais e 
mais em sua própria miséria, decorrente do orgulho ferido, e qual um trágico Tântalo, quanto 
mais ansiava aquela esfera de luxo e divertimentos, mais dela se afastava e mais fundo se 
afundava na miséria e no abandono. E isto até o ponto em que, num trem que varava a noite 
(a derradeira, fazendo referência ao título do conto), o fio tênue de seu orgulho e sanidade 
rebenta, e deixa este mundo por um acaso funesto, tão anonimamente quanto fora inserido 
naquele ambiente perverso e enredador. 

RUÍNA E SIMULACRO NA LITERATURA DE JOÃO DO RIO 

Em “Última noite”, João do Rio transforma o espaço urbano (e, por associação, o próprio 
protagonista do conto) em um signo trágico, um representamen de força revolta e imparável, 
em contraste com o poderio demonstrado pela cultura vigente sobre este mesmo espaço (a 
burguesia fin-de-siècle) e seus agentes: transformada em uma entidade como que monstruosa, 
de traços semitransparentes, a cidade (e a vida que Armando leva e lamenta neste locus 
horribilis) vem não apenas perturbar a rotina do personagem, mas também – e especialmente 
– atiçá-la, num crescendo que culmina no desfecho trágico do conto, a oscilar entre um 
suicídio ingênuo e um acidente ferroviário perverso. 

E, contudo, em se tratando destes traços decadentes em João do Rio, há que se 
considerar a transição dos ermos frígidos de campas desoladas para o espaço urbano, 
pululante e ululante de matéria viva. Com isso, substitui-se o velho castelo assombrado 
(cenário típico das vertentes góticas e suas revisitações) por um vagão de trem noturno, vindo 
do centro urbano e partindo para a periferia, local oportuno à realização de vícios os mais 
diversos e aterradores. Notam-se aqui os traços de uma literatura de moldes decadentistas em 
João do Rio, no cuidado que tem em aliciar à descrição do espaço o ritmo e a sensação 
necessários à construção e efetivação do enredo de seu conto. A fábula grotesca que está 
prestes a se concretizar não se passa em corredores soturnos de um velho castelo ou dentre as 
lápides dalgum cemitério abandonado, mas em meio às ruas abandonadas de uma cidade que, 
justamente por ter experimentado a amoralidade permissiva da modernidade, agora faz sentir 
com muito mais peso o silêncio e a solidão sepulcrais que imperam naquele espaço. 

Todo o vocabulário do conto agrega a carga sígnica e (por que não dizê-lo) arquetípica 
da literatura decadente, e ainda que sua estrutura narrativa superficial não condiga com o 
movimento literário em questão, sua estrutura “recalcada” (para tomar de empréstimo o 
termo assaz oportuno do léxico psicanalítico) confirma a tese aqui apresentada: Armando é 
sempre descrito como um ser entre vivo e morto, “lívido, d’olhar desconfiado” (RIO, 1978, 
p.209), “pálido, com olheiras, a barba por fazer” (p.210), “perdendo a cor da face” (p.212), “a 
cair de sono” (p.212), “amoldando-se ainda mais à infâmia, aos desejos misteriosos, às 
pândegas das noites” (p.212), “sujo, com fome, sem ter onde dormir” (p.214), “os olhos 
queimados, a face oleosa pela falta de repouso” (p.215), a dormir “um sono mau, fatigante, 
interrompido” (p.215), sempre perdido “longe da família, longe da sua terra, sem auxílios” 
(p.218), na descida vertiginosa pela “rampa da vida certo de encontrar o abismo, mas incapaz 
de soltar um grito” (p.218), imerso na “mesma miséria, a mesma infâmia, o mesmo horror” 
(p.219), vítima de sua “atroz agonia” (p.219), “acabado” (p.219), ainda que nos momentos 
derradeiros antes de sua morte quisesse “salvar-se, numa súbita e desesperada angústia” 
(p.220). 
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Já a boemia na qual Armando se embrenha através do teatro, fazendo as vezes da 
femme fatale do conto, representada em sua magnificência feroz e devoradora no conto, cuja 
insaciável fome cria tanto os “artistas meio esfomeados” (RIO, 1978, p.213) quanto os 
“grandes cômicos” (p.213), a despertar “loucuras de entusiasmo” (p.213) em Armando (p.213), 
a alternar o luxo aparente com “um monte de cenários velhos, que de vez em quando saem da 
poeira letárgica para um espetáculo de arromba” (p.214), os “camarins das notabilidades” 
(p.214) com os “bricoetes” dos artistas anônimos (p.214), um espaço dantesco “cortado de 
toques de sino, de inferneiras de mulheres, de gritos, de músicas” (p.215), onde se sente “uma 
temperatura de caldeira” (p.215). 

O trem, psicopompo da tragédia de Armando, e o espaço que cerca a estação, são 
descritos numa atmosfera umbral e decadente, “já com os focos apagados” (RIO, 1978, p.216), 
cheia de “marinheiros e soldados ébrios” (p.216), “fúfias de galhinho de arruda e chinelas, 
sujeitos ambíguos de calça balão” (p.216), na qual “palavrões choviam” (p.216) e um 
“canzarrão cinzento, com vestígios de lepra, roncava” (p.216). Quanto ao próprio trem, 
caminhava rumo ao destino fatal de armando com “um ranger de ferros” (p.217), “a princípio 
devagar, depois vertiginosamente” (p.217), errando através de uma “corrida louca” (p.217), 
seus vagões repletos de “um ar de sono e de fadiga” (p.217), um animal furibundo “a galopar, 
sacolejando os corpos” daqueles que ali buscavam refúgio (p.218). 

Por fim, a esperança (vazia, claro) de remissão a Armando se dá no contraponto da 
atmosfera na qual se desviou – a luz: tal contraponto se dá em três níveis, a saber, o luar da 
noite, o sonho com a mãe e a alvorada (a última a qual testemunhará). No conto, a lua é 
“cheia, muito languida e muito pálida” (RIO, 1978, p.216), a estender pela cidade “a poesia 
misteriosa da sua luz” (p.216), que “consola os tristes e os desgraçados” (p.216), e que “como 
uma ânfora de consolo e bem-aventurança” (p.216), “derrama a delícia tranquila do seu 
esplendor” (p.216) sobre aquele espaço voraz e decadente, transformando-o num local onde 
“tudo é calmo, tudo é docemente quieto” (p.216), onde Armando poderia “ofertar-se (…) 
numa longa hora de choro e lágrimas” (p.216). Já o sonho/delírio que tem com a mãe, 
revivendo as delícias da infância, é introduzido pela paisagem que Armando mira da janela do 
vagão, na qual “os campos inundados de luar passavam numa visão branca” (p.218), sentindo 
“um bem-estar” (p.218) desde há muito desconhecido, no qual “sentia-se ainda mais pequeno, 
cheio de vontades” (p.218), “sentindo o prazer indizível de estar dormindo” (p.219). Por fim, a 
última aurora, que “nascia lavada e cor de pérola” (p.219), a iluminar a paisagem e “os campos 
dourados do sol nascente” (p.219), nos quais “a natureza abria em flor, ao beijo da 
madrugada” (p.219). 

E, por fim, chega-se à passagem em que Armando, como permanece ao longo de todo o 
conto, divide-se entre dois desejos contraditórios e excludentes, ainda que agora inverta os 
polos de sua vontade (na luta contra o desejo de apropriar-se da corrente do trem, e o medo 
de cair do vagão). Nesta passagem, é notável como a “simbologia decadente” se faz operar 
neste conto de João do Rio: através de uma miríade de traços marcadamente grotescos, tanto 
na temática do conto quanto também em sua estrutura narrativa, o discurso do narrador a 
respeito da última noite de Armando torna-se em um exercício verborrágico de desrecalque do 
trauma – o dividir-se entre a experiência quase que sexual na vida boêmia e noturna dos 
teatros cariocas, e a miséria profunda que marca tal cenário dentro da urbanidade burguesa 
do Rio de Janeiro – como forma de lutar contra a ameaça da “castração” sofrida pelo próprio 
Armando frente as escolhas que fez nos últimos momentos de sua vida (ainda que, claro, ele 
não houvesse consciência de que fossem de fato os últimos). Uma castração, nota-se, que 
opera a nível simbólico, por se tratar da ameaça de perda do poder culturalmente legado às 
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classes burguesas da Belle Époque carioca. A tumultuosa trajetória decadente de Armando, 
portanto, é mais um traço da estética fin-de-siècle no conto, posto que uma vez mais agregue 
em si domínios em tudo dissonantes dentro de um mesmo corpo (neste caso, o corpo 
enunciativo do discurso). 

Rompendo assim com toda a lógica e segurança de uma realidade empiricamente crível, 
transmutada de maneira assombrosa em um evento de proporções monstruosas (ainda que 
narrativamente discreto), a morte de Armando opera também como fator de reconhecimento 
metonímico, na medida em que transforme o sujeito (vislumbrado a partir da própria 
personagem) em um representamen aterrador e grotesco do mundo, invadido pelo absurdo e 
pelo sinistro, tornado enfim enegrecido pela incerteza no equilíbrio e nos absolutos. É aquele 
senso de horror pessoal desperto a partir dos caracteres grotescos presentes na ideia do 
desejo associado à morte: afinal, como diria um velho adágio psicanalítico, “desejo realizado é 
prazer consumado”, e Armando só pode viver sua paixão pelo teatro enquanto se encontrar à 
margem do sistema vigente, imbuído daquela miséria castradora e punitiva que marca suas 
últimas horas de vida. 

Essas sensações trágicas, transmitidas através da personagem para o leitor do conto de 
João do Rio, são agregadas através do vislumbre dos espaços liminares e sombrios dentro da 
Cultura, que causam um misto de perturbação e interesse (análogos aos que Armando sente 
quando próximo ao espaço sígnico de seus afetos, o Teatro enquanto femme fatale). E, 
contudo, esta literatura decadente, agenciadora de uma simbologia da ruína (do sujeito frente 
o espaço urbano moderno, locus horribilis de sua experiência) e do simulacro (da constituição 
sígnica do sujeito diante dos elementos daquela Cultura que lhe seduzem e arruínam), 
testificam uma estética decadentista de João do Rio, cujo propósito derradeiro é esse medo 
refinado, enquanto prazer estético, um senso trágico sufocantemente lento e derradeiro, a 
partir do que é enredador e perturbador da própria cosmovisão burguesa de um mundo que, 
fatalmente, se deixa dominar por essas mesmas forças decadentes – um traço, vale ressaltar, 
que torna íntima ao texto de João do Rio a situação sociocultural de seu próprio tempo, traço 
marcante em todo o seu projeto ideológico literário. 

Considera-se, afinal, que diante deste cenário da sociedade carioca, bem como das 
tendências literárias daí originárias, em “Última noite” João do Rio traz para o texto, através de 
várias marcas discursivas, que vão desde a ironia sardônica a um senso trágico fatalista, uma 
denúncia velada (ainda que efetiva) contra o bovarismo que é fruto da alienação intelectual 
precedente à construção de uma identidade cultural própria, no caso, o período entrópico dos 
primeiros anos na Belle Époque carioca. O abismo que se abre entre as duas experiências, a da 
realidade e a do imaginário, confere uma dimensão grotesca e lúgubre a este bovarismo, 
condição esta que permeará os dois contos aqui analisados, sacralizando um modus vivendi 
que, inconsciente e metonimicamente, será absorvido e assimilado a priori pelas elites 
burguesas do Rio de Janeiro, e a posteriori pela personagem de Armando. 

O enredo do conto, por fim, é categórico segundo a crítica que João do Rio levanta 
contra esta postura de bovarismo adotada como estandarte da Cultura burguesa neste 
momento histórico da sociedade carioca: um desejo ambíguo e perplexo pela saciedade ao 
que a Cultura agora considera permitido e bem quisto, mais pelo prazer em se jogar um jogo 
de aparências frente a sociedade burguesa do que pelo ato em si. Vê-se, por fim, que se os 
“meios” foram pervertidos de um momento a outro desta sociedade burguesa, os “fins” 
permanecem incólumes, quais sejam a manutenção de uma teatralidade do sujeito frente a 
um núcleo sociocultural mais abrangente mediante o cumprimento de valores e normas vistas 
como basilares nesta sociedade. Nota-se, aqui, como a permissividade e a dramaticidade desta 



ESTUDOS DO GÓTICO  

classe social são sintomas de um distúrbio tão severa e profundamente arraigado na Cultura 
desta sociedade, que facilmente é passado por natural e desimportante – a saber, a própria 
perversão. 

Muito ainda poderia ser dito a respeito das marcas decadentes de tradição neogótica na 
produção literária de João do Rio, especialmente ao se considerar os seus múltiplos intertextos 
com a literatura decadente de tradição neogótica – sobre o qual muito há que ser estudado e 
pesquisado, tomando como pressupostos as poucas assertivas que aqui foram feitas a este 
respeito. E, contudo, estas – e muitas outras possíveis – possibilidades de estudo seriam, a 
esta análise, um desvio incorrigível de seu principal objetivo, qual seja evidenciar um 
fenômeno em específico no objeto literário (a saber, a perversão) de forma a estabelecer o 
(des)encontro entre a teoria literária, a filosófica e a psicanalítica, privilegiado pela temática 
abordada no conto “Última noite” e pela estrutura narrativa adotada em cada um deles. E, 
principalmente, pelo privilégio de se abordar um momento histórico marcado pelo que se 
convencionou chamar a “fragmentação dos espelhos”, onde o sujeito cultural começa a 
despertar para o seu não – lugar, para a sua natureza erma e volátil – e como a literatura se 
porta ao representar esta nova consciência. 

Desta forma, a produção literária de João do Rio pode apenas configurar espécie de 
legado da literatura gótica em inícios do século XX, no Brasil, já que o seu cenário de fascínio e 
massificação, aspecto influente também sobre a Belle Époque, instaura na literatura o limiar 
entre o desejo e a razão, bem como o sempiterno embate de subjugação que ambos 
perpetram entre si, mediado pelas personagens ambíguas e dissimuladas que configuram a 
trama de “Última noite”. Não só isso, mas como um prolongamento do encadeamento 
perverso do discurso instaurado por suas personagens, pois se o narrador catártico frui o seu 
gozo perversamente na rememoração de suas (des)aventuras, e as personagens espectadoras 
alcançam o prazer perversamente, na passividade do ouvinte – ora, o último elo nesta cadeia 
perversa há de ser, sem sombra de dúvida, o próprio leitor, que se deixa enlevar pelo discurso 
ali figurado e, perversamente, alcança o gozo ao transformar aquele discurso (enquanto o 
objeto “livro”) na superfície especular de seus próprios afetos e prazeres. Este leitor, enfim, 
agrega ao livro uma capacidade física promovedora do prazer (perversamente, é claro, posto 
que se dê através de sua leitura) tornando-se mais um sujeito espectador na trama perversa 
do discurso literário de João do Rio, a narrar suas histórias e casos de gente perversa, em 
circunstâncias perversas, envolvidas no jogo perverso por excelência que é a fantasia da 
criação narrativa. 
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INTRODUÇÃO 

A Literatura é um meio artístico pelo qual podemos revisitar aspectos e temas que 
circundam o social, o cultural, o histórico, e, assim, levantar questionamentos obscurecidos, 
como em relação à construção de prazer. Neste feito, a figura feminina tem ganhado bastante 
importância nos escritos literários, com ênfase em seus vários papéis e, mais especificamente, 
quando transgride aqueles que foram institucionalizados através do mito social, algo que se 
observa na vertente romanesca do Gótico. 

O Gótico é uma vertente que surgiu no fim do século XVIII como uma manifestação 
artística do embate contra ideais do racionalismo. Gótico e transgressão estão bem 
relacionados e, nesta relação, a mulher se posta diferente do padrão esperado pela realidade 
social da época na qual ela se insere. Na narrativa gótica, notamos a figura feminina não 
idealizada, ditada até mesmo como a heroína que muitas das vezes é incumbida de resolver os 
mistérios, mas se conforma aos papéis que são firmados socialmente na cultura ocidental, 
como o casamento, sendo este uma recompensa para a heroína gótica. Neste sentido, Fleenor 
(Fleenor, Apud MUSSLE, 1983) analisa o papel feminino dentro da perspectiva da mitologia 
social, de forma que sinaliza a importância da realidade social nos romances góticos. Segundo 
a autora, diante da sociedade ocidental, a mulher deve se estabelecer nos três papéis: mulher, 
mãe e dona de casa. Caso quebre um destes papéis, precisará se restabelecer dentro deste 
quadro. 

No conto “O Jardim Selvagem” (2004) da escritora Lygia Fagundes Telles encontramos o 
“indizível e o invisível na relação da pessoa com o meio em que vive, incluindo-se com as 
demais, permitindo ao leitor realizar uma identificação e ver-se de frente consigo mesmo” 
(LAMAS, 2004, p.90). Portanto, na narrativa há também elementos do Gótico instituído com o 
papel de esposa da personagem Daniela. Neste estudo, faremos uma revisão deste papel, 
como meio de apontar contrastes e similaridades da heroína gótica moderna comparada com 
sua correspondente tradicional. Neste percurso, o nosso estudo pretende apresentar a relação 
do Gótico com representações simbólicas no conto “O Jardim Selvagem” e ainda observar se 
há cruzamento de características do Gótico tradicional, alicerçado nas convenções anglo-
americanas do século dezoito e dezenove com o moderno. 

O GÓTICO FEMININO MODERNO 

A narrativa gótica consagrou diversos autores que contribuíram para com o gênero. 
Dentre as mulheres, podemos citar Ann Radcliffe, escritora do século XVIII cuja maestria no 
manejo de seus enredos a colocou como uma das precursoras do romance psicológico. As suas 
heroínas góticas eram enfadonhamente perseguidas 
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As heroínas de Radcliffe sofrem perseguição e encarceramento constantes 
nas mãos de aristocratas e monges ambiciosos e malignos. Órfãs afastadas 
de estruturas domésticas protetoras, estas heroínas viajam através de um 
mundo ameaçadoramente misterioso composto de uma mistura profana de 
corrupção social, decadência natural e poder sobrenatural. Ao final a virtude 
é, obviamente, preservada e a harmonia doméstica é reafirmada (BOTTING, 
1996, p.4).2 

Em suas obras, o suspense era a técnica recorrente para desenvolver cenários 
românticos marcados por castelos assombrados, florestas e ruínas de terrores sobrenaturais e 
fantasmagóricos. Os textos soavam poeticamente cunhados pela estética do sublime e do 
pitoresco, contendo ainda os ideais da razão e da vida doméstica do século vigente. As 
personagens caracterizavam-se por suas emoções em que os sentimentos eram “sinais de 
força e nobreza” (BOTTING, 1996, p.42). 

O Gótico tem sendo debatido no meio acadêmico em virtude da sua utilização, ou 
mesmo diluição, em narrativas contemporâneas. Neste aspecto, podemos acentuar 
transformações do gótico feminino no espaço das narrativas modernas, sem deixar de trazer 
aspectos da literatura gótica praticada no seu início no Século das Luzes. 

Anne Willians (Willians, Apud SMITH; WALLACE, 2004, p.2) debate sobre a interface 
gótica feminina, abordando como o “masculino” e o “feminino” trazem diferenças nos 
enredos, romances e narrativas e consecutivamente no que trata sobre o terror e 
sobrenatural. A crítica percebe o gótico feminino como subversivo e revolucionário e 
complementa que enquanto a prisão do gótico androcêntrico se entorna nos moldes físicos, 
por exemplo, os calabouços, porões, as prisões do gótico feminino se desenrolam a partir do 
mistério, do indeterminado, da problemática do inconsciente. É a partir do século XX que se 
tornam latentes essas diferenças nas narrativas do gótico feminino e masculino. 

As heroínas góticas do século XX não são presas em castelos, porões e calabouços, mas 
no espaço doméstico, e nas próprias prisões inconscientes que revelam denúncia à ideologia 
patriarcal. 

Outro aspecto denotado por Smith e Wallace (2004, p.5) é sobre o “amor romântico”: o 
personagem masculino é enfeitiçado por um amor cego pela figura feminina. 

Ainda conforme Anne Williams (1995) acerca das diferenças do gótico masculino e 
feminino, a mesma destaca que estas diferenças se integram também nos acontecimentos 
sobrenaturais. Os personagens masculinos não escondem a sua verdadeira face dentro da 
trama, entretanto, as personagens femininas se desenvolvem ao suspense, escondendo a sua 
verdadeira identidade, sendo nesta identidade que circula o mistério e possivelmente o 
insólito. 

A heroína gótica feminina vivencia um renascimento. Ela é despertada para 
um mundo em que o amor não apenas é possível mas também disponível; 
ela ganha no casamento um novo nome e, mais importante, uma nova 
identidade. De fato, ela quase que literalmente renasce, resgatada no clímax 
do perigo mortal de ser encarcerada, emparedada, ou ainda apagada do 
mundo (WILLIAMS, 1995, p.103). 

Desta forma, vamos encontrar no conto “O Jardim Selvagem” da escritora Lygia 
Fagundes Telles elementos do Gótico que aparecem em vestígios e se relacionam com a 
heroína gótica, na qual observaremos traços que a delineiam como uma Femme Fatale. Assim 

                                                           
2Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelos autores deste artigo. 
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faremos uma revisão do seu papel de heroína gótica em contraste com a heroína do gótico 
tradicional. 

“DANIELA É ASSIM COMO UM JARDIM SELVAGEM” 

Em “O Jardim Selvagem” temos o casamento de Tio Ed com sua esposa Daniela, narrado 
através da narradora autodiegética chamada de “Ducha”. Na narrativa, tio Ed casa-se com 
Daniela, considerada um “Jardim Selvagem”. Assim como são mostrados indícios da ideologia 
patriarcal no conto, temos as inversões deste papel delegado pela personagem Daniela.  

No Dicionário de Símbolos, o jardim, além ser relacionado como algo “belo e de 
exaltador do mundo” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.514), pode também ter relação com 
o terrível, pois o jardim também pode ser a morada de monstruosidades e seres temíveis. Há 
ainda também certa relação com a sexualidade feminina, “O jardim designa, muitas vezes, 
para o homem, a parte sexual do corpo feminino” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.514). 

Conforme Ducha conta, Daniela, a mulher do Tio Ed, é “lindíssima”, de gostos refinados 
e “se veste nos melhores costureiros, só usa perfume francês, toca piano… Quando estiveram 
na chácara, nesse último fim de semana, ela tomou banho nua debaixo da cascata.” (TELLES, 
2004, p.212). Além disso, Daniela tinha consigo algo inusitado e misterioso, usava uma luva na 
mão direita, que não tirava para nada: 

Na mão direita. Diz que tem dúzias de luvas, cada qual de uma cor, 
combinando com o vestido. 

– E não tira nem dentro de casa? 

– Já amanhece com ela. Diz que teve um acidente com essa mão, deve ter 
ficado algum defeito… (TELLES, 2004, p.212) 

Daniela remete às características da figura feminina gótica da femme fatale, sendo uma 
mulher ativa sexualmente e que parece ter o dom de enfeitiçar, como também de intimar Tio 
Ed, causando receio, sendo ele o sujeito dependente e subordinado. É o que podemos 
observar neste trecho:  

– Ele parece feliz, sem dúvida, mas ao mesmo tempo me olhou de um jeito… 
Era como se quisesse me dizer qualquer coisa e não tivesse coragem, senti 
isso com tanta força que meu coração até doeu, quis perguntar. O que foi, 
Ed! Pode me dizer o que foi? Mas ele só me olhava e não disse nada. Tive a 
impressão de que estava com medo. [...] 

Mas uma noite não resisti e entrei escondida no quarto. Estava acordado, 
sentado na cama. Quer que eu fique aqui até você dormir?, perguntei. Pode 
ir embora, ele disse, já não me importo mais de ficar no escuro. Então dei-
lhe um beijo, como fiz hoje. Ele me abraçou e me olhou do mesmo jeito que 
me olhou agora, querendo confessar que estava com medo. Mas sem 
coragem de confessar (TELLES, 2004, p.211-212) 

No conto, a única figura masculina aparece como sujeito dependente do outro, que no 
caso seria Tia Pombinha. Esta se engessa a ser submissa, vive totalmente para cuidar do Tio Ed, 
além de ser irmã, e nota-se mais fixamente um papel de mãe, de super proteção e cuidados 
com o seu irmão. Tia Pombinha, muito preocupada com seu irmão Tio Ed, e inquieta com o 
casamento dele com Daniela, sentia-se na obrigação do irmão; tinha certas premonições e 
intuições vindas de sonhos. Certo dia Tia Pombinha teve um sonho com Tio Ed: via que ele 
sumia, e consecutivamente sonhava com dentes, o que, segundo ela, era sinal de mau agouro: 
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“Mas o que me deixou nervosa foi ter sonhado com dentes nessa mesma noite. Você sabe, 
não é nada bom sonhar com dentes” (TELLES, 2004, p.211). 

Dentes remetem a força e vitalidade: “Perder os dentes é perder força agressiva, 
juventude, defesa. É um símbolo de frustação, de castração, de falência. É a perda da energia 
vital” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.330). 

O sonho também carrega significações importantes. Desde os tempos primórdios do 
Egito, os sonhos com premonições eram levados bastante em conta, pois acreditavam ser 
informações designadas dos deuses 

O Egito antigo atribuía aos sonhos um valor sobretudo premonitório: O deus 
criou os sonhos para indicar o caminho aos homens, quando esses não 
podem ver o futuro, diz um livro de sabedoria. Sacerdotes-leitores, escribas 
sagrados ou onirólogos interpretavam nos templos os símbolos, segundo 
chaves transmitidas de era em era. A oniromancia, ou a divinação por meio 
dos sonhos, era praticada em todos os lugares (CHEVALIER; GHEERBRANT, 
2009, p.844) 

Os presságios de Tia Pombinha vão ao encontro das considerações de Bourdieu (2005) 
sobre a forma de submissão subjetiva ou até mesmo objetiva da mulher à classe masculina, 
ações estas que caem no embate entre a emoção (mulher) e a razão (homem): 

Forma peculiar da lucidez especial dos dominados, o que chamamos de 
“intuição feminina” é, em nosso universo mesmo, inseparável da submissão 
objetiva e subjetiva que estimula, ou obriga, à atenção, e às atenções, à 
observação e à vigilância necessária para prever os desejos ou pressentir os 
desacordos. [...] As próprias estratégias simbólicas que as mulheres usam 
contra os homens, como as da magia, continuam dominadas, pois o 
conjunto de símbolos e agentes míticos que elas põem em ação, ou os fins 
que elas buscam (como amor, ou a impotência, odiado), têm seu princípio 
em uma visão androcêntrica em nome da qual elas são dominadas. (2005, 
p.42-43) 

Tia Pombinha logo que conhece Daniela esquece todas as superstições, presságios e 
desconfianças geradas acerca da mulher que usava luva somente na mão direita, e fica toda 
contemplada de encantamento por Daniela: 

– Ah, você não imagina como é encantadora! Nunca vi uma beleza igual, que 
encanto de moça! Tão natural, tão simples e ao mesmo tempo tão elegante, 
tão bem cuidada… Foi tão carinhosa comigo! (TELLES, 2004, p.214). 

Aos poucos, com informações de Conceição, empregada de Daniela, Ducha fica sabendo 
mais sobre as facetas de Daniela, sobre suas idas à cachoeira, sobre também a morte do 
cachorro. Conceição fica abalada por Daniela ter matado o cachorro, mesmo sabendo que 
estava doente: 

Mas não combino com dona Daniela. Fazer aquilo com o pobre do cachorro, 
não me conformo. 

– Que cachorro? 

– O Kleber, lá da chácara. Um cachorro tão engraçadinho, coitado. Só 
porque ficou doente e ela achou que ele estava sofrendo… Tem cabimento 
fazer isso com um cachorro? 

– Mas o que foi que ela fez? 

– Deu um tiro nele. 
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– Um tiro? 

– Bem na cabeça. Encostou o revólver na orelha e pum! matou assim como 
se fosse uma brincadeira… Não era para ninguém ver, nem o seu tio, que 
estava na cidade. Mas eu vi com estes olhos que a terra há de comer, ela 
pegou o revólver com aquela mão enluvada e atirou no pobrezinho, morreu 
ali mesmo, sem um gemido… Perguntei depois, Mas por que a senhora fez 
isso? O bicho é de Deus, não se faz com um bicho de Deus uma coisa dessas! 
Ela então respondeu que o Kleber estava sofrendo muito, que a morte para 
ele era um descanso (TELLS, 2004, p.217) 

A morte do cachorro não era para ser vista por ninguém, mas Conceição foi a única que 
viu: “Mas eu vi com estes olhos que a terra há de comer” (TELLES, 2004, p.217). E, assim, 
Daniela ainda tenta explicar para a empregada que era melhor para o cachorro, por estar 
doente e assim poupar mais sofrimento para o pobre animal. Conceição relatava à Ducha que 
o cachorro gostava da Dona, pois iam juntos para a cascata, e esta o tratava bem. E nessa 
relutância a explicar o porquê de matar o cachorro, Daniela faz uma comparação de como 
tinha que ser a vida, referindo-se à música, mas Conceição, por não entender, não liga muito: 

– Disse que a vida tinha que ser… Ah! não lembro. Mas falou em música, que 
tudo tinha que ser como uma música, foi isso. A doença sem remédio era o 
desafino, o melhor era acabar com o instrumento pra não tocar mais 
desafinado. Até que foi muito educada comigo, viu que eu estava nervosa e 
quis me explicar tudo direitinho. Mas podia ficar me explicando até gastar 
todo o cuspe que eu nunca ia entender. O que entendi muito bem foi que o 
Kleber estava morto. O pobre. 

– Mas ela gostava dele? 

– Acho que sim, estavam sempre juntos. Quando ele ainda estava bom, ia 
tão alegrinho tomar banho com ela na cascata… Só faltava falar, aquele 
cachorro (TELLES, 2004, p.214) 

Outros indícios estranhos acontecem e remontam mais ainda ao ar misterioso sobre a 
identidade de Daniela, dando a demonstrar até mesmo o porquê da sombra de medo que 
havia acometido Tio Ed, talvez um medo refletido da própria esposa. Nessas conversas, 
Conceição conta sobre a boa educação com todos empregados, mas também não deixa de 
escapar relatos sobre a índole duvidosa de Daniela, como montar no cavalo sem nenhuma 
proteção, e destaca o dia em que a mesa virou, no qual, segundo a empregada, Daniela, 
estando brava, fizera isso: 

E montar em pelo como monta, feito índio, e tomar banho sem roupa… Uma 
noite a mesa do jantar virou inteira. O doutor disse que foi ele que esbarrou 
no pé da mesa, pra não cair, agarrou a toalha e veio tudo pro chão. Mas 
ninguém me tira da cabeça que quem virou a mesa foi ela. 

– Por quê? Por que fez isso? 

– Quando fica brava… A gente tem vontade até de entrar num buraco. O 
olho dela, o azul, muda de cor. 

– Não tira a luva, nunca? 

– Capaz!… Acho que nem o doutor viu aquela mão. Já amanhece de luvinha. 
Até na cascata usa uma luva de borracha. (TELLES, 2004, p.216) 

Estas características de Daniela alicerçam mais ainda sua afirmação como a femme 
fatale dos romances góticos tradicionais, manifestando a relação da mesma como um 
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demônio que enfeitiça aqueles que a querem, mostrando ativamente seus apelos sexuais. 
Segundo Mireille Dottin-Orsini, a femme fatale “não é apenas mulher que mata. Ela confunde 
também com a megera, versão decorativa, mas temível, daquela que estraga a vida do 
homem” (1996, p.15). A mulher fatal 

encarna um exagero da feminilidade, mistério insondável, como era sabido, 
tanto para si própria como para o homem. [...] destinada por essência à 
maldade, à crueldade, à mentira pronta e a mãos manchadas de sangue 
(DOTTIN-ORSINI, 1996, p.14-15). 

Assim, a personagem é aquela que sabe usar os meios para atingir o seu favor. Mostra-
se no conto a mulher que se norteia ao sobrenatural, sendo a heroína gótica a transgressora 
que perpassa os moldes patriarcais. Não a toa, coisas de cunho misterioso aconteciam. Ducha 
recebe a notícia de que o Tio adoecera. Tia Pombinha entrara em aflição, avisando “à velharia 
da irmandade que o – ‘menino estava doente’” (TELLES, 2004, p.217). E diante desta situação, 
como Daniela se mantinha em relação ao marido? Pois bem, continuava, segundo tia 
Pombinha, “dedicadíssima” aos serviços do lar e prestativa ao marido doente: 

não sai de perto dele um só minuto. Falei também com o médico, disse que 
nunca encontrou criatura tão eficiente, tem sido uma enfermeira e tanto. É 
o que me deixa mais descansada. Meu querido menino… (TELLES, 2004, 
p.217). 

Entretanto, dias depois, eis a notícia da morte do Tio Ed, o que impressiona Ducha, pois 
Conceição, a empregada, conta que o mesmo morrera com um tiro no ouvido. 

– Seu tio Ed se matou hoje de manhã! Se matou com um tiro! 

Larguei a pasta. 

– Um tiro no ouvido? 

– Lá sei se foi no ouvido, não me contaram mais nada, dona Pombinha 
parecia louca, mal podia falar. Já seguiu com as irmãs para a chácara, foi um 
tamanho berreiro! Todas berravam ao mesmo tempo, um horror! 

Dessa vez achei muito bom que eu estivesse na escola quando chegou a 
notícia. Conceição enxugou duas lágrimas na barra do avental enquanto 
fritava batatas. Peguei uma batata que caíra da frigideira e afundei-a no sal. 
Estava quase crua. 

– Mas por que ele fez isso, Conceição? 

– Ninguém sabe. Não deixou carta, nada, ninguém sabe! Vai ver que foi por 
causa da doença, não é mesmo? Você também não acha que foi por causa 
da doença? (TELLES, 2004, p.217) 

Ducha ainda se “assegurou” na sua desconfiança por meio de seu “acho”, respondendo 
sua tia por achar que a morte de seu tio Ed decorreria devido à doença. A única certeza que 
teríamos é sobre a luva que Daniela não deixaria de usar nem mesmo no dia do enterro do seu 
marido. Por sinal, para não desmistificar os trajes fúnebres, ela estaria usando uma luva preta, 
como Ducha descreve: 

Dessa vez achei muito bom que eu estivesse na escola quando chegou a 
notícia. Conceição enxugou duas lágrimas na barra do avental enquanto 
fritava batatas. Peguei uma batata que caíra da frigideira e afundei-a no sal. 
Estava quase crua. 

–Mas por que ele fez isso, Conceição? 
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–Ninguém sabe. Não deixou carta, nada, ninguém sabe! Vai ver que foi por 
causa da doença, não é mesmo? Você também não acha que foi por causa 
da doença? 

–Acho – concordei, enquanto esperava que caísse outra batata na frigideira. 

Pensava agora em tia Daniela metida num vestido preto. E de luva também 
preta, como não podia deixar de ser (TELLES, 2004, p.217). 

No conto “O Jardim Selvagem” encontramos alguns aspectos recorrentes do gótico 
tradicional, como: Grotesco; femme fatale; mistério; narrador não confiável; sonhos 
premonitórios; sadismo; terror; superstição; personagem perseguido; o passado obscuro da 
personagem Daniela. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fica à mercê de nós, leitores, as conclusões sobre o fechamento da trama, sobre a 
morte do tio Ed e, a certo modo, o impasse de assusto de Ducha sobre o tiro que o tio dará no 
ouvido. Isso nos faz estreitar uma risca ligação com as duas mortes: a do cachorro de Daniela e 
a de Tio Ed. O suicídio de tio Ed se instaura de forma suspeita pelo fato de não haver uma carta 
de suicídio. A indagação toma conta: a morte de tio Ed seria realmente um suicídio? E quem 
sabe Daniela não teria matado tio Ed, até mesmo como forma de não querer receber ordens, o 
tipo de mulher que seria uma “viúva negra”? No conto temos a presença e também certa 
quebra do âmbito patriarcal familiar. Neste ensejo, Tia Pombinha incorpora ao leito familiar 
patriarcal a mulher que cuidou de seu irmão, Tio Ed, desde quando perderam a mãe. Ela 
mantinha um enorme cuidado sobre ele, e parecia que vivia para ele. Desses seus cuidados 
não faltavam pressentimentos e sonhos para alertá-la que algo de ruim aconteceria com ele. 

A personagem Daniela do conto referido se comporta como uma femme fatale. O que 
vale ressaltar é o devido interesse em atentar para a personagem como heroína a partir das 
suas transgressões mesmo havendo indícios de modelos patriarcais. Neste conto, Lygia 
Fagundes Telles abre as possibilidades de reflexão para as relações homem/mulher. Temos o 
aspecto da mulher fatal como heroína gótica perante a sua transgressão, confrontando as 
margens que incumbira desde os primórdios da tradição patriarcal. Daniela era o que queria 
ser, talvez somente para ela, podendo optar por isso, não transparecendo totalmente sua 
essência, sendo, como Tio Ed dizia, um “jardim selvagem”. 
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UM RETRATO DO SERTÃO GOIANO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE O GÓTICO E O 
EXPRESSIONISMO EM UMA NARRATIVA DE BERNARDO ÉLIS 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ) 

Nesse dantesco Goiás, onde não há o que não haja. 
Monteiro Lobato 

INTRODUÇÃO 

Em relação à escrita de Bernardo Élis, Afrânio Coutinho, em A Literatura no Brasil, 
sublinha a forte crítica social presente nas narrativas do escritor goiano, acentuando que sua 
obra “aponta a miséria e a degradação a que ficam sujeitas as populações sertanejas de Goiás, 
exploradas pelos grandes proprietários de terras, vitimadas pela ignorância e pelo pauperismo, 
mergulhadas na superstição” (2004, p.290). 

Durante o Romantismo, escritores brasileiros produziram narrativas que vislumbravam o 
projeto de valorização e engrandecimento do Brasil: um país que estava desamarrando os 
laços – políticos, econômicos, sociais e artísticos – que os prendiam à nação portuguesa. Daí, 
portanto, que nossa produção literária refletisse o afã de mostrar ao resto do mundo a nossa 
consciência nacional – livre e independente de Portugal. E o que mais poderia representar o 
Brasil senão sua rica fauna e exuberante flora? Temas ligados à Natureza eram generosamente 
destacados na literatura brasileira dos Oitocentos. 

Porém, com o fim do Imperialismo e a instauração da República, é o campo que mais 
sofre os efeitos do novo sistema que se principia, e aqui destacamos o trabalho do escritor 
goiano Bernardo Élis. Em suas narrativas, Élis perfilava uma galeria de personagens 
“miseráveis, párias, indigentes, [...] numa visão macabra e terrível do mundo” (TELES, 2007, 
p.70). 

Suas narrativas açambarcam elementos que vão muito além do exótico, do verde 
seivoso e do amarelo ouro brasileiros, trazendo um tom de denúncia e engajamento social, e 
tem como pano de fundo a vida no campo brasileiro. Aliás, em Élis, a localização é incidental. 
Os problemas que ele põe à mostra poderiam ser tratados no campo ou na cidade: a ele 
interessa o elemento humano. Porém, ele colhe problemas daquela região e os tece em 
narrativas que extrapolam as fronteiras do pitoresco local: “para ser regional uma obra de arte 
não somente tem que ser localizada numa região, senão também deve retirar sua substância 
desse local” (COUTINHO, 2004, p.235). 

É o que assinalaremos no conto “Um assassinato por tabela”, publicado em 1975. 
Veremos que a composição exagerada e por vezes deformada das personagens de Élis, se 
aproxima da proposta expressionista dos artistas da época, numa clara atitude de revolta total 
(VIEIRA, 2005, p.19).O objetivo deste trabalho, portanto, é analisar o conto, tendo como 
abordagem principal o Expressionismo, que tratou de imprimir realismo e veracidade às obras 
que fugiam do padrão estético preconizado pelo Romantismo. No Expressionismo o que temos 
é a realidade tratada de forma pungente, cruel e nem um pouco metaforizada. Para tanto, 
utilizaremos como suporte teórico textos de autores de áreas como a Teoria da Literatura e as 
Artes Plásticas, o que poderá enriquecer ainda mais a proposta analítica do corpus deste 
trabalho. 
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EXPRESSIONISMO: UM POUCO DE HISTÓRIA 

Nas páginas iniciais da obra Expressionismo (1990), R. S. Furness avalia a dificuldade ao 
tentar definir o termo “Expressionismo” pelo fato de o termo abranger manifestações culturais 
diferentes, e a ele se sobrepor outras estéticas artísticas, como o “que podemos chamar de 
‘modernismo’, com antecedentes no dinamismo barroco e na distorção gótica” (1990, 
p.7).Consonante com a colocação de Furness, também nos abstemos de buscar uma definição 
para o termo. Por ora, o que nos interessa é o contexto cultural, mais especificamente o 
entremeio situado ao final do século XIX e início do século XX – período de profícua produção 
cultural na Europa e que se estenderia a outros continentes. 

Se antes o artista finissecular ainda lançava um olhar objetivo aos acontecimentos ao 
seu redor, próprio da tendência naturalista-impressionista ou, sob uma perspectiva simbolista-
neorromântica fugia do mundo “para a criação de paraísos artificiais e beleza refinada” 
(FURNESS, 1990, p.10), ao se iniciar o século XX a postura do homem europeu tornou-se bem 
diferente: 

Não é, simplesmente, que se sentisse estar faltando um modo mais 
“moderno” de pensar e de sentir, pois os naturalistas se vangloriaram de 
sua modernidade, mas parecia que a arte houvesse chegado a um impasse; 
precisava-se de uma nova paixão, de um novo pathos, da expressão de uma 
visão subjetiva que independesse da mimesis, uma preocupação com a vida 
humana, uma preocupação com o homem esmagado sob a maquinaria 
impiedosa e pelas cidades desumanas, que fossem muito mais intensas e 
pungentes que a descrição naturalista das condições sociais (FURNESS, 
1990, p.10). 

Há que se sublinhar que o contexto social, político e econômico europeu abalou as 
estruturas emocionais do homem daquele período. A arte, então, começa a se manifestar 
através de uma postura subjetiva, e os artistas passam a imprimir esse estado de alma em suas 
produções: um estado agressivo, exacerbado ou até mesmo distorcido. 

É importante mencionar que o Expressionismo manifestou-se na pintura por volta de 
1850 e depois migrou para a literatura, com a peça A Estrada de Damasco (1898-1901), do 
sueco August Strindberg. Nela, o autor coloca um ponto final nos cânones do Naturalismo, 
expondo personagens que simbolizam aspectos psicológicos do homem moderno (FURNESS, 
1990). Outro nome que não pode deixar de ser lembrado é do alemão Nietzsche, que, com a 
obra Assim falou Zaratustra (1883), influenciou uma geração de poetas e artistas, fornecendo 
um tom mais emocionado e apaixonado ao movimento Expressionista. 

Movimento, mentalidade ou tendência, o Expressionismo amadurece durante um 
momento emblemático: a Primeira Guerra Mundial. Fatores como as incertezas econômicas, 
sociais e religiosas advindas durante a virada do século e o terror e medo provocados por 
conta de uma Guerra Mundial fomentariam de forma mais vigorosa as produções 
expressionistas: “o grito, ou guincho, encontrado muitas vezes na arte expressionista, não é 
necessariamente de alegria [...] pode ser também um grito de terror existencial” (Munch, Apud 
FURNESS, 1990, p.18). 

A despeito do ambiente social e econômico no qual o Expressionismo nasce e floresce, 
os críticos concordam que o movimento não apenas rejeitou os cânones realistas-naturalistas, 
como salientou a necessidade de surgir um 

Homem Novo nascido do sofrimento e da paixão. Assim como Zaratustra 
destruiu as tábuas da lei, Dostoievski parece manter-se além do bem e do 
mal, um visionário assustador, e ainda assim libertador: a qualidade 
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calorosa, febril mesmo de seus escritos, foi adorada por uma geração que 
cresceu cansada da frouxidão naturalista e das veleidades neo-românticas 
(FURNESS, 1990, p.20). 

O Expressionismo alemão começa a ganhar seguidores e adeptos em outros países 
europeus. Na França, por exemplo, o movimento conhecido como Surrealismo mantém 
paralelos com o movimento alemão ao destacar, em suas produções, aspectos da 
subjetividade e da irracionalidade humanas. 

E no Brasil? Podemos destacar um movimento próximo ao movimento expressionista 
alemão? Nas artes plásticas, o movimento ganha adesão através do artista brasileiro Lasar 
Segall (1891-1957), que, após passar uma temporada na Europa e retornar ao Brasil em 1924, 
traz a tendência para o solo brasileiro. Contudo, é com a instauração do Modernismo – que 
rompe abruptamente com os cânones artísticos em vigor até o momento –, que notamos ecos 
do movimento Expressionista no Brasil. Antonio Candido, em Literatura e Sociedade (2000), 
esquadrinha os reflexos da produção artística da vanguarda europeia no Brasil. Cita o autor: 

Assim, vemos que as tensões da Europa repercutiram ponderavelmente 
aqui. Não mais como transposição, mas como manifestação de uma 
solidariedade cultural intensificada depois da Primeira Guerra Mundial e do 
nosso progresso econômico. Direita e esquerda política refletindo na 
literatura; populismo literário e problemas psicológicos; socialismo e 
neotomismo; surrealismo e neo-realismo; laicismo e arregimentação 
católica; libertação nos costumes, formação da opinião pública; eis alguns 
traços marcados e frequentemente contraditórios no decênio de 30, 
assinalando, quer a projeção estética e ideológica do Modernismo, quer a 
reação do espiritualismo literário e ideológico (CANDIDO, 2000, p.115). 

Se a década de 30 do século XX foi importante para a produção literária brasileira por 
marcar uma escrita genuína e engajada aos reais problemas do nosso país, na década de 40, 
nota-se um acentuado empenho em fazer da expressão literária “um problema de inteligência 
formal e de pesquisa interior” (CANDIDO, 2000, p.116). 

E aqui se destaca o trabalho do escritor Bernardo Élis, que em 1944 publica a coletânea 
de contos e crônicas Ermos e Gerais, que o consagraria, pela crítica e pelo público, como o 
arauto da rudeza e brutalidade do sertão goiano (ABDALA JR, 1983). Com muita habilidade e 
perspicácia, Élis perpetra, em suas narrativas, um discurso marcado por vozes de personagens 
ignorantes, grotescas e às margens, sendo considerado por Herman Lima uma espécie de 
Edgar Allan Poe rústico e terrível (Lima, Apud VIEIRA, 2005, p.21). 

Selecionamos, para constatar tais ocorrências, o conto “Um assassinato por tabela”, 
indicando uma aproximação com a estética expressionista. Este conto faz parte da coletânea 
Caminhos dos Gerais, publicada em 1975 – ano em que o autor é eleito membro da Academia 
Brasileira de Letras. 

PONTUAÇÕES ANALÍTICAS DO CONTO 

No escuro da cozinha mal alumiada pelas labaredas do fogão, que as trevas 
esmurravam, tio Benício contava: – Não. Eu num matei ele, só pruquê o dia 
de hoje é santo toda vida. Hoje (era sexta-feira santa) a gente num pode 
matá nem mundice (ÉLIS, 1981, p.29 – grifos nossos). 

Essas são as primeiras linhas do conto “Um assassinato por tabela”. Nessa breve 
passagem, podemos notar aspectos marcantes da linguagem descritivo-narrativa bernardiana. 
A descrição detalhada do espaço; o jogo de palavras claro versus escuro; a utilização de 
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prosopopeias e metonímias; a potencialidade plástica; e a transmissão de um estado 
emocional perturbado – alguém que não matou outro apenas porque era um feriado santo – 
possibilitam-nos uma aproximação com a estética expressionista. Afinal, é próprio do 
Expressionismo combinar 

um movimento rumo à abstração, rumo à cor e à metáfora autônomas, para 
longe da plausibilidade e da imitação; um desejo ardente de exprimir e criar 
fora dos cânones formais; um interesse pelo típico e pelo essencial mais do 
que pelo puramente pessoal e individual; uma predileção pelo êxtase e pela 
desesperança e, por conseguinte, uma tendência ao inflado e ao grotesco; 
um elemento místico, religioso mesmo, com frequentes sugestões 
apocalípticas. (FURNESS, 1990, p.35) 

A narrativa prossegue trazendo uma conversa entre Benício, seus compadres e sua 
esposa, Fulô, que “chorava num canto. Seus olhos claros tinham um reflexo mau e 
metalicamente duro” (ÉLIS, 1981, p.29), reforçando mais uma vez a presença do 
Expressionismo, uma vez que a pungente descrição do olhar de Fulô expressa um olhar 
desesperado e perdido. 

No parágrafo seguinte, são fornecidas informações a respeito de Benício: ele possuía 
mais de três mil curraleiros, vivia da venda de gado e de um pequeno comércio, pois a casa de 
sua fazenda ficava na beira da estrada “que segue por esse mundão de Goiás” (ÉLIS, 1981, 
p.30). Assim Benício ganhara fama de rico e “os respectivos títulos honoríficos que a seguem – 
coronel, honrado, bão etc... Entretanto, apesar das mil roubalheiras e dos crimes que 
perpetrava, andava fanatizado de honra” (ÉLIS, 1981, p.30). 

Destaca-se, aqui, um importante aspecto social que merece ser levado em consideração: 
o título de coronel dado a Benício. Victor Nunes Leal, em Coronelismo, Enxada e Voto, em 
relação às práticas econômicas que ocorriam no campo brasileiro por volta da década de 40 do 
século passado acentua, com bastante propriedade, que 

o “coronelismo” é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos 
entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente 
influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras” 
(2012, p.45). 

Essa opressora relação entre senhores de terra e o trabalhador rural fica evidente no 
conto de Élis, a ponto de o coronel Benício exercer seu poder nas esferas domésticas – fato 
que também aproxima o conto da estética Expressionista. 

Conforme visto em parágrafos anteriores, o Expressionismo, além de romper com a 
estética artística em voga até então, esmerava-se por trazer uma postura mais ativa e 
engajada dos artistas. Não à toa que o Expressionismo traz consigo muito da distorção e 
abstração do Gótico (FURNESS, 1990, p.36), uma vez que uma das funções de tal estética é 
confrontar a voz do dominado e a voz do dominador: 

Na Inglaterra do século XVIII, o gótico tingiu o mundo claro e racional do 
Iluminismo e dos valores humanistas com os temores e ansiedades que 
constituíam o outro lado do progresso e da modernidade representados 
pela industrialização, por revoluções políticas, urbanização e mudanças na 
organização familiar e social, dando voz ao reprimido, aos conflitos 
irresolvidos, ao misterioso, ao inominável (VASCONCELOS, 2002, p.132). 

Isto fica evidente quando o coronel Benício impõe suas veleidades e poder sobre os que 
estão ao seu redor, “constituindo um traço comum enfatizado na intencional caricaturação 
expressionista de Bernardo Élis: a deformação moral típica dos exploradores do povo” (VIEIRA, 
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2005, p.48). Élis coteja em sua escrita a relação desigual e opressora entre os senhores de 
terra e seus empregados, sempre expondo o atraso ao qual estavam submetidas as 
populações carentes e esquecidas nos ermos do sertão mineiro e do sertão goiano. Em Goiás, 
a situação é ainda mais peculiar. 

Nas primeiras décadas do século XX, o governo federal brasileiro vivia uma próspera 
fase econômica graças ao plantio e cultivo do café. Em contrapartida, o estado de Goiás sofria 
por conta da instabilidade econômica, ainda mais agravada por causa da realidade semifeudal 
herdada dos tempos da Monarquia e reforçada durante o governo Campos Sales. Durante o 
período, os fazendeiros da região obtiveram poder econômico e político, não à toa ganharam 
títulos como coronéis e formaram verdadeiros clãs: “A corrupção política foi incorporada à 
vida desses clãs. As leis e a justiça funcionavam em seu favor” (ABDALA JR., 1983, p.97). 

Necessário mencionar que, nas primeiras décadas do século XX, a produção cafeicultora 
paulista vivia o seu apogeu, chegando a ter pleno apoio e proteção econômica do governo 
federal. No Centro-Oeste, mais especificamente em Goiás, a situação era bem diferente. Sem o 
apoio federal, os agricultores viviam profunda instabilidade política. Consequentemente, vivia-
se, em pleno século XX, uma realidade semifeudal herdada dos tempos da Monarquia. Não 
tardou muito para que a corrupção política fosse incorporada à vida dessas famílias: “As leis e 
a justiça funcionavam em seu favor e oscilavam conforme as inclinações das lutas política 
entre os ‘coronéis’” (ABDALA JR, 1983, p.97). 

Em “Um assassinato por tabela”, há que se destacar a corrupção e opressão que 
atravessam o conto e que trazem resquícios do passado colonial brasileiro, marcado por 
tiranias de toda ordem. Tal fato nos leva, uma vez mais, a tecer pontos de contato entre a 
narrativa bernardiana e as narrativas góticas europeias: 

Mergulhando no passado feudal e aristocrático, tratando de temas como a 
tirania, a opressão e a superstição, lidando com as incertezas inerentes a seu 
tempo, o romance gótico estabeleceu, sobretudo, um diálogo tenso e 
ambivalente com seu próprio presente, com uma Inglaterra finissecular às 
voltas com mudanças substanciais na ordem política, social e econômica 
(VASCONCELOS, 2002, p.132). 

Mais de um século separa o Gótico do Expressionismo, porém há muito que se destacar 
em comum nestas duas manifestações. Assim como as narrativas góticas, que se esmeram no 
exagero que beira a deformação, a narrativa de Élis mostra-se generosa nas figuras de 
linguagem, como se fosse pintada em telas, expressando algo além do espaço, penetrando 
fundo na essência das coisas, afinal a 

deformação expressionista resulta da intencionalidade fundadora do objeto 
estético, que é o encontro, a síntese da realidade subjetiva e da objectual, 
resultando numa transfiguração do objeto pela consciência, ou numa 
materialização do ser do objeto, através de uma projeção da consciência 
que se exprime (VIEIRA, 2005, p.20). 

É o que podemos verificar no excerto: 

Os companheiros saíram. Benício acompanhou-os até a porta do rancho, 
como é costume de gente. 

A noite ia calma, quente, com uma poeira leitosa de estrelas no azul 
distante do céu. 

Vênus pendia do horizonte muito fria, indiferente, como uma pupila 
embaciada de morto. Benício voltou para dentro do rancho, depois que viu 
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que os vultos dos visitantes tinham sido mastigados pela treva da noite 
riscada de caga fogo (ÉLIS, 1981, p.30). 

Novamente notamos a plasticidade na descrição do espaço. Aliás, é próprio da escrita de 
Élis o confronto entre natureza e homem: “A oposição homem-natureza cresce 
gradativamente e atinge afinal o próprio mundo dos homens, desde os conflitos individuais até 
a confrontação social” (VIEIRA, 2005, p.24). Élis, então, parte de um pequeno aspecto – nesse 
caso uma pequena impressão da natureza, que aos poucos ganha força e grandeza –, até se 
imbricar aos aspectos emocionais da personagem, numa perfeita fusão: “É a partir da 
concepção do espaço que se desenvolvem na obra de Bernardo Élis duas poéticas distintas: o 
impressionismo paisagístico, de cunho poético, e o expressionismo, de cunho sociológico” 
(VIEIRA, 2005, p.33). 

Ademais, Élis lança mão de recursos como prosopopeias, hipérboles e aliterações. 
Afinal, um dos dados da técnica expressionista consiste em dar ênfase aos detalhes, “a fim de 
produzir, pela deformação da imagem, impacto emocional, ao contrário da estética clássica 
que visa antes de tudo ao efeito expressivo da beleza” (VIEIRA, 2005, p.45). 

Retomando o conto, após a retirada dos amigos, Benício fica a sós com sua esposa, e aí 
se desenrola a história. A narrativa então retorna alguns anos, utilizando-se do mecanismo de 
flashback: Benício, há cinco anos, trouxera Fulô da Bahia. Anos depois ela conhecera um 
cantor de nome Ramiro e ficara íntima dele. Após boatos no vilarejo sobre um caso 
extraconjugal entre Fulô e o cantor, Benício se apega ainda mais à mulher: 

sentia por ela um amor dilacerante – essa volúpia que é a incerteza da 
reciprocidade do afeto. Notou mesmo que quanto mais preguiçosa, mais 
infiel, mais ancuda ficava Fulô, mais deliciosa ia-se fazendo. Tinha o gozo de 
imaginar que estava pra ficar sem aqueles carinhos, sem aquelas traições 
que são a única delícia da vida conjugal (ÉLIS, 1981, p.31) 

Estado de alma em constante contradição, conflitos individuais, além de instintos não 
reprimidos, também compõem traços comuns da estética expressionista. No Expressionismo, 
as personagens transitam do mundo exterior para o interior – “universo da consciência” 
(VIEIRA, 2005, p.34). Ao lermos as narrativas de Élis, percebemos que suas estruturas 
assentam base em técnicas cinematográficas, e o flashback constitui um bom exemplo. Tal 
técnica favorece captar o mundo interior imbricado ao exterior.  

No conto em análise, após explicar como Fulô conhecera Ramiro, o narrador volta ao 
presente e descreve a mulher chorando perante os compadres e explica o que acontecera. 
Naquele feriado, Benício tirava uma soneca quando percebe a presença sorrateira de Ramiro. 
Aliás, na noite anterior ao feriado, Benício acorda com Ramiro tentando matá-lo, mas Benício 
consegue se esquivar. Ramiro, então, inventa uma desculpa qualquer e Benício finge não 
perceber nada: “Podia naquele momento matá o home, mas praquê? Deus num gostava de 
sangue, — raciocinava, numa bondade cinicamente cruel, como se contasse um fato passado 
há punhado de anos” (ÉLIS, 1981, p.32 – grifos nossos). 

Ao anoitecer, Benício ouve barulho na porta do rancho: “No escuro, ele riu, mas logo 
voltou-lhe ao rosto a imobilidade tristonha e resignada de santo” (ÉLIS, 1981, p.32). Aqui 
notamos outra técnica cinematográfica, que consiste na utilização de close-up expressivo, 
favorecendo ainda mais a exibição do universo da consciência. 

Nas cenas que se seguem, o universo da consciência adquire alto grau de conflito e 
angústia. Após ouvir o barulho, Benício identifica a voz de Fulô e de Ramiro, que planejavam 
matar o fazendeiro: “Benício esfriou. Era Fulô que mandava Ramiro matá-lo, e 
antecipadamente sentiu saudade da mulher, que nessa hora lhe pareceu mais deliciosa” (ÉLIS, 
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1981, p.32). Ao perceber a armação, Benício consegue capturar o amante de sua esposa. Fulô, 
impaciente com a demora de Ramiro, não percebera que quem vai ao seu encontro é Benício, 
que ironicamente avisa à esposa que conseguira prender o rapaz: 

Agora nóisbamos leva o coitadinho prú mato e ocê fica cuidano dele lá. Aqui 
o povo garra logo a batê língua... Eu pudia mata ele que nem um poico, mas 
num faço isso não. Xuja o chão tudo de porqueira e Deus castiga... – o rosto 
impassível do corpo estava manso, nessa mansidão tristonha de bem-
aventurado (ÉLIS, 1981, p.33). 

Após capturar Ramiro e revelar à esposa que já sabia do seu plano de fuga, Benício 
resolve perdoar Fulô e ainda lhe dá uma segunda chance, porém ela teria que passar por uma 
punição e matar, ela própria, seu amante, enfiando-lhe uma faca no pescoço: 

A mão de Fulô enterrou a faca na garganta do amante. Um esguicho quente 
de sangue saltou na cara da mulher, como um ruge sinistro para sua palidez, 
ensopando-lhe o peito, as mãos. 

Ramiro foi-se bambeando nas cordas, branco, exangue, e Fulô começou a 
chorar em silêncio. Seus grandes olhos claros estavam claros feitos a névoa 
da manhã. E as lágrimas traçavam sulcos na camada de sangue e nas faces. 

– Coitadinho do Ramiro, Fulô, – ponderou Benício. Eu num tinha corage de 
sangrá um cristão desse jeito. Deus me livre. 

Mas Fulô nem se mexia. Muito pálida, muito trêmula, tinha os olhos claros 
pregados lá longe, no vácuo, muito abertos, muito claros (ÉLIS, 1981, p.35). 

Considerado por muitos como introdutor do Modernismo em Goiás, Élis “não se deixa 
dominar por esquemas apriorísticos, embora permaneça com o mesmo objetivo: caracterizar a 
situação social e psicológica do trabalhador rural goiano” (ABDALA JR., 1983, p.3). Ele adentra 
em um terreno pouco explorado pelos escritores regionalistas de sua geração, perscrutando, 
de forma laboriosa, os níveis psicológicos de degradação e humilhação a que uma pessoa pode 
chegar. Os episódios engendrados em suas narrativas estão sempre em contato com aspectos 
cruéis e rudes da vida social no campo, 

como se não houvesse, nunca, para o homem pobre a esperança e a beleza 
da felicidade material, porquanto a outra felicidade, aquela que mais se 
identifica com a natureza do espírito, esta parece completamente alheia à 
obra de Bernardo Élis (TELES, 2007, p.70). 

A título de considerações finais, o conto “Um assassinato por tabela” é a história de uma 
tragédia familiar que envolve traição, mentiras, infidelidade e morte. Nesse engendramento, 
há que se considerar outros fatores de ordem social e político-econômica que interferem na 
tessitura do conto. A personagem do coronel Benício nos leva a um entendimento da 
organização social brasileira no campo do início do século XX, levantando uma crítica social 
muito presente nas narrativas de Bernardo Élis: o coronel ratifica a presença da figura 
autoritária e opressiva que compunha o espaço agricultor brasileiro exercendo, em sua pessoa, 
importantes instituições sociais: “Exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição sobre seus 
dependentes, compondo rixas e desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitramentos, 
que os interessados respeitam” (LEAL, 2012, p.45). 

Outrossim, ao adentrar no terreno obscuro e pantanoso da mente humana, Élis expõe 
de forma grotesca o aniquilamento da capacidade de escolhas e decisões de suas personagens. 
Ironicamente, o autor contrapõe a situação de humilhação à qual Fulô está submetida ao fato 



ESTUDOS DO GÓTICO  

de que Benício não pode matar Ramiro por causa do dia santo, embora Benício seja um 
conhecido matador na região. 

Cita Emílio Vieira que “o expressionismo tem como fundo ideológico a filosofia 
existencialista e pode-se dizer que é o seu componente estético” (2005, p.15). Élis se utiliza da 
estética regional, do pano de fundo do sertão e de personagens meticulosamente construídas 
a partir daquele universo, sem deixar de lado questões de ordem psicoemocionais. Em relação 
à estética de Élis, Gilberto Mendonça Teles utiliza o termo veni-vidi-vici: 

a frase curta, direta, incisiva; as imagens rápidas, antipoéticas, prosaicas, 
acentuando o cunho neo-realista e, como tônica geral de toda a sua obra, o 
fio negro, desumano, do humor às avessas, do humor negro que eletriza o 
espírito como uma faísca de horror (TELES, 2007, p.66). 

E aqui repousa a genialidade de Bernardo Élis. Apesar de ser considerado autor regional 
pela crítica, suas narrativas abarcam temas universais, esteja no campo ou na cidade. Ao optar 
por “desmascarar a alienação do homem em todos os níveis” (ABDALA JR., 1983, p.104), sua 
escrita resiste a esquemas simplistas, sempre fugindo da caricatura ou do reducionismo 
regionais: “A situação do homem do campo de Goiás registrada pelo escritor apenas atualiza 
um modelo que podemos encontrar em qualquer parte do país” (1983, p.104). 
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QUADROS DO GÓTICO NA POESIA BRASILEIRA 

Fernando Monteiro de Barros (UERJ) 

Em três diferentes momentos da poesia brasileira – Tarde (1919), de Olavo Bilac; Talvez 
poesia (1962), de Gilberto Freyre; Rua do mundo (2004), de Eucanaã Ferraz – podemos 
perceber a presença do Gótico em nossa literatura, em uma espécie de narrativa recalcada da 
cultura brasileira. O Gótico é um gênero que desliza entre os gêneros literários e transita entre 
a alta cultura, a cultura de massa e a cultura popular, além de ultrapassar as fronteiras do 
mundo anglo-saxão onde surgiu. Aqui, propomos a categoria de “Gótico brasileiro”, ou 
Brazilian Gothic, para perscrutarmos a manifestação desta estética das brumas espessas e dos 
castelos sombrios na literatura de um país solar, tropical e pertencente ao Novo Mundo como 
o Brasil.  

Imagens góticas, com efeito, assombram nossa literatura tupiniquim, bem como nossa 
cultura popular, em variados registros, como tentaremos demonstrar nos poemas escolhidos, 
os quais, no arco voltaico que vai do Parnasianismo de Bilac ao Pós-Modernismo de Eucanaã 
Ferraz, passando pelo Modernismo de Gilberto Freyre, o Gótico reafirma o topos da 
“perspectiva crepuscular do moderno”, que Walter Benjamin (1989, p.76) reconhece na 
urbanidade, gótica, de Charles Baudelaire. 

Embora o Gótico esteja intimamente ligado à prosa narrativa, ele também figura na 
poesia. O imaginário que se costumou associar ao Gótico literário – paisagens lúgubres, 
castelos arruinados e sinistros, aristocratas malévolos, mulheres fatais – além de povoar a 
voga de romances que se popularizou em seu país de origem na década de 1790, também está 
bastante presente na poesia do Romantismo. Na Inglaterra, antes mesmo da publicação em 
1764 de O castelo de Otranto, de Horace Walpole – obra inaugural do romance gótico – a 
poesia pré-romântica dos chamados “graveyard poets”, já “prefigurava a novela gótica de 
várias maneiras” (PUNTER; BYRON, 2004, p.10). Esta poesia “cemiterial” (ECO, 2010, p.288), ou 
“dos túmulos” (MERQUIOR, 1979, p.56), foi desenvolvida por poetas como Edward Young 
(Night Thoughts, 1742) e Thomas Gray (Elegy in a Country Church-Yard, 1751), cuja 
sensibilidade mórbida pareceu dar início ao chamado “Romantismo sobrenatural”, 
representado por poetas do naipe de Samuel Taylor Coleridge, Percy Shelley e Lord Byron.  

As duas grandes vertentes da poesia romântica inglesa, e talvez do Romantismo como 
um todo, são representadas pelos chamados “poetas do lago” – Lake poets – William 
Wordsworth, com sua lírica marcada pela utopia democrática, e Coleridge, que “desenvolvia o 
polo da linguagem, elaborando-o no sentido do imaginário, numa mimese desvinculada de 
verossimilhança com relação ao real” (LOBO, 1987, p.9), ligada à “fantasia sobrenatural, 
mística e intimista” (LOBO, 1987, p.10), em que fica evidente um maior “interesse plástico” e 
um acentuado “gosto dramático pela representação” (LOBO, 1987, p.11). David Punter e 
Glennis Byron salientam que “a maioria dos escritores tradicionalmente considerados como 
sendo os mais importantes poetas românticos foram influenciados pelo Gótico”, do mesmo 
modo como também “contribuíram para o seu desenvolvimento”3(PUNTER; BYRON, 2004, 
p.13), como William Blake, além dos já citados Coleridge, Shelley e Byron. Meyer Howard 
Abrams também ratifica a presença do Gótico na poesia: 

                                                           
3Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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O Gótico evidencia-se também na poesia romântica: no poema de terror 
medieval de Coleridge, “Christabel”, no recorrente herói-vilão de Byron, e 
nas inclinações de Shelley (fomentadas pelo seu precoce apreço pelos 
contos góticos e suas próprias tentativas juvenis naquele gênero) pelo 
fantástico, pelo macabro, e pela exploração dos domínios da mente 
inconsciente e de aberrações como o incesto. (1979, p.18-19) 

O romance de Walpole é por muitos considerado o iniciador do gênero fantástico na 
literatura (ROAS, 2014, p.48), sendo muitas vezes o Gótico tomado como sinônimo de 
fantástico, embora tal associação nem sempre se justifique. A esse respeito, é notória a 
postura de Tzvetan Todorov (1975, p.68) sobre o que considera ser a incompatibilidade entre o 
fantástico e a poesia, uma vez que, tradicionalmente, o gênero lírico não apresentaria o dado 
da narratividade. E, para corroborar essa premissa, Todorov considera os exemplos mais 
vanguardistas da poesia moderna, como o de Stèphane Mallarmé, que reconhecidamente 
construiu uma poética em que a palavra era retirada de seu contexto habitual e adquiria uma 
aura de estranhamento e de mistério – além de, na crítica do século XX, enfatizar a visão dos 
Formalistas russos sobre a “intransitividade das imagens poéticas” (p.67). Assim, conclui 
Todorov: 

Vê-se agora por que a leitura poética constitui um obstáculo para o 
fantástico. Se, lendo um texto, recusamos qualquer representação e 
consideramos cada frase como pura combinação semântica, o fantástico 
não poderá aparecer; este exige, recordamos, uma reação aos 
acontecimentos tais quais se produzem no mundo evocado. Por esta razão, 
o fantástico não pode subsistir a não ser na ficção; a poesia não pode ser 
fantástica (ainda que haja antologias de poesia fantástica...). Resumindo, o 
fantástico implica ficção. (TODOROV, 1975, p.68) 

Susana Reisz (2014, p.176), contudo, ressalta que por ficção Todorov considera todo 
texto que seja narrativo, e frisa que a forma poética da balada, muito cultivada pelos 
românticos, é um poema narrativo, para ela possivelmente deixado de lado por Todorov 
dentro de sua “noção restritiva de poesia” (p.187), alicerçada em 

poemas escassamente miméticos, antidiscursivos, baseados em um 
experimentalismo audacioso com a linguagem, poemas nos quais o poeta 
parece esforçar-se em borrar toda referência possível a experiências 
pessoais ou a seres ou situações reconhecíveis (REISZ, 2014, p.187). 

Sem dúvida, o Gótico literário surge e se consolida na prosa narrativa, como atestam os 
romances de Walpole, William Beckford, Ann Radcliffe, Matthew Lewis, Mary Shelley, assim 
como também os contos de Edgar Allan Poe. E, de fato, muito da poesia considerada gótica, 
como “Christabel” (1816), de Samuel Taylor Coleridge, e “The Raven” (1845), de Edgar Allan 
Poe, são, na verdade, longos poemas narrativos. Como afirma David Stevens, “o romance pode 
ser considerado a principal expressão literária da sensibilidade gótica, mas outros gêneros 
também são importantes”, já que “a poesia e o drama também desempenharam papéis 
importantes no desenvolvimento do Gótico” (2012, p.24). 

No âmbito da fanopeia4, isto é, das imagens, o Gótico pode estar presente em um 
poema, mesmo que este não seja uma balada e nem apresente narratividade (já que, a partir 
do Romantismo, os gêneros literários não estão mais separados por fronteiras rígidas e podem 
mesclar-se em uma mesma obra literária). “Ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o 

                                                           
4 Ezra Pound, em ABC da literatura, reconhece três elementos no poema, que se entrelaçam: a melopeia (som, 
ritmo), a fanopeia (as imagens) e a logopeia (os sentidos). 
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que é – ritmo, cor, significado – e, ainda assim, é outra coisa: imagem”, afirma Octavio Paz 
(1982, p.26), que complementa: “a poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som em 
imagens” (p.26). E Paz conclui que “essa segunda característica, o fato de serem imagens, e o 
estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no espectador constelações de imagens, 
transforma em poemas todas as obras de arte” (p.27). Como assegura Octavio Paz, portanto, a 
imagem é um elemento fulcral da poesia. 

Para exemplificar, citamos o soneto “Solar Encantado”, de Victor Silva, poeta carioca da 
Belle Époque radicado em Porto Alegre, em que podemos ver a presença do Gótico nas 
imagens, mesmo que os versos não apresentem narratividade: 

Só, dominando no alto a alpestre serrania, 
Entre alcantis, e ao pé de um rio majestoso, 
Dorme quedo na névoa o solar misterioso, 
Encerrado no horror de uma lenda sombria. 

Ouve-se à noite, em torno, um clamor lamentoso, 
Piam aves de agouro, estruge a ventania, 
E brilhando no chão por sobre a relva fria, 
Correm chamas sutis de um fulgor nebuloso. 

Dentro um luxo funéreo. O silêncio por tudo... 
Apenas, alta noite, uma sombra de leve 
Agita-se a tremer nas trevas de veludo... 

Ouve-se, acaso, então, vaguíssimo suspiro, 
E na sala, espalhando um clarão cor de neve, 
Resvala como um sopro o vulto de um vampiro. 

(SILVA, 1924, p.66-67) 

O locus horribilis gótico da construção aristocrática em uma natureza marcada pelo 
sublime, o solar no alto das montanhas escarpadas, e a figura gótica par excelence do vampiro, 
envoltos na atmosfera misteriosa do “horror de uma lenda sombria”, além da ambientação 
noturna na qual “piam aves de agouro” e “estruge a ventania”, são imagens Góticas de forte 
impacto em um poema marcado pela intransitividade de que falam os formalistas russos, onde 
os versos alexandrinos e o vocabulário raro e refinado evidenciam a concepção parnasiana do 
poema como um objet d’art, em que nenhuma história é narrada. 

No poema seguinte, do mesmo poeta, intitulado “Alucinação”, vamos ter dessa vez, ao 
contrário do poema anterior, o traço da narratividade, mesmo em se tratando de um soneto e 
não de uma balada. O poema, aliás, conta com a presença dos três gêneros literários, fundidos 
em um só texto: 

No baile, esbelta e branca, o seu olhar nevoento 
Fitou-me; e como à pluma arrasta a ventania, 
Insano amor, paixão de morte, num momento, 
Minha alma arremessou num inferno de agonia... 

Falei-lhe, foi delírio e clamor de lamento; 
Quis vê-la em seu palácio, e a Esfinge altiva e fria, 
Com a sombra de um sorriso e um vago gesto lento, 
“O seu palácio, diz, somente a morte o abria.” 

Sigo-a perdido e louco, em seu jardim me oculto, 
Vejo-a entrar no castelo e sumir-se o seu vulto; 
Tento alcançá-la, corro; acho aberta uma porta, 

Entro, a sala é mortuária, em torno o crepe esvoaça. 
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– “Onde a Senhora? – Indago a um fâmulo que passa. 
– “Repousa em terra santa. Há dous dias que é morta”... 

(SILVA, 1924, p.26-27) 

Aqui também nos deparamos com a presença pujante do Gótico em um dos seus mais 
reconhecidos avatares, a temática do fantasma, ao mesmo tempo imbricada com a da mulher 
fatal, em um soneto onde também predomina o esteticismo parnasiano dos alexandrinos de 
hemistíquios perfeitos e do requinte lexical. 

Os dois poemas de Victor Silva aqui apresentados, no entanto, embora escritos por um 
poeta brasileiro, não trazem a marca da “cor local”, o que também acontece com a poesia 
“gótica” de Álvares de Azevedo e Cruz e Sousa, para citarmos os mais canônicos. Desta forma, 
não vemos nesses textos o que poderíamos chamar de Gótico brasileiro, no qual elementos 
locais são apresentados goticamente, tal como acontece no chamado American Gothic dos 
norte-americanos. Os três poemas que apresentamos a seguir, por outro lado, apresentariam 
esse traço de fusão entre o Gótico e a brasilidade, que evidenciam, pela perspectiva 
oswaldiana do canibalismo cultural, uma verdadeira antropofagia do Gótico. 

Ainda dentro do contexto cultural do início do século XX, como Victor Silva, começamos 
pelo poema “Pesadelo”, de Olavo Bilac, publicado em seu livro póstumo Tarde, em 1919: 

Às vezes, uma vida abominanda 
Vives no sono, em que a hórrida matula 
Dos íncubos e súcubos te manda 
O eco do inferno que referve e ulula. 

Um mundo torpe nos teus sonhos anda: 
O ódio, a perversidade, a inveja, a gula, 
Espíritos da terra, sarabanda 
Das grosseiras paixões que a treva açula. 

Assim, à noite, no ínvio da floresta, 
No mistério das sombras, entre os pios 
Dos noitibós, o candomblé se apresta: 

Batuques de capetas, rodopios 
De curupiras e sacis em festa, 
Em sinistros risinhos e assobios. 

(BILAC, 2001, p.298) 

O grotesco da monstruosidade gótica, neste poema de cariz parnasiana, assume a face 
do folclore e da cultura popular de matriz africana (“candomblé”, “batuques”) e ameríndia 
(“curupiras e sacis”), configurando um dos “pesadelos” da belle époque tropical, quando a elite 
brasileira, bovaricamente, sonhava em ser Paris e lamentava tudo o que no Brasil tivesse um 
rosto não-europeu O Gótico brasileiro aqui está no substrato africano e indígena, de uma 
“brasilidade” vista como ameaçadora às pretensões eugenistas da Primeira República, em uma 
verdadeira representação do “inferno atlântico” (SOUZA, 1993). 

O poema de Bilac parece ter uma forte relação de intertextualidade com outro poema 
da literatura brasileira em que imagens do Gótico aparecem revestidas da “cor local”: “A orgia 
dos duendes”, de Bernardo Guimarães, publicado no livro Poesias diversas, em 1865, sobre um 
sabá das bruxas, de molde europeu, mas que conta com a presença brasileiríssima da Mula-
Sem-Cabeça, além de criaturas monstruosas de nomes indígenas. A historiadora Laura de 
Mello e Souza aponta que Olavo Bilac, em uma de suas conferências, mencionou o poema de 
Bernardo Guimarães como sendo uma espécie de “registro sertanejo de tradições sabáticas, 
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ou, em outras palavras, de cerimônias da demonologia brasileira” (1993, p.181). Para David 
Punter e Glennis Byron, os monstros “problematizam o pensamento binário e demandam uma 
reformulação das fronteiras e dos conceitos de normalidade” (2004, p.264). Para a elite 
carioca do começo do século XX, bem como para o poeta parnasiano, civilização e barbárie era 
uma antítese que opunha cultura popular à cultura erudita, e que opunha povos de pele 
escura ao povo europeu. Afinal, como ressalta Jeffrey Jerome Cohen, podemos “ler as culturas 
a partir dos monstros que elas engendram” (2000, p.25). 

Tal faceta “brasileira” do Gótico está presente na obra de Gilberto Freyre, na qual a 
casa-grande avulta como espaço análogo aos castelos mal-assombrados das narrativas 
europeias. Em Freyre, bem como em alguns dos romancistas brasileiros de 1930, como 
Cornélio Penna, Lúcio Cardoso e José Lins do Rego, o passado senhorial e escravocrata 
apresenta-se como pano de fundo semelhante ao das narrativas pertencentes ao Gótico do sul 
dos Estados Unidos, o Southern Gothic, onde também a escravidão e a derrocada da 
aristocracia latifundiária deixou sua marca fantasmática. Publicado em 1962, no livro Talvez 
poesia, o poema “Silêncio em Apipucos”, que traz na parataxe e nas elipses a marca da estética 
modernista, apresenta um forte traço gótico nas suas imagens e nas suas referências: 

As mangueiras 
o telhado velho 
o pátio branco 
as sombras da tarde cansada 
até o fantasma da judia rica 
tudo está à espera do romance começado 

um dia sobre os tijolos soltos 
a cadeira de balanço será o principal ruído 
as mangueiras 
o telhado 
o pátio 
as sombras 
o fantasma da moça 
tudo ouvirá em silêncio o ruído pequeno. 

(FREYRE, 2012, p.153) 

Pelo seu caráter de ausência dentro do texto, pois aparece elipticamente e 
metonimicamente, a casa-grande avulta como fantasma. A própria linguagem do poema, em 
sua secura e contenção, redimensiona a ruína da casa-grande de Apipucos ao confirmar o 
caráter alegórico da poesia moderna a partir do fragmento, segundo a visão benjaminiana do 
mundo moderno como cenário de ruínas onde a obra de arte não pode mais pretender 
remeter a qualquer noção de totalidade (JUNKES, 1994). A alegoria, sendo “semanticamente 
empobrecida” (SAVOY, 1998, p.6) pelo seu caráter opaco e cifrado, apresenta em sua “recusa 
da transparência” um certo traço de fantasmagoria na sua ausência do “simbólico 
coerentemente significativo” (p.6). Para Eric Savoy, a alegoria, portanto, apresenta forte 
afinidade com as imagens fantasmagóricas que associamos ao Gótico (p.6). 

Bridget Marshall esclarece a relação entre a casa-grande dos latifúndios do sul dos 
Estados Unidos e os castelos mal-assombrados, em suas reflexões sobre o Southern Gothic, 
com o qual se parece o que poderíamos chamar de Gótico brasileiro, em sua dimensão 
freyriana: 

A plantation sulista [com sua casa-grande] funciona bem como substituta 
dos castelos góticos tradicionais devido à sua referência simbólica a uma 
aristocracia decaída. Assim como os castelos arruinados fazem alusão à 
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perda de riqueza e poder de uma geração mais antiga, o estado arruinado 
da plantation sulista no período após a Guerra Civil americana refere-se à 
história da classe dos latifundiários, e, de fato, a todo o sul dos Estados 
Unidos de uma maneira geral. O espaço físico da casa-grande (assim como o 
do castelo) ecoa a natureza decaída dos habitantes com seus numerosos 
aposentos, faustosos no passado, mas agora deteriorados. Tanto as casas-
grandes quanto os castelos remetem a um passado perdido... (2013, p.7) 

A obra inaugural de Gilberto Freyre, Casa-grande & senzala, de 1933, foi determinante 
para a constituição de um constructo de Gótico brasileiro, análogo ao Gótico sul-
estadunidense. Como diz Newton Moreno a respeito do sociólogo pernambucano, “a casa-
grande acolhia a todos”, a saber: “santos, em suas capelas e decorando sua extensão de 
corredores; mortos, enterrados dentro da propriedade; vivos, famílias inteiras de senhores e 
escravos; e fantasmas” (2008, p.13). Pois, como afirma Moreno a respeito de Freyre, “sua 
casa-grande é sua memória”, casa-grande essa “patriarcal, horizontal, latifundiária e feudal”, 
onde Gilberto Freyre perscruta tanto o “campo material” quanto o “campo sobrenatural”, 
conforme conclui Moreno: “todos os habitantes da casa-grande, vivos e mortos”; e mais tarde, 
essa casa-grande “depois cederia espaço para os sobrados da próspera cidade do Recife”, e a 
cidade “herdaria seus fantasmas e seu intenso trânsito entre vivos e mortos” (p.13). 

Moreno destaca que “Gilberto compreende que para se formar a identidade há que se 
entender o passado; sem ele, não há sobre o que sustentar nossa identidade como nação” 
(2008, p.14), o que nos faz lembrar da importância das marcas do passado na literatura gótica. 
E, tal como acontece no Southern Gothic, diz Moreno que “o tempo que Gilberto estuda, que 
lhe interessa é o da escravidão, suas lembranças são de exploração e massacre”, concebendo a 
escravidão “talvez como grande trauma do povo brasileiro” (p.14). Há também no Gótico a 
marca do trauma do passado, como a usurpação do principado de Otranto perpetrada pelos 
antepassados de Manfred no romance de Walpole. 

No prefácio à primeira edição do livro Assombrações do Recife Velho, de 1955, Gilberto 
Freyre defende uma “sociologia do sobrenatural” (2008, p.26), ao anunciar o livro como “o 
estudo de um aspecto meio esquecido do passado recifense: aquele em que esse passado se 
apresenta tocado pelo sobrenatural” (p.19) e ao afirmar que “não há contradição radical entre 
Sociologia e História, mesmo quando a História deixa de ser de revoluções para tornar-se de 
assombrações” (p.25). Freyre apresenta, com efeito, um recorte de Brasil perpassado pelo 
sobrenatural, ao tratar da cidade do Recife, “cujo ambiente está tão impregnado de 
assombração quanto o de Salvador de feitiço ou o do Rio de Janeiro de buena dicha; buena 
dicha não só de cigana como de macumbeira e de cartomante requintada” (FREYRE, 2008, 
p.28). A conclusão de Freyre sobre o contexto recifense traz em cheio o principal fundamento 
da literatura gótica: “é que o Rio recorre ao sobrenatural principalmente para ver o futuro; 
enquanto no Recife o sobrenatural é sobretudo uma perseguição do presente pelo passado” 
(p.28). A passagem abaixo, sobre o advento das lâmpadas de gás no Recife, traz cabalmente 
aspectos do Gótico: 

[Lâmpadas de gás passaram a gerar uma] luz mais brilhante que a antiga e 
que foi afugentando os fantasmas não só das ruas como do interior das 
casas. Obrigando-os a se refugiarem nos ermos, nos cemitérios, nas ruínas, 
nos restos de igrejas, de conventos, de fortalezas, nos casarões 
abandonados, nas estradas tão sombreadas de arvoredos a ponto de essas 
sombras abafarem a própria luz dos lampiões de gás. (FREYRE, 2008, p.44) 
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No poema freyriano que apresentamos aqui, o traço sobrenatural e gótico do fantasma 
“da moça”, “judia rica”, refere-se à lenda envolvendo a história da cristã-nova Branca Dias 
(FREYRE, 2008, p.80), que Freyre apresenta nas páginas de Assombrações do Recife Velho: 

É velha crença recifense que há mãe-d’água nas águas da Prata ou do Prata, 
em Apipucos. Mãe-d’água que alguns entendem ser o fantasma da já 
lembrada israelita Branca Dias guardando não só as águas mas as pratas: seu 
tesouro ali lançado nos tempos da Inquisição.(FREYRE, 2008, p.48-49) 

Vemos então que o passado que surge para assombrar o presente, 
fantasmagoricamente, traz, no Gótico brasileiro encontrado na obra de Gilberto Freyre, não 
apenas o trauma da escravidão, mas também os horrores da Inquisição. 

O poema “Pomba-Gira”, de Eucanaã Ferraz (2004, p.12-13), apresenta um elemento de 
cultura popular urbana carioca (uma vez que a Umbanda, a cujo panteão pertence a entidade 
título do poema, surgiu na região metropolitana do Rio de Janeiro em 1908), em evidente 
clave modernista de incorporação do folclore e de imagens de brasilidade, mas que, pela 
presença do estranhamento e do insólito encarnados no arquétipo da femme fatale, traz uma 
forte marca do Gótico: 

Medo de que a pomba-gira 
me dissesse Deus, o sexo, a morte. 

Medo de que seu charuto, 
sua cachaça me anunciassem 

o centro fumegante da Terra antes que eu 
abatesse minha sede de frescor e de delicadeza. 

A gargalhada preta, vermelha e quente 
me apavorava. Aquela diaba 

de fumo e ferros diria o que nem eu mesmo 
alcançava em mim? Rugiria aos quatro cantos 

aquilo que fosse de mim a borra no fundo, 
o avesso, o três, o vazio, 

a folha venenosa que recusei, que evitei 
mastigar e permanecia quieta como um cacto 

secreto? Medo 
daquela mulher absoluta, rainha 

errada, metade deusa, 
metade puta, que era 

e não era, e cuja excêntrica presença, encarnação 
momentânea, era o canto e a dança 

dos sudários, das aparições, dos espectros e 
assombramentos, das sombras e almas padecentes 

a vagar desgraçados pelas esquinas. E eu, 
que só queria fingir que não se morre, 

que só queria não sofrer, escondia minha água 
mais íntima quanto mais temia 

aquele anjo todo fogo que girava sobre um chão 
de punhais, que girava sobre um chão 
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de pólvora, que girava, cabelos, dentes, 
que girava. Que gira na memória. 

Em entrevista para um periódico português sobre seu livro Rua do mundo, onde está 
publicado o poema acima, o poeta, ensaísta e professor Eucanaã Ferraz afirma que, neste 
trabalho, há “uma abertura para imagens delirantes, oníricas, perturbadoras, que eu, de algum 
modo, sempre evitei” (2016, s.p.). Ferraz contudo afirma que, no poema em questão, não lhe 
interessa a magia ou o espiritual, mas sim “o que está encarnado” (2016, s.p.), “o que tem 
corpo” (2016, s.p.), fiel, pois, a uma poética das coisas concretas capturadas poeticamente em 
sua plasticidade. Nas palavras do poeta, “eu gosto de descrever; e quando falo prefiro a 
objetividade, a clareza, tentar chegar a qualquer coisa que não seja uma metáfora da 
metáfora, a poesia da poesia” (2016, s.p.). 

Não obstante Ferraz ter priorizado em seu poema um olhar desassombrado sobre um 
elemento concreto da religiosidade popular carioca, os versos dos dísticos décimo, décimo 
primeiro e décimo segundo – “...e cuja excêntrica presença, encarnação/momentânea, era o 
canto e a dança/dos sudários, das aparições, dos espectros e/assombramentos, das sombras e 
almas padecentes/a vagar desgraçados pelas esquinas” –, juntamente com a própria figura da 
Pomba-Gira, carreiam imagens fortemente marcadas pelas fantasmagorias do Gótico. Mesmo 
em sua concretude de corpo encarnado “que girava sobre um chão de pólvora”, a Pomba-Gira, 
para o imaginário popular brasileiro, é ligada ao sobrenatural. E, como afirmam os críticos, 
“algum elemento do sobrenatural pode parecer ser quase um componente obrigatório do 
Gótico” (STEVENS, 2012, p.49). 

O poema, sem dúvida, articula elementos tanto do sublime – a incomensurabilidade, o 
assombro, o terror e o mistério daquela figura, para o eu-lírico – quanto do grotesco, 
consubstanciado na gargalhada “preta, vermelha e quente” da Pomba-Gira, o que evidencia 
seu sombreamento gótico. Além disso, o tema romântico da mulher fatal e do feminino 
enquanto monstruosidade e ameaça ao patriarcalismo também remete à literatura gótica. 

É interessante pensarmos na matriz europeia e literária desse personagem da cultura 
popular brasileira. Seus equivalentes masculinos na umbanda, os exus, apresentam-se 
iconograficamente como descendentes de Byron, com seu dandismo demonstrado em suas 
cartolas e capas pretas. O Romantismo e o Decadentismo do século XIX cultivaram o arquétipo 
da “bela dama sem misericórdia” (PRAZ, 1996, p.179-264). As cores preto e vermelho da 
Pomba-Gira carioca já estavam presentes na indumentária das mulheres fatais da literatura 
europeia, como Carmen, do romance de Prosper Merimée, de 1845: “ligado ao negro, o 
vermelho tem sua importância na iconografia da mulher fatal” (BOOKER-MESANA, 2000, 
p.147). 

Os pontos, isto é, as cantigas rituais, da Pomba-Gira na macumba carioca também 
apresentam em seus versos imagens onde ressoam a presença do Gótico, como este que 
citamos abaixo, em que a Pomba-Gira comparece em cenário noturno e fantasmagórico, ao 
mesmo tempo que urbano: 

Quando o galo canta 
Os mortos se levantam 
As aves arrevoam, 
Salve Pomba-Gira 
Que é mulher da rua, 
Viva! Aleluia! Viva! Aleluia! 

(CAPONE, 2004, p.111-112) 
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Outro ponto que citamos a seguir, referente à Pomba-Gira das Sete Sepulturas, 
apresenta a mulher fatal da religiosidade popular carioca duplamente investida de elementos 
góticos, pela sua condição de pertencente a uma classe social desaparecida no Brasil, a 
aristocracia, e portanto fantasmática – rainha – e pelo locus horribilis: 

Nas minhas sete sepulturas 
Eu sou rainha, eu vou chegar 
Nas minhas sete sepulturas 
Demandas venho catar 
O meu garfo é muito firme 
E com ele venho guerrear. 

(ALKIMIN, 2001, p.117) 

A questão do Gótico brasileiro não implicaria uma subserviência do escritor latino-
americano em relação ao que poderia ser considerado como modelo europeu, até porque o 
Gótico raramente foi reconhecido dentro de nossas letras e de nossa cultura. Não se trataria, 
portanto, de um caso de “dependência cultural” (SANTIAGO, 1978), mas, sim, muito mais de 
uma antropofagia cultural, na medida em que, nos poemas de Bilac, Gilberto Freyre e Eucanaã 
Ferraz apresentados aqui o Gótico é representado em uma perspectiva na qual ele integra a 
nossa tradição, bem brasileiramente, como nos curupiras e sacis, nos fantasmas da casa-
grande e na macumba com suas mulheres fatais fantasmagóricas dos cemitérios e das 
encruzilhadas cariocas. Como diz Silviano Santiago sobre a condição de entre-lugar do discurso 
latino-americano: 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da 
destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes dois 
conceitos perdem o contorno exato do seu significado, perdem seu peso 
esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de 
contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais 
eficaz. A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental 
graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que 
transfigura os elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam 
para o Novo Mundo. (SANTIAGO, 1978, p.18) 

Assim, na poesia brasileira, como em muitos outros textos de nossa literatura, o Gótico 
se faz presente, e de forma intrínseca à nossa tão variada, sincrética e pluralizada cultura 
nacional, configurando, nos poemas aqui apresentados e nas questões aqui levantadas, uma 
certa narrativa cultural brasileira que se mantém oculta nas sombras pelo recalque de um 
passado rechaçado pela modernidade republicana, bovárica e racionalista. 
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MACHADO DE ASSIS LEITOR DE POE: A RETOMADA IRÔNICA DA CONVENÇÃO 
GÓTICA NO CONTO “UM ESQUELETO” 

Greicy Pinto Bellin (UFPR) 

É fato conhecido e bastante explorado que Machado de Assis estabeleceu produtivo 
diálogo com demais escritores da literatura universal. São inúmeras as análises comparativas 
entre a obra machadiana e as literaturas francesa e inglesa, ao passo que as relações com 
escritores norte-americanos permanecem pouco exploradas. John Gledson (2008), em artigo 
publicado em comemoração ao centenário da morte de Machado, referiu uma possível 
semelhança entre o escritor brasileiro e Henry James, no que diz respeito a um dilaceramento 
cultural que seria próprio dos escritores considerados “periféricos” ou “excentrados”, 
pertencentes a países de independência política recente e inseridos em contextos literários 
marcados pela oscilação entre imitar padrões literários estrangeiros e buscar, a todo custo, 
uma identidade nacional. Com base nesta ideia, torna-se possível comparar Machado com o 
também norte-americano Edgar Allan Poe, comparação esta que nos oferece a possibilidade 
de esmiuçar as percepções de ambos os escritores em relação à problemática da apropriação 
de modelos estrangeiros no contexto das literaturas brasileira e americana de suas épocas. 

Pascale Casanova, em A República Mundial das Letras, enfatiza a possibilidade de os 
escritores formarem “famílias literárias”, que se delineiam a partir do momento em que as 
obras são consideradas em escala internacional, permitindo-nos “aproximar o que em geral se 
separa e separar às vezes aquilo que se tem o costume de reunir, fazendo assim surgir 
propriedades ignoradas.” (2002, p.219-220). São algumas destas propriedades que me 
proponho analisar neste artigo, uma vez que Machado, em diálogo com “A queda da casa de 
Usher”, constrói uma narrativa na qual a convenção gótica é retomada de forma irônica e 
irreverente, sinalizando não apenas a originalidade machadiana no estabelecimento de 
relações intertextuais, mas também a tendência a parodiar os temas e construções literárias 
oriundas da literatura europeia. 

Antes de partir para a análise propriamente dita, faz-se necessário discorrer a respeito 
da presença do gótico e do fantástico na obra de Machado de Assis. Contos como “Um 
esqueleto”, de 1875, e “Sem olhos”, de 1876, permaneceram anos à margem dos estudos 
críticos sobre a obra machadiana, considerando a preponderância das análises de contos como 
“O espelho”, “Missa do galo”, “A cartomante”, “A causa secreta”, entre outros, pertencentes 
ao que se convencionou chamar de segunda fase ou fase realista da obra do escritor. Em 1966 
e 1973, Raimundo Magalhães Jr. organiza as coletâneas intituladas Contos esquecidos e Contos 
fantásticos: Machado de Assis, respectivamente, que representam um esforço de resgatar a 
faceta fantástica da produção do autor, obliterada durante muitos anos devido, entre outros 
fatores, ao rótulo de “realista” que tanto reforçou certas leituras estereotipadas e 
tendenciosas de sua obra. Em seu prefácio a Contos fantásticos, Magalhães Jr. (1973) cita Poe 
e Hoffmann como modelos para o fantástico e o gótico machadianos, apontando o escritor 
norte-americano como uma influência confessa sobre a obra de Machado, o que pode ser 
verificado a partir da referência a Poe no primeiro parágrafo do conto “Só!”, de 1883, e na 
tradução de “O corvo”, publicada em 1884 no jornal Gazeta de Notícias. 

Ao associar Machado com o fantástico e/ou com a convenção gótica, torna-se possível 
desvincular a sua imagem daquela propagada pela tradição realista, inaugurando novas 
vertentes e propondo novas maneiras de se analisar sua produção literária. A comparação com 
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Poe certamente faz parte deste esforço, possibilitando-nos acessar as formas pelas quais 
Machado dialogou criativamente não só com outros escritores, mas com as convenções 
literárias que estão por trás das representações construídas por tais escritores. Dessa forma, 
ao invés de estabelecer uma relação binária de dependência entre Poe e Machado, esta 
análise se desenvolverá no sentido de mostrar que existe muito mais uma confluência do que 
propriamente uma influência de um sobre o outro, o que torna possível a formação do que 
Pascale Casanova chama de “família literária”, no sentido de que os dois autores estariam 
falando sobre uma mesma coisa, ainda que de formas diferentes. 

A filiação de Poe à convenção gótica tem sido objeto de intensas especulações por parte 
da crítica das últimas décadas, que tenta desmistificar o estereótipo de escritor alienado, 
alcoólatra e atormentado a fim de investir em análises que consideram as relações deste 
escritor com o contexto social e literário de seu tempo. Fred Botting, em sua análise dos 
contos poeanos, reforça a ambivalência do escritor em relação ao gótico, afirmando que Poe 
“sustentava um distanciamento crítico [...] em relação ao terror e às construções imaginárias 
motivadas por ele.” (1996, p.120)5. Gary Richard Thompson (2004) afirma que Poe lançava 
mão do arsenal gótico e fantástico a fim de tecer severas, mas sutis críticas à sociedade e, até 
mesmo, à política norte-americana de sua época. Tais críticas estariam presentes, por 
exemplo, no conto “O barril de Amontillado”, que evocaria também 

os conflitos entre a velha aristocracia e os novos-ricos, entre os franceses e 
italianos, e também entre os católicos e os protestantes. Leitores atentos 
verão no conto uma grande relevância para a cena política norte-americana. 
(THOMPSON, 2004, p.42) 

Essa e outras leituras nos permitem deduzir que Poe reinterpretava a convenção gótica 
dentro de uma ótica própria, de forma a parodiar o gótico europeu, informação esta que 
encontra respaldo nos textos de crítica do escritor, nos quais advogava por uma literatura 
verdadeiramente nacional e livre da imitação dos padrões ingleses. Machado também lançará 
mão de procedimentos paródicos em “Um esqueleto”, mostrando que, assim como Poe, 
estava interessado na busca por um modelo literário, no caso aquele representado pelo gótico 
e pelo fantástico, que tivesse autonomia em relação ao modelo colonizador representado pela 
literatura europeia. 

Ao passo que “A queda da casa de Usher” é situado em uma região inóspita, onde o 
narrador estabelece contato com o decadente solar de Usher, a narrativa machadiana 
transcorre em uma praia, onde “dez ou doze rapazes” conversavam sobre “letras, artes e 
política.” (ASSIS, 1962, p.814). O conto apresenta dois narradores, sendo que o primeiro cede à 
palavra ao jovem Alberto para que este relate aos amigos a história do esqueleto. Esta palavra 
causa um certo furor nos rapazes, reforçando a atmosfera gótica e fantástica da narrativa: 
“Batia justamente meia-noite; a noite, como disse, era escura, o mar batia funebremente na 
praia. Estava-se em pleno Hoffmann.” (ASSIS, 1962, p.815). A referência a Hoffmann, um dos 
grandes expoentes do fantástico europeu, ajuda a programar a recepção da narrativa ao 
ativar, na memória de seus possíveis leitores, a lembrança de contos fantásticos e de terror. 
De fato, “Um esqueleto” apresenta vários elementos oriundos dos contos de Hoffmann, que 
parecem ser resgatados a fim de encetar um diálogo crítico com a tradição fantástica europeia. 
Estabelece-se, portanto, uma oscilação, bastante recorrente na ficção machadiana, entre 
aderir ao modelo colonizador e ao mesmo tempo questioná-lo, evidenciando a habilidade do 

                                                           
5Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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escritor em se distanciar criticamente das matrizes que influenciaram a composição de sua 
obra. 

Assim como vários personagens de Poe, entre eles Usher, Egeu, do conto “Berenice”, e 
William Legrand, de “O escaravelho de ouro”, o Dr. Belém apresenta como características 
principais a excentricidade e a manutenção de estranhos costumes, entre eles o de manter, 
após vários anos, o esqueleto de sua falecida esposa dentro de casa. A aparência do médico é 
fonte de grande estranhamento para o narrador: 

O dr. Belém era um homem alto e magro; tinha os cabelos grisalhos e caídos 
sobre os ombros; em repouso era reto como uma espingarda; quando 
andava curvava-se um pouco. Conquanto seu olhar fosse muitas vezes 
meigo e bom, tinha lampejos sinistros, e às vezes, quando ele meditava, 
ficava com olhos como de defunto. 

Representava ter sessenta anos, mas não tinha efetivamente mais de 
cinqüenta. O estudo o abatera muito, mas os desgostos também, segundo 
ele dizia [...]. Podiam contar-se-lhe três ou quatro rugas pronunciadas na 
cara, cuja pele era fria como o mármore e branca como a de um morto.” 
(ASSIS, 2008, p.815) 

A fisionomia de Roderick Usher é também capaz de provocar calafrios no narrador, 
sendo descrita da seguinte forma: 

Uma compleição cadavérica, um olhar amplo, líquido e luminoso, além de 
qualquer comparação; lábios um tanto finos e muito pálidos, mas de uma 
curva extraordinariamente bela; nariz de delicado modelo hebraico, mas 
com uma fina amplidão de narinas incomum em tais formas; um queixo 
finamente modelado, denunciando, na sua falta de proeminência, a falta de 
energia moral; cabelos de mais tenuidade e maciez que fios de aranha; tais 
feições e um desenvolvimento frontal excessivo acima das regiões das 
têmporas, compunham uma fisionomia que dificilmente se olvidava. (POE, 
2001, p.247) 

Cabe ressaltar que grande parte destas impressões se deve ao foco narrativo em 
primeira pessoa, mais especificamente ao posicionamento periférico do narrador-testemunha, 
cuja subjetividade acaba por influenciar decisivamente a construção dos personagens. Para 
Fred Botting (1996), a produção de efeitos emocionais nos leitores, em lugar do estímulo ao 
pensamento racional, é uma das principais características da ficção gótica, cujos excessos 
acabam por eliminar as fronteiras entre o real e o sobrenatural, a realidade e a fantasia. Tanto 
Poe quanto Machado jogam com estes efeitos em suas narrativas, sendo que o desfecho de 
“Um esqueleto” aponta para uma irônica e sarcástica desmistificação dos exageros tributários 
do gótico, percebido como construção literária destinada a assustar os mais incautos. 

O tema da amada morta é outro aspecto que permite o estabelecimento de relações 
intertextuais entre as duas narrativas. Mário Praz chama de “estética do horrível” a 
sensibilidade que começa a se delinear com maior consistência a partir da publicação de O 
castelo de Otranto, considerada a obra mais representativa do gótico inglês. Na visão do autor, 
“[a] descoberta do horror como fonte de deleite e de beleza terminou por agir sobre o 
conceito de beleza” (PRAZ, 1986, p.45). É com esta sensibilidade que tanto Poe quanto 
Machado dialogam em suas narrativas ao tematizar a morte de mulheres belas no auge da 
juventude, ajudando a compor o caráter necrófilo de personagens que se locupletam na 
observação da decadência e da morte femininas. A necrofilia está presente tanto nas atitudes 
do Dr. Belém, que decide guardar o esqueleto de sua falecida esposa, assassinada por ele 
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devido a uma infundada suspeita de adultério, quanto na postura de Roderick Usher em 
relação à irmã adoecida que ele resolve enterrar viva na cripta da mansão: 

Tendo depositado nosso fúnebre fardo, sobre cavaletes, naquele horrendo 
lugar, desviamos em parte a tampa ainda não pregada do caixão, e 
contemplamos o rosto do cadáver. Uma semelhança chocante entre o irmão 
e a irmã deteve então, em primeiro lugar, a minha atenção; e Usher, 
adivinhando talvez, meus pensamentos, murmurou umas poucas palavras, 
pelas quais vim a saber que a morta e ele tinham sido irmãos gêmeos e que 
afinidades, duma natureza mal inteligível, sempre haviam existido entre 
eles. Nossos olhares, porém, não descansaram muito tempo sobre a morta, 
pois não a podíamos contemplar sem temor. A doença que assim levara ao 
túmulo a senhora, na plenitude de sua mocidade, havia deixado, como 
sempre acontece em todas as moléstias de caráter estritamente cataléptico, 
a ironia duma fraca coloração no seio e na face, e nos lábios aquele sorriso 
desconfiadamente hesitante, tão terrível na morte. (POE, 2001, p.252-253) 

Ao passo que no conto de Poe a relação entre Usher e Madeline é tematizada de forma 
dramática, sugerindo o excessivo turbilhão emocional que seria próprio da ficção gótica, no 
conto de Machado, o relacionamento do Dr. Belém com o esqueleto de Luiza é representado 
com toques de sarcasmo e humor, ainda mais se considerarmos que o excêntrico médico 
“convida” a amada para jantar todas as noites com sua segunda esposa Marcelina, conforme 
constatado por Alberto: 

Fui andando.... Mas qual não foi a minha surpresa ao chegar à porta? O 
doutor estava de costas, não me podia ver. A mulher tinha os olhos no 
prato. Entre ele e ela, sentado numa cadeira, vi o esqueleto. Estaquei 
aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjeturas; 
cheguei a dar um passo para falar ao doutor, mas não me atrevi; voltei pelo 
mesmo caminho, peguei no chapéu e deitei a correr pela rua afora. (ASSIS, 
1962, p.820) 

A perturbação de Alberto confere um tom dramático à narrativa, tom este que 
apresenta, ao mesmo tempo, uma carga humorística por conta da excentricidade do Dr. 
Belém. Isso faz com que se estabeleça uma oscilação marcante entre o horror criado pela 
presença aparentemente fúnebre do esqueleto e a comicidade representada pelo inusitado da 
situação, o que, ao fim e ao cabo, acaba por reforçar a dimensão paródica da narrativa. O 
desfecho do conto é bastante claro nesse sentido, pois o Dr. Belém, no auge de sua obsessão 
pelo esqueleto, resolve se separar de Marcelina ao desconfiar, de maneira equivocada, que ela 
o está traindo com o narrador. Vale ressaltar que a suspeita de adultério que motivou o 
assassinato da primeira esposa era também falsa, o que nos mostra que o protagonista nutre 
crenças errôneas em relação à realidade. O gótico e o fantástico aparecem associados a tais 
crenças, o que reforça a dimensão paródica da narrativa ao representar um sujeito ingênuo e 
muito propenso a se iludir consigo mesmo e com as atitudes dos outros. 

A “rasteira” machadiana, só para usar as palavras de Raimundo Magalhães Jr., aparece 
na cena final, em que Alberto admite para seus amigos que a história do esqueleto era falsa, 
tendo sido inventada por ele com o objetivo de “fazer apetite para o chá.” (ASSIS, 1962, 
p.826). Procedimento semelhante se observa no conto “Sem olhos”, em que o narrador jura 
ter visto o fantasma de uma mulher com os olhos vazados quando descobre que, na realidade, 
a mulher nunca havia existido: 

– Sendo assim, como vi eu a mulher sem olhos? Esta foi a pergunta que fiz a 
mim mesmo. Que a vi, é certo, tão claramente como os estou vendo agora. 
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Os mestres da ciência, os observadores da natureza humana lhe explicarão 
isso. Como é que Pascal via um abismo ao pé de si? Como é que Bruto viu 
um dia a sombra de seu mau gênio? 

– O seu caso é talvez o mais simples que esses todos; o desvario do doente 
foi contagioso, e fez com que o senhor visse o que ele supunha ver. (ASSIS, 
2008, p.1507-1508). 

Sobressai-se a ideia de que as visões de fantasmas podem ser produtos dos desvarios de 
outra pessoa, que acabam influenciando o sujeito e fazendo com que ele veja coisas que não 
existem, em um claro esforço de desmistificação dos exageros tributários do gótico e do 
fantástico. Assim sendo, talvez pudéssemos interpretar a “rasteira” machadiana como um 
questionamento em relação à apropriação dos modelos europeus em países considerados 
periféricos e de colonização recente, caracterizados pela inexistência do passado medieval e 
aristocrático que funciona como um dos alicerces sobre os quais a convenção gótica europeia 
foi construída. A falta de um passado aristocrático é comentada com muita pertinência pelo 
próprio Poe em “A filosofia do mobiliário”, mais especificamente na constatação de que a 
nação americana não possui uma “aristocracia de sangue” e sim uma “aristocracia de dólares” 
(POE, 2001, p.1004). 

Da mesma forma que a revelação de Alberto poderia ser lida como uma espécie de 
“denúncia” do engodo representado pela apropriação do modelo gótico em uma terra sem 
aristocracia e sem Idade Média, a queda da mansão de Usher no conto de Poe denunciaria o 
quanto são frágeis as estruturas baseadas na imitação pura e simples de convenções literárias 
estrangeiras. Cabe ressaltar que a sensibilidade de Roderick Usher é toda forjada com base em 
obras europeias de ocultismo e misticismo, sendo que uma das obras, chamada pelo narrador 
de “gótica” e intitulada Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Eclesiae Maguntinae, na 
realidade, não existe, sendo considerada pela fortuna crítica de Poe como uma invenção do 
escritor: 

Nossos livros [...] estavam, como é de supor-se, de perfeito acordo com esse 
caráter de visionário. Analisávamos juntos obras tais como Ververt et 
Chartreuse, de Gresset; o Belphegor, de Maquiavel; O Céu e o Inferno, de 
Swedenborg; A Viagem Subterrânea de Nicolau Klimm, de Holberg; a 
Quiromancia, de Robert Flud, de Jean d’Indaginé e de La Chambre, a Viagem 
no Azul, de Tieck, e a Cidade do Sol, de Campanella. Um volume favorito era 
uma pequena edição in octavo, do Directodium Inquisisitorium, do 
dominicano Eymeric de Gironne; e havia passagens de Pomponius Mela, a 
respeito dos velhos sátiros africanos e dos egipãs, sobre as quais ficava 
Usher a sonhar durante horas. Seu principal deleite, porém, consistia na 
leitura dum livro excessivamente raro e curioso, um in quarto gótico – 
manual duma igreja esquecida – Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum 
Eclesiae Maguntinae. (2001, p.251-252) 

Soma-se a isso o uso da imagem da casa como representação simbólica do 
pertencimento do sujeito a uma dada nação, um pertencimento muito difícil de ser 
estabelecido de maneira apropriada quando se copia e se imita passivamente o que vem de 
fora. Assim sendo, torna-se possível interpretar “A queda da casa de Usher” como uma 
narrativa que também ressignifica o gótico europeu, dando a entender que os castelos e 
mansões decadentes são construções imaginárias levadas a cabo por sujeitos excêntricos e 
alienados em relação ao entorno social. 

Ao representar estes dilemas, ainda que de maneira simbólica, tanto Poe quanto 
Machado talvez estivessem apontando para a necessidade de se criar um outro modelo de 
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ficção gótica, que se encontrasse em profunda sintonia com as especificidades das realidades 
norte-americana e brasileira. Vale enfatizar, nesse sentido, que os escritores não estariam 
criticando a convenção gótica em si, mas sim as formas pelas quais esta convenção é 
incorporada em contextos nos quais as ideias, só para usar as célebres palavras de Roberto 
Schwarz, estariam “fora do lugar” em relação ao seu centro europeu. 

De acordo com o estudioso, a sociedade brasileira oitocentista experimentava uma 
grande disparidade entre o escravismo e as ideias do liberalismo europeu, de forma a compor 
uma “comédia ideológica diferente da europeia.” (SCHWARZ, 1992, p.13-14). Partindo de um 
trecho de Sérgio Buarque de Holanda, Schwarz enfatiza a “impropriedade do pensamento” 
originada pelo supracitado impasse entre forma estrangeira e realidade local, impropriedade 
esta que se afigura como “presença assídua, atravessando e desequilibrando, até no detalhe, a 
vida ideológica do Segundo Reinado.” (1992, p.14). Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos 
conviviam com o “fato impolítico e abominável” da escravidão, associado à tendência, comum 
em países colonizados, a buscar uma matriz europeia que sustentasse representações culturais 
e literárias. Discorrendo sobre a dinâmica do favor no contexto brasileiro, Schwarz sintetiza da 
seguinte forma a importância de Machado de Assis: 

Mesmo o mais miserável dos favorecidos via reconhecida nele, no favor, a 
sua livre pessoa, o que transformava prestação e contraprestação, por 
modestas que fossem, numa cerimônia de superioridade social, valiosa em 
si mesma. Lastreado pelo infinito de dureza e degradação que esconjurava – 
ou seja a escravidão, de que as duas partes beneficiam e timbrar em se 
diferençar – este reconhecimento é de uma conivência sem fundo, 
multiplicada, ainda, pela adoção do vocabulário burguês de igualdade, do 
mérito, do trabalho, da razão. Machado de Assis será mestre nesses 
meandros. (1992, p.18-19). 

Em “Nacional por subtração”, o estudioso continua discorrendo sobre o problema da 
cópia e da imitação cultural, ressaltando o “caráter postiço, inautêntico e imitado” da vida 
cultural brasileira (SCHWARZ, 1992, p.29). Tal caráter se manifestaria em um eterno 
sentimento, experimentado pelos intelectuais brasileiros, de “viverem entre instituições e 
ideias que são copiadas do estrangeiro e não refletem a realidade local.” (SCHWARZ, 1992, 
p.39). Este foi um dos impasses centrais da ficção de Machado, acusado por Sílvio Romero de 
imitar de maneira acrítica os padrões europeus, mais especificamente os ingleses. No entanto, 
o que Machado irá fazer é exatamente o contrário disso, tendo em vista que foi capaz de “ver 
um modo particular de funcionamento ideológico onde os demais críticos só enxergavam 
esvaziamento.” (SCHWARZ, 1992, p.44). Com base neste raciocínio, pode-se validar a 
interpretação segundo a qual o escritor estaria denunciando e, até mesmo, criticando a 
tendência, vigente no contexto cultural de sua época, de imitar passivamente os modelos do 
gótico e do fantástico europeus sem adequá-los a uma realidade local que, por sua vez, pouca 
relação tinha com tais modelos. O mesmo pode ser dito de Poe, considerando as dimensões 
paródicas de suas representações do gótico e suas preocupações em relação ao problema da 
originalidade e da cópia no contexto norte-americano do século XIX. 

Baseado em tudo o que foi exposto, é possível observar que o diálogo entre Poe e 
Machado se constrói a partir do estabelecimento de uma sensibilidade caracterizada pela 
preocupação com os rumos das literaturas colonizadas pelo velho Ocidente, que necessitavam 
afirmar suas próprias identidades em meio a tendências opostas, uma delas representada 
pelas remanescentes relações com o colonialismo e a outra pela busca consistente por uma 
identidade literária que fosse livre da cópia e da imitação cultural. A tematização do fantástico, 
do gótico e do insólito ficcional está certamente relacionada a tais preocupações, 
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evidenciando a habilidade dos escritores em dialogar produtiva e criticamente com o modelo 
estrangeiro. 
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A “PRAGA” DO SERTÃO: ASPECTOS DO GÓTICO EM COELHO NETO 

Hélder Brinate Castro (UERJ) 

SOMBRAS DA ESTÉTICA GÓTICA NUMA ESCRITA “DOCUMENTAL” 

Uma rápida análise das críticas tecidas ao longo da história a respeito da literatura 
brasileira revela-nos certa tendência de nossos autores às temáticas que dialogam com a 
realidade de sua época, rejeitando, aparentemente, a produção de uma ficção de caráter mais 
imaginativo. Nossa escrita manifestar-se-ia, pois, como mais propensa e preocupada com uma 
abordagem realista do mundo representado, pretendendo-se o mais documental possível e 
atendo-se mais à observação que à imaginação. As obras de cunho imaginativo, fantástico e 
gótico foram e ainda são, apesar de esforços de muitos pesquisadores nos últimos anos, 
negligenciadas pela historiografia literária, que vê Noite na Taverna (1855), de Álvares de 
Azevedo, como uma manifestação única e isolada. 

O irromper dos românticos no século XIX e a independência política do Brasil revelaram 
essa preferência ao verídico e ao factual: utilizou-se a literatura com intuito patriótico, 
tentando exprimir a realidade da sociedade brasileira e diferenciando-a das demais. Os 
escritores, com esse senso de dever nacionalista, deveriam “não apenas cantar a sua terra, 
mas a considerar as suas obras como contribuição ao progresso” (CANDIDO, 1981, p.10), 
construindo uma literatura capaz de traduzir documentalmente a real brasilidade do país, que 
começava a ganhar contornos próprios. “O eixo do romance oitocentista é pois o respeito 
inicial pela realidade, manifesto principalmente na verossimilhança que procura imprimir à 
narrativa.” (CANDIDO, 1981, p.111). 

Preocupada em descrever a pátria em seus aspectos mais característicos e específicos, a 
ficção brasileira nasceu regionalista e de costumes, ou seja, pendeu para a exposição dos tipos 
humanos e formas de vida social nas cidades, nos campos e nas selvas, exprimindo, 
respectivamente, a vida urbana, a rural e a primitiva (CANDIDO, 1981). O Regionalismo, 
centrando-se nos hábitos rurais e primitivos, tem como principal atributo o pitoresco, “a cor 
local”, narrando o interior do Brasil, onde se encontra o sertão, um dos espaços escolhidos 
para representar a entidade autêntica de nossa nacionalidade. 

O sertão, quando ambientado nas narrativas, tende, assim, a ser histórico, ou seja, 
factual demais: os autores regionalistas, tidos também como “pesquisadores, recolhedores de 
anotações em cadernetas” (VICENTINI, 2007, p.188), escrevem um ambiente caracterizado por 
sua fauna e flora dependentes do clima local, com personagens em suas típicas vestimentas, 
linguagem e crenças, retratando a “realidade” local. 

Esse sertão descrito a fim de ser apresentado aos brasileiros da Corte, ressaltando a 
pureza do homem dessa região ou as belezas da terra e da gente, foi comum durante os 
primeiros anos do Romantismo. Esse espaço narrativo, ao ser representado, todavia, por 
escritores dos fins do século XIX e inícios do XX e ainda por modernistas, figurou-se como um 
outro local, um “além-Brasil” distanciado de tudo: trata-se de um interior longínquo e 
despovoado ou povoado por uma raça mestiça com crenças e superstições avessas à ciência e 
à razão, que mantém uma economia rural, atrasada, sofrendo os problemas regionais 
acarretados pela pobreza, seca, fome, doenças e pela presença constante da morte. Nasce, 
dessa perspectiva, a noção de sertão como uma “paragem sinistra e desolada” (CUNHA, 1984, 
p.38). 
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Nesse painel regionalista/sertanista finissecular, contaminado pelas influências da Belle 
Époque, emergiu um dos escritores mais produtivos da época em número de obras, Coelho 
Neto, que, como outros – Bernardo Guimarães em “A Dança dos Ossos” (1871), Franklin 
Távora em O Cabeleira (1876), Rodolfo Teófilo em A fome (1890), Afonso Arinos em 
“Assombramento” (1898) etc. –, soube aproveitar os mitos e mistérios que rondam o interior 
do país para produzir textos com caráter mais imaginativo, podendo aproximar-se, como 
Álvares de Azevedo, da estética gótica e, consequentemente, distanciando-se de uma poética 
mais realista e documental. 

Contrapõem-se aqui não apenas duas poéticas, mas duas realidades: um Brasil voltado 
ao novo século e moldado pela égide da ciência e do progresso, palco de importantes 
acontecimentos políticos (sua Independência, em 1822, a abolição da escravatura, em 1888, e 
a Proclamação da República, em 1889), mas assombrado por um outro Brasil, este 
colonial/imperial, subdesenvolvido, de economia rural e escravocrata, considerado uma 
ameaça à legitimação da nova ordem social. O sertão, quando narrado como locusde atraso e 
selvageria, seria, pois, contrário ao novo país que despontava, podendo ambientar situações 
que dialogam com o Gótico, como nos afirma Menon: 

[A]o tratar do regionalismo, do sertanismo ou das correntes a eles ligadas, 
há um maior destaque, por parte dos estudiosos, nos temas aqui 
trabalhados [estética gótica]. Seria esta uma ramificação mais desenvolvida 
da literatura de terror/horror, suspense e mistério no Brasil? A julgar pela 
literatura do gênero desenvolvida na Europa, alimentada nas raízes dos 
contos populares, no cristianismo e na mitologia bárbara, há de se pensar 
que sim. (2007, p.82). 

Coelho Neto, em suas escritas regionalistas, transitou por esse ambiente da estética 
gótica. Diversas influências sofridas pelo autor podem revelar sua tendência ao fantasioso: 
dentre as percebidas pelos historiadores e pela crítica, estão a Bíblia, Shakespeare e 
Maupassant, além dos clássicos gregos e d’As mil e uma noites. O contato na infância com o 
rico folclore do sertão nordestino, em particular do Maranhão, sua terra natal, forneceram 
também a matéria prima para suas primeiras incursões na literatura fantástica, como ele 
próprio diz em depoimento a João do Rio: 

Para a minha formação literária, não contribuíram autores, contribuíram 
pessoas. Até hoje sofro a influência do primeiro período da minha vida no 
sertão. Foram as histórias, as lendas, os contos ouvidos em criança, histórias 
de negros cheias de pavores, lendas de caboclos palpitando encantamentos, 
contos de homens brancos, a fantasia do sol, o perfume das florestas, o 
sonho dos civilizados... Nunca mais essa mistura de ideais e de raças deixou 
de predominar, e até hoje se faz sentir no meu ecletismo. A minha fantasia é 
o resultado da alma dos negros, dos caboclos e dos brancos. É do choque 
permanente entre esse fundo complexo e a cultura literária que decorre 
toda a minha obra (1994, p.54). 

Em seu livro de contos Sertão (1897), Coelho Neto imerge nesse mundo de fantasias e 
mistérios, mesclando a poética regionalista com a gótica, ao descrever, em sete narrativas 
(“Praga”, “O enterro”, “A tapera”, “Firmo, o vaqueiro”, “Cega”, “Mandovi” e “Os velhos”), o 
sertão afastado da realidade da capital e do litoral. O ambiente sertanejo que emoldura os 
contos é habitado por personagens – em sua maioria, negras, caboclas e pobres – imersas 
numa cultura rica em misticismo e religiosidades, vivendo as angústias e os sofrimentos de 
secas, doenças, fome, miséria e morte. Nessa obra, o escritor reproduz a visão elitista de sua 
época ao demonstrar uma percepção desencantada, pessimista e negativa do meio rural, 
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situando-o como ambiente de excessos, transgressões e eventos sobrenaturais, onde o 
imaginário teratológico e demonológico europeu agrega-se ao dos indígenas e dos africanos. 

A primeira narrativa de Sertão, “Praga”, objeto de análise deste trabalho, dialoga com a 
literatura de horror/medo ao expor, no contexto imperial e escravocrata, a história de culpa 
do cativo “Raimundo, o cafuzo, o mais audaz de todos os vaqueiros” (COELHO NETO, s/d, 
p.16), filho de uma escrava africana. Acometido pela febre graças à peste que sondava o 
povoado de Santa Eulália, ele se relembra de seu matricídio, motivado por ambição, e é 
assombrado pelo fantasma da mãe assassinada. Trata-se, pois, de um conto que transgride as 
leis morais e naturais, em que o passado retorna ao presente, excedendo a razão ao 
direcionar-se à imaginação e à emoção, o que o aproxima da tradição gótica: 

O Gótico condensa muitas ameaças percebidas a estes valores [sociais, 
morais], ameaças associadas a forças sobrenaturais e naturais, excessos e 
delírios imaginativos, males religiosos e humanos, transgressão social, 
desintegração mental e corrupção espiritual. Se não é puramente negativa, 
a escrita gótica continua fascinada por objetos e práticas que são 
construídos como negativos, irracionais, imorais e fantásticos. [...] Os 
excessos góticos, não obstante, o fascínio com a transgressão e a ansiedade 
sobre os limites culturais, continuam a produzir emoções e significados 
ambivalentes em seus contos de trevas, desejo e poder. (BOTTING, 1996, 
p.1)6 

Nascida com a publicação de The Castle of Otranto (1764), de Horace Walpole, numa 
Europa atingida pelos efeitos do Iluminismo, a literatura genuinamente gótica consolida-se 
com Melmoth, thewanderer (1820), de Charles Maturin (SÁ, 2010). Durante esse período – 
1764 a 1820 –, produziu-se uma literatura popular associada a uma visão sombria e decadente 
da vida, em que autores como Ann Radcliffe, Matthew Lewis e Mary Shelley deixaram sua 
marca. A poética não se limitou, todavia, a essa periodização, que se apresenta mais como um 
mecanismo didático, influenciando escritores de séculos posteriores e de outras partes do 
mundo. O Gótico supera, pois, a mera categorização literária, mostrando-se como um 
fenômeno transcultural e trans-histórico, cuja significação depende do espaço e do tempo em 
que se manifesta (STEVENS, 2006). 

No Brasil das transformações dos fins do século XIX, essa tendência misturou-se aos 
contextos e costumes do país, não perdendo, porém, seu caráter decadente e sobrenatural. 

A atração do Gótico pelos prazeres estéticos negativos – o sublime da 
tradição burkeana, o grotesco, o art-horror etc. – é o resultado da 
combinação entre uma visão de mundo desencantada e uma linguagem 
artística que dela se depreende. (FRANÇA, 2015, p.134). 

As típicas histórias fragmentadas e com ostensiva presença do sobrenatural e de 
eventos que envolvem alucinações, profecias e maldições, ambientadas, muitas vezes, em 
locais decadentes, labirínticos e claustrofóbicos, adaptaram-se à realidade brasileira, 
contrariando, pois, nossa inclinação a uma literatura meramente documental. Groom afirma 
que “[a]s especificidades americanas representaram uma oportunidade para um novo tipo de 
literatura, uma nova espécie de Gótico” (2012, p.114). Estendendo esse comentário para nossa 
realidade, podemos observar que as especificidades do Brasil transformaram também a 
literatura gótica tradicional, gerando, talvez, um Gótico brasileiro (Brazilian Gothic). Noite na 
Taverna não seria, portanto, uma obra isolada, mas somente uma entre diversas que 

                                                           
6Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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receberam influências de uma escrita gótica, manifestada, contundentemente, no 
Regionalismo brasileiro. 

Podemos, assim, depreender alguns pontos de contato entre nossa ficção, sobretudo a 
regionalista/sertanista, e a tradição gótica (FRANÇA, 2015): (i) quando narrado como espaço 
inóspito, atrasado, exótico, o meio rural pode adquirir características de locus horribilis; (ii) o 
passado, por meio de uma relação fantasmagórica, assombra o presente, fazendo, por 
exemplo, emergirem sentimentos de culpa; (iii) as personagens, devido à própria natureza 
humana ou a psicopatologias, são descritas como monstruosidades; (iv) o contexto místico e 
religioso do interior do país abre espaço para acontecimentos insólitos e fantásticos; (v) há o 
desenvolvimento de enredos que exploram efeitos emocionais e melodramáticos; e (vi) 
emprega-se, constantemente, um vocabulário relacionado ao campo semântico da morte, da 
morbidez e da degradação. 

Tendo como base esses aspectos, o presente trabalho tem, pois, como objetivo, analisar 
o conto “Praga”, texto inicial do livro Sertão (1897), de Coelho Neto. Tenta-se compreender 
como a poética regionalista/sertanista desse autor, apesar de nossa propensão ao realístico e 
ao factual, contaminou-se pelos aspectos da literatura “fundada” por Sir Horace Walpole. 
Focalizar-se-á, ademais, a manifestação de eventos sobrenaturais, uma vez que “Praga” 
apresenta esse aspecto de forma veemente, mesmo que tais acontecimentos divirjam daquela 
propensão de nossa literatura como fidedigna à realidade. 

A PRAGA QUE ASSOMBRA O SERTÃO 

Publicado em 1897, o livro Sertão foi o fruto de um processo de amadurecimento da 
reflexão regionalista que Coelho Neto iniciara alguns anos antes (PEREIRA, 2012, p.89). Em 
sete textos, o autor ambienta as personagens em um sertão ignoto e sombrio, flagelado por 
seu atraso e por seu misticismo primitivo. “Praga” inaugura o livro, aproximando-o a uma 
escrita de terror/horror, presente, principalmente, nessa narrativa inicial e em “A tapera”. Tais 
histórias nos apresentam eventos sobrenaturais que misturam o imaginário europeu com o 
indígena e com o africano. 

Narrada em terceira pessoa, “Praga” acompanha a enfermidade do cafuzo Raimundo, e 
expõe, pela perspectiva da personagem febril, as lembranças e assombrações de seu 
matricídio. Ambientado num sertão que fora “verde e virgem, sempre sadio e viçoso” (COELHO 
NETO, s/d, p.10) e que, agora, enfrentava uma doença anunciadora da morte e sofria os 
flagelos da seca, em que “[o] sol ardia desde outubro com o furor inclemente de um castigo, 
secando as fontes, mirrando os extensos campos tristes onde o gado mugia, extenuado e 
magro” (p.9), o conto tem por centro o universo dos escravos, contrariando o novo Brasil dos 
fins do XIX e inícios do XX, cuja capital à época, Rio de Janeiro, tentava despontar como a 
“Paris tropical”. 

Nesse texto coelhoneteano, o que se percebe, porém, é o mundo das senzalas, onde 
Raimundo, abatido pela peste, recebe as visitas da velha Úrsula, a negra “caduca e feiticeira” 
(COELHO NETO, s/d, p.23) que lhe trazia comida, sempre “a resmungar uma espécie de canto 
monótono, em língua d’África” (p.25) e a fazer chocalhar um colar de búzios que trazia ao 
pescoço. O cafuzo escuta também os gritos de “algum negro castigado pelo feitor Cabinda” 
(p.25) e se preocupa com Lucinda, sua namorada, temendo que ela se aproveitasse de sua 
doença para se encontrar com Esaú, “um negro da roça” (p.31). 

Nesse sítio marcado por “senzalas ermas, escancaradas ao tempo, que apodreciam” 
(COELHO NETO, s/d, p.11), as personagens, temendo a doença que pairava sobre o povoado, 
desesperadas, “num mesmo ímpeto de fé, voltaram-se para Deus com tamanho ardor que, 
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mesmo dos campos, à luz cáustica, dentre o rumor bucólico dos rebanhos, subiam coros 
religiosos dos vaqueiros” (p.10). O temor dos sertanejos fundamentava-se não somente na 
proximidade da morte pela terrível enfermidade, mas também nas suas causas misteriosas e 
desconhecidas. Conforme nos afirma Yi-Fu Tuan em seu Paisagens do medo, as sociedades 
primitivas creem que as moléstias possuem origem mística, sobrenatural, ou seja, “a pessoa 
sofre porque é invadida por um agente externo – um objeto maligno ou espírito” ou “porque 
violou um tabu e ofendeu os deuses.” (2005, p.141). 

Fruto de eventos sobre-humanos, as enfermidades podem “parecer um poder 
implacável que a[s] deifica e a[s] transforma em um poderoso ser sobrenatural que deve ser 
aplacado.” (TUAN, 2005, p.148). Em Santa Eulália, “evolava-se do sítio um cheiro místico de 
incenso e de mirra e subia [...] a espiral azulada das defumações que se faziam para enxotar a 
peste, enquanto as velhas devotas desfiavam rosários” (COELHO NETO, s/d, p.11). Está, porém, 
no costume de orações públicas, a maior expressão da crendice desses sertanejos que, guiados 
por uma velha profetisa, entram em êxtase em uma espécie de sabá: 

Toda a gente de Santa Eulália, ao místico reclamo, corria ao terreiro claro, 
enluarado, onde o vulto da velha, negro e hirto, numa imobilidade de 
estátua, esperava como uma iniciada em êxtase. Vinham à frente as 
mulheres, a pequenos passos, humildes, como um bando fraco de vítimas 
seguindo para o sacrifício – caminhavam balbuciando, algumas com os filhos 
ao colo ou escarranchados ao flanco. Velhas fanáticas bradavam, parando 
de instante a instante para gemer súplicas, batendo pancadas brutais nos 
peitos magros. Homens, em grupo cerrado, seguiam atraídos, a cabeça 
baixa, calados e taciturnos. 

Junto da velha profetisa paravam fazendo círculo e ajoelhavam-se. Todos os 
braços agitavam-se num mesmo movimento, vozes soturnas resmoneavam 
acompanhando a unção do “Pelo sinal”. (COELHO NETO, s/d, p.15 – grifo 
nosso) 

Acreditando que as doenças estão de uma ou outra forma associadas com os poderes 
espirituais do mundo, os sertanejos vivem num ambiente distante da medicina, mas habitado 
por uma contundente religiosidade primitiva. O narrador de “Praga” enxerga, pois, o sertão 
como um locus selvagem, distante da ciência, tomando como impuros e irracionais aqueles 
grupos que diferiam da elite caucasiana. Coelho Neto, como outros escritores, utiliza as pestes 
e epidemias para veicular também as visões ideológicas da elite brasileira sobre grupos sociais 
e regiões geográficas afastadas do discurso modernizante que dominava o país da época. O 
sertão e seus habitantes (nesse caso, os negros e os mestiços) seriam considerados, portanto, 
seres bárbaros em meio ao Brasil da Belle Époque, tornando-se entraves ao alcance do ideário 
positivista de “Ordem e Progresso”. 

Ameaçadores também eram as doenças e os adoentados, os quais deveriam ser isolados 
do restante da população. O medo da enfermidade estende-se, dessa forma, ao doente: na 
Idade Média, a exemplo, sentia-se temor não somente à hanseníase, mas também ao leproso, 
considerado um ser que transgredia a ordem, uma vez que, tendo a integridade de seu corpo 
afetada, perdia o alicerce da sensação de ordem e completude (TUAN, 2005). 

Raimundo, assim, ao ser atingido pela peste que assombrava a região, é transportado a 
uma cabana, no alto de uma colina, enquanto os que viam a cena balbuciavam religiosamente 
uma prece a Deus. O moribundo, encerrado distante do mundo, recebe o diagnóstico de um 
médico desesperançoso, pronunciando o trágico destino dos acometidos pela cólera: a morte. 
Durante os dias ali internado, recebia sempre apenas duas visitas: 
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[...] de manhã, um pequeno lhe trazia o caldo numa marmita e o fumo 
picado dentro de uma cumbuca, à tarde, a velha Úrsula, cabrocha caduca e 
feiticeira que entrava resmoneando seguida de um cão leproso. (NETO, s/d, 
p.23 – grifo nosso). 

A presença de Úrsula não era, todavia, agradável a Raimundo, nem aos demais 
habitantes do local, que enxergavam nessa mulher, conhecedora do segredo das ervas 
medicinais e que cantava em língua d’África, os poderes de uma bruxa. Mesclando a crença 
europeia em bruxaria com as tradições indígenas, Úrsula ganhava forma de “Caapora, talvez 
porque costumava vaguear à noite, mais o cão, através dos campos adormecidos, com o 
catimbau na boca sem dentes” (COELHO NETO, s/d, p.23). Sua oca à beira do rio isolava-a do 
convívio social; sua aparência horrenda e ameaçadora, com a boca sem dentes sempre a 
mascar o fumo preto, “os olhos baixos, as mamas flácidas, bambas, dependuradas” (p.25); a 
companhia do grotesco cão leproso, “um velho podengo magro, entanguido, sem pelo, a 
cauda cortada rente” (p.23) ajudam a construir a crença em sua sobrenaturalidade. 

Cria-se que as bruxas, tal como Úrsula, selavam um pacto demoníaco, tornando-se 
servas de Satã, mantendo relações sexuais com ele e adorando-o. Essas criaturas, 
conhecedoras de feitiços e poções (um provável motivo da associação de determinadas 
posições ocupadas por mulheres, como curandeiras, rezadeiras, parteiras etc.), 
representariam, principalmente, uma ameaça à comunidade na qual estivessem inseridas 
devido a seu poder de intervenção no destino das pessoas, sendo autoras de ações luxuriosas 
e incestuosas. Em Santa Eulália: 

Afirmavam que, pelas noites escuras, à hora satânica do curupira, Úrsula 
tomava o caminho do Areal, campo árido onde se enterrava, para profanar 
as covas, roubando os ossos das crianças mortas sem batismo. Guardava-os 
e, na hora e no dia da noite cabalística de Agosto, quando os ventos de S. 
Bartolomeu varrem serras e vales, queimava-os para fazer com as cinzas 
brancas o segredo terrível dos seus filtros. Havia quem jurasse que o cão 
pelado que a seguia sempre era o diabo. Era ele quem lhe ensinava toda a 
sinistra magia, velando com ela, até a hora do canto do galo quando se 
recolhiam aos mesmos panos, juntos, como dois amantes, tanto que, pela 
madrugada, uivos ferozes acordavam o silêncio como o alarma sensual do 
conúbio macabro. (COELHO NETO, s/d, p.23-24 – grifo nosso). 

Envolta nessa aura maléfica e sobre-humana, Úrsula visitava Raimundo, fazendo seus 
rituais e “poções” a fim de livrar o moribundo da doença ou de encaminhá-lo para a morte, 
como supunham os sertanejos. Essa personagem encarna, pois, através da crendice do povo, a 
transgressão gótica, indo além dos limites da realidade e da possibilidade, abalando as 
certezas sobre o mundo “natural” e dando voz ao medo do “bárbaro”, do “não civilizado”. 
Úrsula coloca em risco o equilíbrio dos indivíduos e da sociedade ao ser situada entre o bem e 
o mal, entre a curandeira africana e a bruxa, entre o real e o fantástico. Essa ambivalência 
natural/sobrenatural transmite-se ao leitor que, imerso no contexto místico de “Praga”, 
enxerga a possibilidade de essa personagem ser, de fato, uma feiticeira e não apenas o jogo 
imagético de personagens supersticiosas. 

Raimundo também extrapola os limites humanos ao se comportar, diversas vezes, de 
maneira selvagem e instintiva. O leitor toma conhecimento que ele, além de ter assassinado 
sua mãe, também estuprara uma menina de nove anos. À sua perversidade, soma-se ainda um 
intenso desejo sexual. Ao ver Lucinda, sua namorada, trocar de camiseta em sua frente, na 
cabana onde estava internado, o protagonista, doente, comporta-se de forma lasciva, 
ansiando copular com sua amante apesar do risco de transmitir a doença da qual sofria. Nesse 



ESTUDOS DO GÓTICO  

último episódio, como se fosse besta, seus olhos “reluziam com o fulgor de chamas, seu largo 
peito ossudo arfava em ânsia constante, as narinas, sofregamente dilatadas, palpitavam.” 
(COELHO NETO, s/d, p.32). 

 A inesperada visita de Lucinda e sua troca de roupas despertam ainda sentimentos de 
ciúmes em Raimundo, que a acusa de ir se encontrar com o negro Esaú. Quando ela 
demonstra a vontade de ir embora, ele lhe implora um beijo, mas ela o recusa devido ao medo 
de se contaminar, concordando, porém, em beijá-lo no rosto. “O negro [Raimundo], ardendo 
em luxúria como um fauno, ergueu-se a meio e com as mãos ambas travou-lhe de um pulso, 
puxou-a” (COELHO NETO, s/d, p.32), dizendo à namorada que ela pertencia a ele. Lucinda 
consegue, com muito esforço, escapar das mãos do moribundo e sair do recinto, pedindo-lhe 
que reze por mãe Dina, morta por ele há um ano. O matricídio era, porém, desconhecido; o 
crime fora associado à ação de ciganos que andavam pelo sertão. 

Atormentado pela lembrança de seu assassínio, Raimundo enche-se de aflições e 
medos, tentando desviar seus pensamentos dos males cometidos. O quarto no qual estava e a 
natureza circundante assumem ares medonhos e assombrosos – “Da zoada do vento que 
vergava os ramos partiam silvos como se demônios aéreos andassem pelos tufões, aos rebolos, 
dançando a ronda gnômica da noite” (COELHO NETO, s/d, p.36 – grifo nosso), a claridade 
oscilava, a penumbra e a escuridão se adensavam e as roupas estendidas na corda tomavam 
formas de espectros bizarros – não permitindo que as lembranças cruéis se dissipassem. 

Raimundo, “sem poder evitar a recapitulação tenebrosa, viu distintamente todo o seu 
negro crime” (COELHO NETO, s/d, p.37-38), revivendo-o com intensa sensação de realidade, 
como se retrocedesse no tempo. Ele experimenta novamente as ações que o levaram a matar 
de maneira atroz sua mãe. Em um flashback, vemos a personagem, movida pela cobiça ao 
dinheiro materno, dirigir-se à mãe fingindo interesse em comprar a liberdade dos dois. Ela, 
porém, não acredita na bondade do filho, o que o deixou mais irritado a ponto de lhe roubar a 
bolsa na qual acreditava estar o dinheiro. Concretiza-se, então, o embate entre mãe Dina e o 
filho, que, violentamente a mata, produzindo um quadro grotesco: 

Borbulhas de sangue subiam à tona d’água, o corpo, meio em mergulho, 
meio em terra, inteiriçara-se, as pernas nuas, esqueléticas, tremiam na erva 
e um braço hirto, fugindo dentre as folhas aquáticas, agitava uma mão seca, 
espalmada, com os dedos apartados, a tremerem também, lançando ao ar 
mudo e à consciência do assassino uma sentença ou um perdão piedoso. 
(COELHO NETO, s/d, p.41 – grifo nosso). 

A recordação do crime hediondo, narrada por meio de imagens grotescas e sombrias, 
lança Raimundo num universo fantasmagórico: o espectro de mãe Dina aproxima-se de seu 
quarto em busca de vingança. Por meio desse relembrar, ambiguamente mesclado à 
alucinação da febre, os fantasmas do passado retornam ao presente. Uma história sobrepõe-
se a outra, dividindo a personagem e também o leitor em dois tempos e espaços. Como nos 
afirma Botting, ocorre um “retorno perturbador do passado sobre o presente, evocando 
emoções de terror” (1996, p.1). 

Mãe Dina regressa ao mundo dos vivos com o intuito de concretizar a praga rogada ao 
filho – um enredo que, ao envolver culpa e vingança, caracteriza-se como uma história típica 
da literatura gótica. A forma atroz como se dá o óbito corrobora, ademais, a crença de que, se 
a morte ocorresse inesperada, violenta ou cruelmente, ou ainda caso não se cumprissem os 
ritos fúnebres, o morto poderia retornar para assombrar o mundo dos vivos. O espectro 
materno retorna, então, sedento por vingança, à dimensão dos vivos para levar consigo 
Raimundo, que se aterroriza quando o sítio onde está se modifica, anunciando a irrupção de 
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um ser sobrenatural; evento que é narrado com o emprego de vocábulos associados à 
morbidez: 

Subitamente escureceu. A vela extinguira-se de súbito e, por todos as 
frinchas do teto, pelos interstícios do sapê, pelas aberturas da taipa dos 
muros entraram raios e nimbos da lua da meia-noite. A alma clara do 
silêncio invadira o aposento estriando a treva de palores, tornando-a mais 
lúgubre com a sua tatuagem diáfana. [...] 

As visões começaram a surgir como se lhe subissem do coração em tumulto, 
precipitando-se, atropelando-se em revoluteio satânico. Eram lumes 
errantes que flamejavam no escuro, fulvos, vivos como pirilampos: abriam-
se em halos, retraíam-se e desapareciam repentinamente. Eram manchas, 
mais negras do que a própria treva, voando como enormes vampiros de um 
para outro ponto, alongando as asas bífidas (COELHO NETO, s/d, p.44 – grifo 
nosso). 

Estupefato e amedrontado, o protagonista, nessa atmosfera assombrosa, escuta 
mandíbulas com dentes secos rápida e rispidamente trepidarem, trincando a madeira da porta 
do quarto onde estava. Era o “fantasma” de sua mãe que vinha a sua busca. Tenta, em vão, 
impedir que a porta ceda à investida da morta-viva até que, iluminados palidamente pelo luar, 
um fica defronte ao outro: 

À claridade fria da grande lua, Raimundo viu, emoldurada pela porta, 
coberta de algas e de gias coaxantes, a boca gotejando a água podre do 
pântano, toda enroscada de ervas, o crânio fendido, a tirar lentamente, com 
os ossos dos dedos, partículas de miolos roxos e rãs pequeninas, verdes, de 
olhos fosforescentes, Mãe Dina, a morta, com um braço erguido, hirto, os 
dedos apartados em gesto terrível de ameaça. Um grito formidável atroou a 
noite serena. A aparição quieta, sempre a esmigalhar miolos na ossaria 
amarela dos dedos, acendia, de vez em quando, nas órbitas escuras, o fulgor 
de dois fogos fátuos. De momento a momento os dentes nus rangiam e os 
sapos que a cercavam, como se ela fosse a deusa lutulenta dos paúes, 
coaxavam arrastando-se pela terra ou aos saltos, com um bater oco dos 
ventres, em torno dos ossos dos seus tábidos pés. (COELHO NETTO, s/d, 
p.46-47 – grifo nosso). 

A assombração é descrita como um monstro horrendo e ameaçador. Sua aparência 
intersticial, ao estar, ao mesmo tempo, morta e viva, é também pútrida, envolta por algas e 
ervas do pântano. Somam-se-lhe, ademais, suas ações de retirar e esmigalhar partes do 
cérebro, construindo uma criatura repulsiva, impura e atemorizante, que poderia ser descrita 
como um monstro característico do horror artístico (CARROLL, 1999). O quadro de horror se 
completa com a presença de animais considerados abjetos e aterrorizantes (rãs e sapos), 
aumentando a ameaça e a hediondez representadas por mãe Dina – algo que Carroll chamaria 
de “metonímia horrífica” (1999, p.49-51)7. O poder horrorizante do espectro controla, assim, a 
mente de Raimundo e, consequentemente, é capaz de produzir medo no leitor. 

Esperar-se-ia que Raimundo tentasse fugir dessa assombração, porém, apesar de 
atemorizado, ele a enfrenta, desferindo-lhe golpes de facão. O fantasma não se afasta, mas 
finca suas mandíbulas que rumorejavam macabramente, abrindo uma ferida repleta de 
vermes no braço do filho. As tentativas do cafuzo de derrotar a criatura falham, acarretando a 

                                                           
7A metonímia horrífica configura-se como um dos principais topos da apresentação de monstros do horror artístico. 
Trata-se de uma forma de ressaltar a impureza e a repugnância da criatura, associando-a a objetos e entidades 
considerados repugnantes em uma cultura. 
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fusão da caveira fantasmagórica a seu corpo, cuja cena se recobre de certo tom incestuoso. 
Decide então fugir pela mata labiríntica e claustrofóbica, ideia mal sucedida, já que a morta-
viva estava junto de si. É somente após desabar tonto e acordar à luz da manhã que Raimundo 
se livra do esqueleto. Ao acordar, encontra-se, porém, exatamente onde enterrou o corpo 
materno, próximo ao local do matricídio, ficando atônito. Numa última tentativa de se ver livre 
da morta, o protagonista, em sua agitação delirante, acaba caindo no pântano cheio de ervas, 
onde morre, concretizando a praga da mãe, um estranho tipo de justiça. 

O conto é, ademais, circundado por um ar dúbio: a assombração e os eventos que se 
sucederam tratavam-se de apenas delírios advindos da doença e da culpa do assassino ou ele 
realmente havia sido perseguido pelo fantasma de sua mãe? Apesar dessa ambiguidade, 
característica do gótico equívoco (CARROLL, 1999), isto é, quando se torna duvidosa a origem 
sobrenatural dos acontecimentos que aparecem associados a personagens psicologicamente 
perturbadas, somos levados a crer que mãe Dina retorna, de fato, do mundo dos mortos. O 
ambiente místico do sertão, a crença dos sertanejos em causos além-mundo, além de a 
narrativa ocorrer em terceira pessoa, não partindo da visão do assombrado, corroboram essa 
afirmativa. 

“Praga” aproxima-se, assim, da estética gótica. Seu enredo macabro, contendo ações 
transgressivas e hediondas, constrói um meio rural exótico e assombrado, passível de ser 
compreendido como um locus horribilis. O retorno do passado ao presente, assombrando uma 
personagem que possui atitudes monstruosas, abre espaço para incursões insólitas, comuns 
na poética gótica. O sertão, já com seu típico ar religioso e místico, ganha também cores 
fantasmagóricas, descritas por um vocabulário relacionado ao campo semântico da morbidez, 
da morte e da degradação. “Praga” produz ainda efeitos emocionais e melodramáticos no 
leitor. Este, ao ler essa obra regionalista/sertanista brasileira embebida de traços góticos, 
desfruta de um deleite recorrente nas escritas de horror/terror, o medo como prazer estético8. 

UMA ESTÉTICA GÓTICA SERTANEJA? 

Determinadas narrativas brasileiras, principalmente aquelas de cunho 
regionalista/sertanista, ao se centrarem no meio rural e primitivo, contando causos e lendas, 
abrem espaço para uma comunicação com o Gótico apesar de nossa tendência realista. Esse 
local, habitado por cafuzos, negros e pobres, como o povoado de Santa Eulália, distante das 
novidades e ideias modernizantes do Brasil dos fins do século XIX, seria um ambiente propício 
a eventos insólitos, fantásticos e grotescos. Trata-se de um espaço que não apenas desafia a 
tendência realística tão defendida pela historiografia literária, mas também que representa um 
Brasil do atraso, assombrado pelo seu passado escravocrata e colonial. 

O nosso Regionalismo, ao retratar essa gente mística que, à beira de fogueiras, conta 
causos de fantasmas, de casas amaldiçoadas etc., e é acostumada a uma vida severa e 
castigada, aterrorizada por doenças, seca e miséria, seja, talvez, a vertente da literatura 
brasileira que mais dialogue com a escrita de horror/terror. A religiosidade dos sertanejos, 
considerada primitiva por ser associada a crenças indígenas e africanas, pode despontar, 
ainda, como um dos motivos de também ocorrerem, nesse nosso painel, incursões por uma 
literatura mais fantasiosa e sobrenatural. 

Nos sertões brasileiros, a poética gótica recobre-se, pois, de novos ares, misturando as 
tendências tradicionais europeias (casas e castelos em ruínas; florestas tenebrosas habitadas 
por bandidos que perseguem heroínas; incidentes misteriosos e sobrenaturais; monstros, 
espectros; etc.) com as de nossa terra (taperas; florestas selvagens e desconhecidas habitadas 
por monstros de lendas e causos indígenas e africanos; sofrimentos provenientes da seca e da 
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miséria; etc.). Emerge assim uma escrita gótica bem característica, pintada por cores do meio 
rural brasileiro, gerando, quiçá, como em “Praga”, uma estética gótica regionalista/sertanista 
especificamente nacional. 
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“AS RUÍNAS DA GLÓRIA” E O GÓTICO SUBLIME DE FAGUNDES VARELA 

João Pedro Bellas (UERJ) 

INTRODUÇÃO 

Representante do chamado Ultrarromantismo brasileiro, Luís Nicolau Fagundes Varela 
(1841-1875) é conhecido principalmente por sua obra poética. Entretanto, o autor de “Cântico 
do calvário” explorou também a ficção em prosa, tendo publicado contos como “As ruínas da 
Glória”, “A guarida de pedra”, e “As bruxas”, que ainda permanecem pouco estudados pela 
crítica e pela historiografia brasileiras. Essas obras foram publicadas em 1861 no Correio 
Paulistano e constituem um projeto inacabado que viria a se chamar Crenças Populares 
(Cavalheiro, Apud SILVA, 2014, p.179). 

O que parece explicar a pouca atenção dada a essas narrativas é o fato de que todas elas 
são de cunho fantástico. Frederico Silva (2014, p.179), ao tratar do tema em Fagundes Varela, 
aponta que autores como Silvio Romero e José Veríssimo sequer reconhecem a presença do 
fantástico na literatura brasileira. Veríssimo, por exemplo, ao tratar de Noite na taverna 
(1855), de Álvares de Azevedo, chega a afirmar que já não havia, à época, espaço para o 
“romantismo byroniano” em nossa literatura (1969, p.240-241). Ao contrário do que os críticos 
mencionados afirmam, as narrativas de Fagundes Varela citadas acima integram um pequeno 
grupo de obras de teor fantasioso produzidas no período do Romantismo brasileiro ao qual 
temos acesso hoje (SILVA, 2014, p.179). 

Dentre as narrativas referidas anteriormente, “As ruínas da Glória” merece uma atenção 
especial, uma vez que o conto apresenta, além de teor fantástico (SILVA, 2014, p.180-181), 
elementos marcantes que são comuns à estética da literatura gótica produzida no século XVIII, 
sobretudo na Inglaterra. A narrativa é ambientada nas ruínas de uma antiga igreja, um espaço 
tipicamente gótico, e conta com descrições bem próximas àquelas do gótico setecentista, com 
personagens pintados em tons sombrios e com traços animalescos, climas tempestuosos e 
locais decadentes e obscuros. 

Para a abordagem proposta neste ensaio, utilizarei como referências teóricas os escritos 
de Fred Botting e Nick Groom sobre o gótico e o tratado do filósofo irlandês Edmund Burke 
acerca do sublime. As análises burkeanas no campo da estética são bastante proveitosas para 
uma aproximação com uma produção de influxos góticos uma vez que o filósofo propõe uma 
estrita ligação entre a categoria estética do sublime e a ideia de terror. Já as análises de 
Botting e Groom se mostram profícuas para nossa análise uma vez que apontam para uma 
estrita relação entre o gótico inglês do século XVIII e o sublime. 

O GÓTICO E SUA RELAÇÃO COM O SUBLIME 

Tanto o gótico, enquanto escola literária, como o sublime – aqui entendido como uma 
categoria estética autônoma – se estabeleceram aproximadamente na mesma época, em 
meados do século XVIII, e as obras responsáveis por essa consolidação foram publicadas na 
mesma década: O castelo de Otranto, de Horace Walpole, foi editado pela primeira vez em 
1764, apenas sete anos após o tratado Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas 
ideias do sublime e do belo (1757), de Edmund Burke. 

Sobretudo um teórico político, Burke é responsável por uma das mais importantes 
contribuições ao campo da estética produzidas no século XVIII. A Investigação, única investida 
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do filósofo nessa área, cumpre um importante papel na história da filosofia da arte por ser o 
primeiro tratado a propor de maneira consistente uma distinção entre as categorias estéticas 
do sublime e do belo. 

No prefácio à primeira edição da obra, Burke expõe a razão que o levou a escrever o 
tratado, ressaltando a confusão que se fazia, à época, entre as ideias do sublime e as do belo, e 
afirmando que muitas vezes elas eram aplicadas a coisas bastante diferentes e de naturezas 
completamente contrárias. O objetivo do filósofo é, portanto, caracterizar ambos os conceitos, 
a fim de explicitar a mútua diferença que há entre eles. Burke assim conceitua o sublime: 

Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, 
isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos 
terríveis ou atua de um modo análogo ao terror constitui uma fonte do 
sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito8é capaz (1993, 
p.48). 

Burke defende, em seu tratado, a autonomia da categoria estética do sublime 
argumentando que este muito se diferencia da categoria do belo, caracterizada principalmente 
pelo ideal neoclássico de simetria e clareza. O sublime se caracterizaria essencialmente pela 
ausência dessas duas características, pois a grandiosidade, segundo o filósofo irlandês, resulta 
da ideia de infinitude, ou, em outras palavras, apenas somos capazes de percebê-la quando 
não podemos reconhecer os limites do objeto. 

É precisamente a esse ideal artístico neoclássico que o gótico, tomando emprestada a 
estética do sublime formulada por Burke, se opõe. Isso fica claro não só no campo da 
literatura, mas também em áreas como, por exemplo, a arquitetura. Quando as construções 
góticas reapareceram no contexto do Renascimento, elas foram questionadas e julgadas como 
“arte ruim” justamente por serem consideradas bárbaras, isto é, por não evocarem nenhuma 
das ideias de sentido e ordem que eram aceitas à época (GROOM, 2012, p.12-13). Nesse 
sentido, o gótico será marcado precisamente por descrições que privilegiam os excessos e as 
transgressões. Como afirma Fred Botting: 

A ausência de limites bem como a super-ornamentação dos estilos góticos 
foram parte de um distanciamento das estritas leis estéticas neoclássicas 
que insistiam na clareza e simetria, na variedade compreendida pela 
unidade de propósito e desígnio. Gótico significava uma tendência em 
direção a uma estética baseada em sentimento e emoção, e associada 
primariamente ao sublime. (1996, p.2)9 

Essa associação à estética do sublime pode ser observada, na literatura, principalmente 
nas obras góticas do período setecentista, sendo o seu maior expoente Ann Radcliffe. As obras 
da autora inglesa, como Os mistérios de Udolpho, além dos típicos elementos góticos – por 
exemplo, sua ambientação em castelos medievais, um vilão arquetípico, e acontecimentos 
aparentemente sobrenaturais10 –, eram caracterizadas por extensas e detalhadas descrições 
de cenários exóticos (BOTTING, 1996, p.41-42). 

                                                           
8No original, mind. Neste ensaio, optou-se por manter a tradução por espírito, mas vale ressaltar que a palavra spirit 
era comumente usada pelos filósofos contemporâneos de Burke. Portanto, a opção do autor por mind em lugar de 
spirit não se deu em vão, e, portanto, deve-se prestar atenção ao modo em que o termo é utilizado ao longo de 
todo o tratado. 
9Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
10A obra de Ann Radcliffe (1764-1823) caracteriza-se principalmente pelo “sobrenatural explicado”, e suas 
narrativas apresentam descrições cujo objetivo era afetar poderosamente a mente do leitor (GROOM, 2012, p.83-
84). 
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Podemos, a isso, somar o dado de que essa “estética baseada em sentimento e emoção” 
(BOTTING, 1996, p.2) é fundamentada principalmente nas sensações de poder e terror, que 
Burke identifica como fontes primárias para o sublime. Tais ideias, como observa o filósofo 
irlandês, parecem depender da noção de obscuridade, em detrimento da clareza tão cara à 
estética neoclássica: 

Para tornar algo extremamente terrível, a obscuridade parece ser, em geral, 
necessária. Quando temos conhecimento de toda a extensão de um perigo, 
quando conseguimos que nossos olhos a ele se acostumem, boa parte da 
apreensão desaparece. Qualquer pessoa poderá perceber isso, se refletir o 
quão intensamente a noite contribui para o nosso temor em todos os casos 
de perigo e o quanto as crenças em fantasmas e duendes, dos quais 
ninguém pode formar ideias precisas, afetam os espíritos11 que dão crédito 
aos contos populares sobre tais espécies de seres (BURKE, 1993, p.66-67). 

A obscuridade – entendida não apenas como ausência de luz, mas também como a falta 
de inteligibilidade de um determinado objeto – se configura como um componente essencial 
ao sublime, pois ela confere ao objeto o grau de incerteza necessário para torná-lo terrível. E 
esse ponto de vista é completamente endossado pela poética gótica, como fica claro nas 
seguintes palavras de Groom: 

A atividade crucial da imaginação gótica era vista inspirando terror e poder, 
o que era mais bem alcançado através da criação de efeitos sublimes 
baseados na Investigação de Burke. O sublime sinaliza os limites da 
racionalidade – o “sono” da razão – e era mais bem comunicado pela 
obscuridade (2012, p.77). 

A ideia de obscuridade, portanto, é um elemento constitutivo quase essencial às obras 
do gótico. A partir dessa noção, Groom (2012, p.77-78) elenca os sete tipos principais de 
obscuridade a figurar em um texto gótico: o meteorológico: névoas, ventanias, tempestades, 
sombrasetc.; o topográfico: florestas, montanhas etc.; o arquitetônico: torres, castelos, 
tumbas, masmorras, ruínas etc.; o material: máscaras, véus, cortinas etc.; o textual: folclore, 
manuscritos ilegíveis, fragmentos, enigmas etc.; o espiritual: misticismo, bruxaria, ocultismo 
etc.; o psicológico: sonhos, visões, alucinações. 

Groom argumenta que todas essas formas de obscuridade visam ao sublime com o 
objetivo de “sondar as consequências da história e da revelação de segredos” (2012, p.79). 
Desse modo, tais consequências seriam capazes de solapar as bases racionais nas quais o 
indivíduo se apoia, provocando um efeito de assombro, característico do sublime. Esse 
objetivo, comum a diversas obras góticas, será, também, importante para a análise do conto 
de Varela. 

O GÓTICO E O SUBLIME EM “AS RUÍNAS DA GLÓRIA” 

O conto tem início com a descrição de um botequim no qual se encontram o narrador – 
que nunca é nomeado – e seus dois amigos, Alberto e José. Mais importante nesse preâmbulo 
é a descrição do clima feita pelo narrador: “A chuva caía a cântaros sobre a terra, o trovão 
rugia no espaço, e a ventania sacudia com violência as vidraças da salinha onde estávamos” 
(VARELA, 1961, p.133). Essa caracterização nos leva ao primeiro elemento gótico da narrativa, 
a obscuridade meteorológica, que colabora para a criação da atmosfera na qual os eventos 
irão se suceder. 

                                                           
11Conforme nota 8. 
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Durante a conversa dos três amigos, um estranho entra no bar. Sua presença é 
importante para o desenvolvimento do enredo, que irá se desenrolar em torno de sua morada, 
como veremos adiante. O narrador o descreve desse modo: 

Sua figura era alta e magra, seu rosto macilento como o de um cadáver, seus 
movimentos pausados e lentos. 

Sobre o nariz curvo como o bico de um abutre estavam acompanhados uns 
óculos azuis, através de cujos vidros se viam brilhar os olhos, dois 
carbúnculos. A boca era fina e cerrada, a barba lisa e pontiaguda. (VARELA, 
1961, p.134-135 - grifos meus) 

O desconhecido é descrito como uma figura macabra, com características cadavéricas e 
animalescas. Portanto, sua aparição no botequim se alia à descrição inicial do clima 
tempestuoso, criando a atmosfera sombria da narrativa, o que se confirma com a descrição da 
impressão causada pelo olhar do estranho, em que o narrador conta que seu olhar lhe 
“derramava uma sensação inexplicável pelo corpo”, como se fosse uma “lâmina de um florete” 
em seu coração (VARELA, 1961, p.134-135). 

A partir deste momento, o espaço é o elemento fulcral para a criação da atmosfera 
obscura do conto. Na primeira descrição do espaço das ruínas, o clima ainda contribui para a 
ambientação do locus horribilis, e podemos observar também a manifestação de outros dois 
tipos de obscuridade no conto: a topográfica (o vasto campo da ruína), e a arquitetônica (a 
torre da antiga igreja): 

Como tudo era triste! Parecia-me que entrávamos para uma região nua e 
gelada onde a vegetação tentava erguer-se debalde, onde o vento corria 
sem empecilhos. Lá no fundo, por entre as brumas da noite, a torre erguia-
se muda e silenciosa como um imenso fantasma; os vultos confusos das 
árvores desenhavam-se por detrás dela agitando-se ao vento da 
tempestade. (VARELA, 1961, p.137 - grifos meus) 

Os três companheiros, diante desse cenário, encontram-se “trêmulos e impressionados” 
(VARELA, 1961, p.137), exemplificando o efeito derivado da descrição do local, que é bem 
próximo ao “assombro”, efeito mais potente decorrente do sublime, que, de acordo com 
Burke, “consiste no estado de alma no qual todos os seus movimentos são sustados por um 
certo grau de horror”(1993, p.65). No trecho apresentado, fica clara a “atividade crucial da 
imaginação gótica”, mencionada por Groom (2012, p.77), pois a descrição do narrador, por 
intermédio dos elementos sublimes que a compõem, é capaz de inspirar as ideias de terror e 
poder, o que se pode notar na reação das personagens. O sentimento que elas experimentam 
decorre da impossibilidade de formar qualquer ideia clara do espaço onde elas se encontram, 
o que fica claro através da caracterização feita pelo narrador de uma “região nua e gelada”, 
uma torre “muda e silenciosa”, e de árvores que formam “vultos confusos” (VARELA, 1961, 
p.137), o que se estende ao interior do local, descrito como um ambiente completamente 
escuro, de “ar bramido”, “cheiro estranho”, e “chão escorregadio” (VARELA, 1961, p.139). 

Nesse momento, o narrador nos fornece outra descrição do estranho homem do 
botequim, semelhante à primeira, que vem reforçar o medo causado pelo ambiente: 

De repente uma luz surgiu ao longe e o vulto de um homem atravessou 
lentamente o fundo do aposento. Reconheci imediatamente o desconhecido 
do botequim, porém longe de nos tranquilizar, a sua presença veio 
aumentar nosso terror (VARELA, 1961, p.138-139 – grifos meus). 

Novamente, o sujeito é descrito como um morto-vivo, de rosto cadavérico e com um 
andar de funérea solenidade, e, com base na reação das personagens, que ficam ainda mais 
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aterrorizadas, sua presença parece uma extensão do locus horribilis, sobretudo quando o 
desconhecido narra o drama que por anos se repete nas ruínas: “Moços, fizestes mal [...]; há 
trinta anos que um drama de lágrimas e de sangue reproduz-se aqui todas as noites entre o 
pio das aves e o sibilo do vento!” (VARELA, 1961, p.140-141 - grifos meus). E quando a 
tempestade faz-se ouvir novamente12, o desconhecido conta que o cadáver de sua filha está 
naquele local há vinte anos, ainda vestindo os trajes de noiva. A revelação do estranho 
provoca uma forte impressão no narrador, mas desta vez não de terror, mas de uma “tristeza 
sombria” (p.141). A narração desse drama que há anos se repete no mesmo local constitui um 
traço gótico marcante: o retorno fantasmagórico do passado que, por intermédio do sublime, 
reitera as “consequências da história e da revelação de segredos” (GROOM, 2012, p.79). 

Em um segundo momento, o narrador descreve o que se passa três dias após o ocorrido 
nas ruínas. Agora a narrativa gira em torno das alucinações de Alberto, que havia se perdido ao 
adentrar o local sozinho.  

O delírio de Alberto pode ser entendido como uma extensão do locus horribilis, uma vez 
que se trata do efeito decorrente do período em que esteve perdido nas ruínas. A primeira 
descrição se dá da seguinte forma:  

Oh! dá-me um pano de tua branca vestimenta, anjo de asas douradas e 
diadema de luz!... leva-me contigo para o país dos sonhos eternos. Vem 
porque minha alma chora de amores por ti! (VARELA, 1961, p.145). 

Neste trecho temos tanto a visão da moça morta como o efeito por ela causado em 
Alberto, que parece já destituído de suas faculdades, pronto a unir-se a ela em morte. Isso fica 
mais claro adiante, quando, o narrador descreve o estado de seu amigo alguns dias após o 
acontecido: “o delírio havia abandonado Alberto, porém o moço estava lívido e descarnado e 
sua razão parecia ter-se abalado profundamente” (VARELA, 1961, p.146). 

A narrativa caminha para o seu desfecho quando Alberto, certo de que irá morrer, conta 
o que se passou na noite em que os três amigos foram às ruínas. Diz ele ter sentido uma 
“atração insuperável” (VARELA, 1961, p.146), que o levou ao aposento onde viu o vulto de 
uma bela mulher que o chamava para junto dela. Ele conta que após esse encontro, todas as 
noites ele a vê, “bela, ensanguentada” (VARELA, 1961, p.147), e a ama porque ela o chama. 
Após a conversa, Alberto cai adormecido na cama, e após brevemente examiná-lo o doutor diz 
que ele se encontra fora de perigo. 

Ainda no mesmo dia, o narrador é acordado pelo criado que o avisa que seu amigo está 
morrendo. O conto atinge seu clímax quando, dentro do quarto, Alberto fala da inevitabilidade 
de sua morte. Quando ela de fato ocorre, é o momento em que o narrador tem a visão do 
fantasma da moça enterrada nas ruínas: 

Nesse momento a lamparina que ardia em um canto exalou seu último 
clarão e apagou-se. Ouvi então um ruído semelhante ao de um vestido de 
mulher; depois uma sombra branca, lenta atravessou diante de mim até o 
leito de Alberto, e ouvi o estalar de um beijo sobre a face pálida e fria do 
meu desgraçado amigo; depois resvalando no ar desapareceu a sombra 
(VARELA, 1961, p.149 - grifos meus). 

Podemos observar agora aquele sétimo tipo de obscuridade elencado por Nick Groom, a 
psicológica. Aliando-se à forte impressão causada pelo episódio na ruína, que ainda 

                                                           
12À primeira vista, parece caricato o trovão que irrompe no momento em que o estranho irá começar o seu relato, 
mas trata-se de um elemento dramático característico da narrativa gótica, que pode ser percebido desde as obras 
literárias até filmes do gênero. Sua importância é grande uma vez que o espaço, entendido como uma união do 
local e do clima, obscuro e tempestuoso, é responsável por criar a forte impressão nas personagens. 
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permanece presente na “alma” do narrador (VARELA, 1961, p.143), nos é apresentada agora a 
visão do fantasma da noiva morta. O que antes apenas Alberto podia contemplar é agora 
experimentado pelo narrador, potencializado pelo cenário, com a lamparina que se apaga, o 
ruído do vestido da jovem defunta, e a sombra que se move lentamente. Portanto, tudo 
colabora para a criação de um profundo efeito no narrador que, após a visão, “saiu doido do 
aposento” (VARELA, 1961, p.149). 

O conto se encerra com um episódio que se passa dois anos após a morte de Alberto. O 
narrador, ao passear por um hospício em São Paulo, encontra um homem de “olhar sinistro e 
medonho” (VARELA, 1961, p.150), cujo aspecto lhe causou forte impressão. Ao notar que se 
trata do desconhecido habitante das ruínas, que matara sua filha às vésperas de seu 
casamento, o narrador foge do local, bastante impressionado, experimentando um sentimento 
de assombro tal qual aquele característico do sublime (BURKE, 1993, p.65). 

Na narrativa de Varela, portanto, podemos observar diversos elementos comuns ao 
Gótico e ao sublime, sobretudo a ideia de obscuridade, bem como uma característica bastante 
importante da narrativa gótica, a saber, o retorno das questões do passado no presente. 

CONCLUSÃO 

A hipótese aqui proposta é que o elemento sublime comum ao gótico europeu poderia 
também ser encontrado em algumas obras produzidas ao longo do período romântico 
brasileiro. Nesse viés, gostaria de destacar, por exemplo, o estudo de Daniel Serravalle de Sá, 
denominado Gótico tropical (2010), que se propõe a demonstrar a presença do sublime e do 
gótico em O Guarani, de José de Alencar. 

Meu objetivo, com a análise do conto de Fagundes Varela, foi demonstrar que o autor, 
em sua incursão pela prosa de ficção, adota uma forma de escrita de influxos góticos bastante 
específica, explorando a estética do sublime formulada por Edmund Burke na composição de 
“As ruínas da Glória”. 
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MARCAS DO GÓTICO E DO FANTÁSTICO EM O TRONCO DO IPÊ, DE JOSÉ DE 
ALENCAR 

Karla Menezes Lopes Niels (UFF) 

INTRODUÇÃO 

Em artigo recente, Maurício César Menon (2014) elenca uma série de obras do século 
XIX e do despontar do século XX que apresentariam características do romance gótico inglês, 
entre elas, romances de José Martiniano de Alencar. Antes de Menon, Daniel Serravalle de Sá 
associa “esse ‘molde’ gótico àquele que é considerado o romance indianista por excelência do 
nosso século XIX” (VASCONCELOS, 2010, p.14b), O Guarani. 

O gótico foi um movimento artístico bastante complexo que se manifestou em todos os 
campos das artes. No campo literário, surge em meio ao romantismo inglês como “uma 
matização literária causada pelas insurreições nas colônias americanas e pela Revolução 
Francesa” (SÁ, 2010, p.19) que pretendeu expor o lado irracional e selvagem do ser humano 
em meio ao racionalismo iluminista. Segundo Charles Nodier, um dos precursores das teorias 
acerca do fantástico, o desenvolvimento do gênero deu-se como um “signo de revigoramento 
de uma civilização gasta, valorizando o maravilhoso e utilizando-se do gótico” (Nodier, Apud 
CAMARANI, 2014, p.23). Mas como assim? 

O movimento romântico gótico catalisou imagens e temas que foram retomados pelo 
gênero fantástico: ruínas, portas que se fecham misteriosamente, velas que se apagam com 
uma súbita rajada de vento, corredores e labirintos lúgubres e escuros, passagens secretas, 
recintos subterrâneos, a noite, a natureza exuberante e incontrolável, o Diabo, a bruxa e os 
feiticeiros, a necrofilia, a antropofagia, a vida após a morte, enfim, o mal. Elementos que 
servem à construção da ambiguidade narrativa e à formulação da hesitação necessária à 
configuração do gênero fantástico. 

Entretanto, caberia tal estilo literário promovido pelo romantismo gótico e retomado 
pelo fantástico às peculiaridades do romantismo brasileiro? Poderia haver manifestações do 
gótico nos trópicos, como postula Sá? Poderia José de Alencar ter escrito uma narrativa 
fantástica? 

À primeira vista, não! Primeiro, porque os termos “gótico” e “tropical” são termos 
antagônicos pelas imagens que essas palavras carregam: escuro se opõe a claro. Segundo, por 
causa de nossa própria história literária. Enquanto na Europa o gótico se popularizava e 
ganhava novos contornos, assumindo novas feições, aqui a literatura preocupava-se com a 
afirmação de uma identidade cultural propriamente brasileira. Daí, a preocupação com uma 
produção literária que afirmasse as particularidades do país. 

Parecia haver, portanto, pouco espaço para o surgimento de uma literatura mais 
imaginativa que evocasse o lado irracional do ser humano e o desconhecido da natureza – tal 
como eram o gótico e o fantástico. A vontade de negar a tradição lusitana em nome da criação 
de uma identidade própria resultou no abandono inconsciente da tradição de uma literatura 
imaginativa, a que Carlos Fuentes (2000) denominou “Tradição de La Mancha”. Essa, que se 
inicia com Cervantes, trabalha a ficção com o fim de fundar uma realidade outra através da 
imaginação, da estruturação da linguagem, da ironia e da mistura de gêneros. Nós, como toda 
a América Latina, seguimos uma outra tradição, a de “Waterloo” – corrente realista cujas 
obras baseiam-se sobretudo no relato da experiência e na representação de realidades. Por 
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causa dessa tendência, durante muitos anos a literatura que não era pautada na realidade foi, 
de certo modo, marginalizada pela crítica e pela historiografia brasileira, o que faz parecer que 
não tivemos a prática de outro tipo de literatura que não a realista. 

FIGURAÇÕES DO GÓTICO EM ALENCAR: O FEITICEIRO E A NOITE 

O Guarani sempre foi aclamado como ícone do nosso indianismo, símbolo de um 
nacionalismo exacerbado que, para historiadores como Candido (2013, p.28-29), teria sido tão 
forte que prescindia a imaginação necessária ao trabalho criativo do autor. A obra mostra-se, 
no entanto, como o perfeito exemplo da coexistência do real e do imaginário, além de um 
exemplo da apreciação dos topoi góticos no romantismo brasileiro. O romance, como apontou 
Serravalle de Sá (2010), apresenta marcas, como as imagens de uma natureza incontrolável, a 
figura de um vilão estrangeiro e a poética exuberante, que o aproximam do gótico inglês – um 
gênero cujo trabalho imaginativo e fantasioso foi bastante aflorado –, em especial aquele 
praticado por Ann Ward Radcliffe. Na tessitura do romance, Alencar não abriu mão de suas 
influências europeias; na verdade, adequou-as à temática indianista em voga e ao projeto de 
construção de uma literatura pátria13. 

Ademais, vale lembrar que, como apontado por Gilberto Freyre (1979), Marlyse Meyer 
(1996), Sandra Vasconcelos (2000; 2001), Maurício César Menon (2007) e também por Antonio 
Candido (1971), a despeito da grande influência francesa – perceptível da moda à literatura – 
no Brasil oitocentista, a literatura de língua inglesa marcou presença nas estantes dos leitores 
brasileiros, seja no original, seja em traduções para o português ou para o francês. Tal fato 
permite-nos conjeturar que nossos autores tenham bebido de diversas fontes e que, inclusive, 
tenham buscado inspiração também em autores vinculados ao romantismo gótico inglês. E 
Alencar não seria diferente. 

Em O tronco do Ipê, encontramos outras características góticas que, a nosso ver, servem 
à criação de uma série de “efeitos fantásticos” em meio à narrativa. São marcas estéticas 
comuns ao gótico radcliffiano que, internas ao texto alencariano, servem para destacar alguns 
dos aspectos da literatura nacionalista daquele período, não negá-los. Aqui abordaremos 
quatro aspectos: a bruxa (ou feiticeiro), a noite, a natureza incontrolável e as lendas (ou 
superstições). 

O romance, que data de 1871, tem sido lido como uma obra regionalista que aborda a 
decadência da região do café no Rio de Janeiro do século XIX. No entanto, ali a natureza 
incontrolável, o sobrenatural, a noite e o medo são trabalhados a partir da superstição e das 
muitas tradições religiosas que resultam de uma herança cultural mista como a nossa, o que 
evidentemente confere ao romance uma aparente “cor local”. 

Pai Benedito é “segundo as beatas, o bruxo preto, que fizera pacto com o Tinhoso” 
(ALENCAR, 1993, p.10). Aliás, como nos lembra Menon, a relação entre bruxas, feiticeiros e a 
figura do Diabo e do Demônio “possui suporte histórico na cultura ocidental” (2007, p.186). 
Vê-se a bruxa e o feiticeiro como aquele ser que, por praticar magia, teria estabelecido um 
pacto com o Diabo, geralmente selado com seu próprio sangue. São personagens geralmente 
relacionados às lendas relacionadas à prática do Sabá – por isso a categorização medonha – e 
sempre encontrados em florestas, isolados em pequenos casebres. E não é assim que nos é 
apresentado a personagem de Pai Benedito em Alencar? 

                                                           
13 Ressalve-se que o próprio José de Alencar em Como e porque sou romancista (1873) aponta ter sido leitor ávido 
de literatura estrangeira, inclusive de gêneros menores. Alguns romances teriam até servido-lhe de molde para a 
composição de alguns de seus romances. 
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A categorização da personagem – uma feição noturna e outra diurna; uma bela e outra 
monstruosa – remetem-nos ao romance de Robert Louis Stevenson, Strange Case of Dr Jekyll 
and Mr Hyde, de 1886, hoje considerado um clássico da literatura de horror provida dogótico 
inglês. A obra é posterior ao romance alencariano, claro, mas tal comparação permite-nos 
afirmar que Alencar estava engajado não só com a literatura pátria como também com a 
literatura de seu tempo. 

Ademais, à noite, quando tudo são trevas e todos temem o que há de sobrevir, segundo 
a lenda inventada pelas beatas, a personagem de Pai Benedito aparece descrita com a 
caracterização renascentista de um demônio. No romantismo, em especial para a narrativa 
gótica, a dicotomia noite e dia, escuridão e claridade desempenha um papel importante para a 
construção do imaginário das cenas, geralmente conferindo-lhes um ar onírico. August 
Schlegel vê a noite como um “véu benévolo” que une duas faces: a humana e a monstruosa, a 
iluminada e a obscura, etc. Diz ele: 

A luz do sol é a razão enquanto moralidade aplicada à vida ativa, na qual 
somos dependentes das circunstancias da realidade. A noite, todavia, 
envolve-a com véu benévolo e, por outro lado, através dos astros, dá-nos 
uma visão das dimensões do possível; ela é o tempo dos sonhos. [...] a noite 
é a mãe de todas as coisas, reitera-se na vida de cada pessoa: a partir do 
caos original e por intermédio do amor e do ódio, da simpatia e da antipatia, 
o mundo vai adquirindo forma para ela. (Schlegel, Apud PONCIANO, 2003, 
p.73). 

O narrador de O tronco do Ipê prossegue a caracterização do preto velho: 

Segundo outros, esse Benedito não era senão o mesmo pai Inácio, ou para 
melhor dizer, um rebotalho do inferno que tomara a figura de negro para 
tentar a gente cá na terra. Embora objetassem alguns que antes do preto 
velho desaparecer, já outro existia na fazenda, onde fora visto ainda 
molecote; acudiam as comadres que o inimigo sabia fazer as cousas; sumira 
o pajem antes de tomar-lhe a figura. A prova era que Benedito, sempre tido 
como bom cativo, dera ultimamente em ruim e até fujão. Em face de razões 
tão peremptórias, ficou o Benedito tido e havido por feiticeiro. Todos se 
temiam dele; mas não faltava também quem recordasse a seu poder 
sobrenatural para a cura de certas enfermidades, para descobrimento de 
cousas perdidas, a realização de ocultos desejos. (ALENCAR, 1993, p.31) 

Mas o narrador adverte ao leitor que Benedito era um feiticeiro de bom coração. Não se 
tratava do outro, do típico vilão gótico como o personagem Loredano de O Guarani. Essa 
posição no romance é ocupada pela própria natureza, pelo boqueirão. E ao acompanharmos o 
percurso da personagem de Pai Benedito ao longo da narrativa vemos que a afirmação se 
confirma, pois o medo inicial criado pela caracterização dessa personagem se desfaz pouco a 
pouco. E o leitor se depara com um negro fiel e bondoso, disposto sempre a proteger Mário, 
filho de seu antigo senhor. 

A NATUREZA INCONTROLÁVEL E A SUPERSTIÇÃO 

Os mistérios em torno à fazenda Nossa Senhora do Boqueirão se dão não apenas em 
torno de Pai Benedito, mas também pela força de uma natureza incontrolável trabalhada à 
maneira gótica e a serviço da construção da hesitação fantástica. A descrição do boqueirão e 
os mistérios da trama que ele guarda são apresentados na narrativa de maneira cada vez mais 
insólita: a lenda da mãe d’água, o redemoinho, um homem e um cavalo que teriam se afogado 
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nessas águas e levados ao fundo por esta entidade. Vejamos alguns trechos que corroboram 
nossa afirmação: 

De tempos em tempos ela [a mãe d’água] vem à terra para afogar a gente, e 
todo o menino que entra no rio, ela agarra para servir de criado ao filho. 
Também de noite, quando alguma criança chora e aflige sua mãe, ela a 
carrega para o fundo d’água [...] Era sinhá velha, que dizia... Como aqui no 
boqueirão sempre estava sucedendo desgraças, ela dizia que mãe d’água 
morava na lagoa; e que assim no lugar onde tem mais sombra, às vezes se 
vê ela olhando e rindo com tanta graça, Senhor Deus, que a gente tem 
vontade mesmo de se atirar no fundo para abraçá-la. (ALENCAR, 1993, p.28) 

Quando Alice vai até o boqueirão, fascinada pelo que ouviu de sua mãe preta, é atraída 
pela figura da mãe d’água que a chama, hipnotizando-a como faziam as sereias aos 
marinheiros: 

a moça do lago outra vez sorriu-lhe, através daquela imagem querida. Então 
Alice atraída pelo recanto, foi se embeber naquele sorriso como uma folha 
de rosa banhando-se no cálice do lírio que a noite enchera de orvalho. 
Ouviu-se um soluço da onda, e um ai sentido. O soluço expirou ali mesmo, 
sopitado pela voragem que se abrira. O gemido repercutido pelas águas foi 
derramar a aflição na cabana. (ALENCAR, 1993, p.35) 

A lenda evoca o sobrenatural incompatível com a racionalidade positivista do século XIX, 
mas, ao mesmo tempo, se presta à proposta nacionalista de aclamação da “cor local” por 
trazer a lume crenças que eram (e ainda são) bastante afloradas no imaginário social brasileiro. 
Alencar teria conseguido, através da exploração das superstições do povo brasileiro de sua 
época, produzir uma variação dessa literatura romântica mais imaginativa que foi o romance 
gótico, um “gótico tropical”. 

De fato, o romance de Alencar, diferentemente do que afirmara Jerônimo Monteiro 
(1959) ao organizar aquela que parece ter sido a primeira antologia de contos fantásticos 
editada no Brasil –O conto fantástico –, comprova que nossos autores, até os mais engajados 
com o projeto nacionalista romântico aproveitaram-se dessa cultura mista, aflorada em 
superstições e lendas para flertar com o gótico e com o fantástico. 

O GÓTICO A SERVIÇO DA HESITAÇÃO 

A hesitação, consenso entre a maioria dos teóricos do fantástico, não é apenas uma 
característica desse tipo de literatura, mas sua principal condição. E a opção por uma das duas 
explicações possíveis, natural ou sobrenatural, remete-nos a outros gêneros, a saber, o 
estranho ou o maravilhoso. Mas há uma hesitação que é produzida somente durante uma 
parte da leitura e independente do seu desfecho comporta-se como fantástico. A essa Todorov 
denomina “efeito fantástico” (2012, p.48). Os mistérios em torno do boqueirão propiciam 
pequenos momentos de hesitação que nos conduzem em gradação para o desfecho, mas 
mantendo o leitor sempre em dúvida acerca da naturalidade ou sobrenaturalidade dos 
incidentes trágicos relacionados ao lago. 

É claro que não pretendemos rotular o romance alencariano aqui estudado de gótico ou 
fantástico. Ele é um exemplar de nossa vertente regionalista, de fato, mas não podemos nos 
desaperceber que, engajado com obras da literatura de seu tempo, Alencar dialogou tanto 
com o romantismo gótico quanto com o conto fantástico. O mistério que se constrói em torno 
do boqueirão e da figura de Pai Benedito, bem como a retomada de alguns topoi góticos 
geram a hesitação e o “desconforto” (BESSIÈRE, 2009) ou “inquietude” (BATALHA, 2010; 2011) 
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necessários para que determinadas cenas, conforme as comentadas nesse artigo, sejam 
entendidas como possuidoras de um certo “efeito fantástico”, como nos fala Todorov. 
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QUATRO FACES DE UM SERIAL KILLER, EM AMERICAN PSYCHO 
Luciano Cabral (UERJ) 

Desde sua estreia em 1985, o escritor estadunidense Bret Easton Ellis escreveu seis 
romances e uma coletânea de contos. No entanto, American Psycho, publicado em 1991, 
continua sendo seu livro mais lido, comentado e criticado (tanto positiva quanto 
negativamente). Pelo estilo e conteúdo de sua narrativa, American Psycho está na lista dos 
livros mais controversos já publicados nos Estados Unidos. Ironicamente, essa controvérsia 
teve início meses antes de sua publicação. O romance deveria ser lançado no fim de 1990, 
como a última narrativa literária do fim dos anos 1980 (MURPHET, 2002, p.66). Seus editores 
acreditavam que o livro seria considerado um exagerado e satírico retrato de uma década 
dominada por jovens e ambiciosos profissionais urbanos, ávidos por competir entre si, 
enriquecer e consumir. O livro, entretanto, não foi recebido do modo como estes editores 
vislumbraram. O fato é que algumas páginas do romance começaram a circular pela editora, 
mudando rapidamente o cenário da sátira esperada à comoção indesejada. Estas páginas 
continham cenas de torturas sendo infligidas principalmente contra mulheres, narravam uma 
violência sem motivo aparente, descrita em detalhes, e traziam um estilo narrativo que 
tornava o protagonista indiferente às próprias ações. Esta combinação desencadeou revolta 
nos leitores. Organizações de proteção à mulher incentivaram o boicote ao livro e colunistas 
de alguns jornais14, antes mesmo de o romance ter sido oficialmente publicado, pediram para 
que seus leitores não o lessem. Tal comoção fez com os editores cancelassem o contrato de 
publicação, previsto para dezembro de 1990. Com isso, o romance pôde ser lançado somente 
três meses depois, por outra editora. 

Se consideradas fora de seu contexto particular, muitas cenas em American Psycho não 
serão mais do que mera descrição da brutalidade despropositada de um protagonista 
assassino, misógino, racista e canibal, cuja intenção nada mais é do que se autorretratar como 
um psicopata violento. Patrick Bateman, o narrador autodiegético do romance, carrega 
certamente estes adjetivos. Mas antes de qualquer movimento judicativo que se faça, 
devemos lembrar que Bateman é um personagem de ficção, virtualmente possível, porém 
fisicamente inexistente. Como tal é que eu pretendo expô-lo e analisá-lo. 

American Psycho é de fato um retrato da sociedade americana dos anos 1980, uma 
década comumente compreendida com o auxílio de palavras como Reaganomics, yuppies, 
MTV e narcisismo. Patrick Bateman, de uma maneira ou de outra, incorpora todos estes 
elementos. Ele mora em Nova Iorque, é um rico jovem de negócios, e comunica-se através de 
canções pop e da mídia de massa. A piada criada para ridicularizar a sua geração egoísta e 
individualista – “Chega de falar de mim. Vamos falar de você: O que você acha de mim?15” – 
cai como uma luva para seu comportamento. Porém, Bateman não é apenas o produto de uma 
geração narcisista, ele é também a personificação de seu caráter brutal. Ele lê biografias de 
assassinos em série (Ed Gein, Ted Bundy, Sonof Sam, Charles Manson), mata moradores de 

                                                           
14Entre eles, Roger Rosenblatt, que escreveu uma coluna para o The New York Times em 16 de dezembro de 1990 
intitulada “Snuff This Book”. A resenha, em inglês, pode ser lida no site: 
http://www.nytimes.com/1990/12/16/books/snuff-this-book-will-bret-easton-ellis-get-away-with-murder.html. 
Último acesso em 12.Jul.2015. 
15“Butenoughabout me. Let’stalkaboutyou: What do youthinkof me?” é uma piada mencionada em um artigo 
escrito por Elspeth Reeve para a revista The Wire. O artigo, em inglês, pode ser lido em: 
http://www.thewire.com/national/2013/05/me-generation-time/65054/. Último acesso em 12.Jul.2015. 

http://www.nytimes.com/1990/12/16/books/snuff-this-book-will-bret-easton-ellis-get-away-with-murder.html
http://www.thewire.com/national/2013/05/me-generation-time/65054/
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rua, homossexuais e imigrantes, tortura mulheres, filma a morte delas, e masturba-se diante 
de seus cadáveres. De certa forma, o personagem revive a duplicidade de Jekyll e Hyde: por 
um lado, ele é um homem comum, bonito, rico, inteligente e bem educado; por outro, ele é 
um serial killer que machuca, tortura e mata sua vítimas com brutalidade e com indiferença. 

Inserido em um mundo repleto de apelos visuais (seja nos comerciais de televisão, nos 
panfletos, filmes ou roupas de grife), a narrativa de Patrick Bateman reverbera esta tendência. 
É verdade que Bateman descreve minuciosamente os assassinatos de algumas de suas vítimas, 
como Paul Owen, Al, Torri, Tiffany, Bethany, Christie e Sabrina. Também é verdade que o estilo 
de Easton Ellis é superficial e inexpressivo – ou blank, como se costuma nomear em inglês – 
tornando as frases mais diretas, mais pungentes e menos adornadas. Não há espaço para 
beletrismos em blank narratives. Contudo, quando se trata de toda aquela comoção que 
envolveu a publicação de American Psycho, alguns críticos dizem-se surpresos. 

James Annesley, por exemplo, aponta que a revolta contra o romance é infundada, uma 
vez que a representação da violência em narrativas ficcionais não é um desvio da norma na 
cultura estadunidense. Ele menciona filmes de Quentin Tarantino e a adaptação para o cinema 
de O Silêncio dos Inocentes, de 1990. O crítico também cita contos de Raymond Carver e 
romances sobre o Vietnã de Bobbie Ann Manson, Jayne Anne Phillips e John Nicholls. Para 
tornar a revolta ainda mais infundada, menciona, também, as imagens brutais que podem ser 
encontradas nas histórias de Jack London, Ernest Hemingway e Edgar Allan Poe (ANNESLEY, 
1998, p.12-13). Annesley conclui que a censura aplicada ao romance e ao autor pode ser 
explicada apenas pela errônea relação que alguns fazem entre a violência real e as 
representações estéticas da violência. 

Apesar disso, ou talvez por causa disso, American Psycho é o romance mais famoso de 
Bret Easton Ellis. Em 2000, ele foi adaptado para as telas com relativo êxito, e tem sido 
analisado, ou mencionado, em vários artigos, principalmente por conta de seu estilo narrativo 
e seu narrador não-confiável. O romance ainda é ora ovacionado e ora rechaçado, mas já 
conquistou seu lugar na literatura dos Estados Unidos. Meu artigo é uma tentativa de lidar 
com Patrick Bateman sem aprisioná-lo a um juízo moralista. 

Devo esclarecer que, na verdade, o que escrevo é um resumo do resultado da minha 
pesquisa de mestrado. Desejo apresentar aqui os quatro pontos, ou as quatro faces, de Patrick 
Bateman que desenvolvi em minha dissertação, a saber: (1) Bateman é um consumista ávido, 
pois consome de tal maneira que já não difere mercadorias de seres humanos; (2) Bateman é 
um competidor, e compete em duas frentes: compete tanto para ter mais reconhecimento 
social quanto para não perder o reconhecimento que já possui, para não ser, em último caso, 
marginalizado; (3) Bateman é um personagem horrível, que suscita medo, não apenas por ser 
um serial killer, mas também por narrar detalhadamente suas atrocidades; e (4) Bateman não 
é confiável, já que sua narrativa é ambígua, inconsistente e contraditória – ela é, na verdade, o 
produto de uma mente perturbada. Estes quatro pontos tornaram-se os quatro capítulos de 
minha dissertação. Daqui em diante, eu gostaria de discorrer sobre cada um deles. 

Na Divina Comédia de Dante Alighieri, mais especificamente no Canto III do Inferno, os 
poetas Virgílio e Dante estão diante dos portões do inferno. Ali eles se deparam com uma 
terrível inscrição, em letras escuras, bem acima da entrada: “Perca toda a esperança aquele 
que aqui entrar” (ELLIS, 2011, p.11). Bastante apreensivo pelo que acabara de ler, Dante pede 
a Virgílio que esclareça a inscrição. Virgílio explica que o local onde eles entrarão é destinado 
àqueles que, quando ainda vivos, não receberam nem elogio e nem reprovação, e também 
àqueles que nem aceitaram ou negaram deus. Sendo rejeitados tanto pelo céu quanto pelo 
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inferno, este “eterno purgatório” é o destino agonizante daquelas almas que nada fizeram 
para que fossem aplaudidas e lembradas. 

American Psycho começa com esta mesma frase. O protagonista Patrick Bateman e seu 
amigo Timothy Price estão em um táxi, dirigido por um taxista negro que não é estadunidense, 
quando esta sentença, “em letras cor de sangue na parede do edifício do Chemical Bank, 
próximo à esquina da Rua Onze com a Primeira Avenida” (ELLIS, 2011, p.11), é vista, escrita 
“num tipo grande o suficiente para ser avistada do banco traseiro do táxi” (p.11). No romance 
de Easton Ellis, no entanto, Virgílio não está presente para esclarecer a frase para nós leitores. 
Somente depois do fim de nossa leitura, nós percebemos que a terrível inscrição funciona 
como um aviso: ao entrarmos no mundo do romance, estaremos inevitavelmente em contato 
com esse inferno dantesco, cheio de sofrimento, das vítimas de Bateman, onde outras línguas 
são faladas (em uma cena ocorrida em uma lavanderia, o protagonista e uma atendente 
chinesa não se entendem) e repleto de contrastes sociais e econômicos (ricos vestidos com 
roupas de grife deparam-se com mendigos onipresentes). 

Doze anos antes da publicação deste romance, Christopher Lasch já havia aludido a esta 
inscrição dantesca. A frase de Dante Alighieri nunca foi citada no texto do historiador, mas ela 
pode ser notada quando Lasch discute as razões do mundo moderno ser concebido como uma 
época sem esperança. Os anos 1960 são comumente lembrados como uma década de 
efervescência política e experimentação cultural. O movimento pelos direitos civis e a, assim 
chamada, revolução sexual, são dois exemplos de um momento em que os estadunidenses, 
mais particularmente os jovens, acreditaram que de fato havia sérios motivos para lutar. 
Contudo, com o passar dos anos, estes motivos não conseguiram superar os problemas que já 
existiam, os que estavam na ordem do dia e nem aqueles que viriam. Duas guerras mundiais, o 
holocausto, a guerra fria e sua ameaça de destruição nuclear, a guerra do Vietnã, a escassez 
dos recursos naturais, a crise do capitalismo, a derrocada do liberalismo, o questionamento 
das conquistas científicas, a futilidade da filosofia, a irrelevância da história e a incapacidade 
da literatura de representar o real são, então, alguns dos problemas que, nas últimas décadas 
do século XX, contribuíram para uma visão desesperançosa, para um desencanto na sociedade 
estadunidense: 

Se por outro lado nós perguntarmos o que o cidadão comum pensa sobre 
seus prospectos, nós encontraremos várias evidências que confirmarão a 
impressão de que o mundo moderno tem pela frente um futuro sem 
esperança (LASCH, 1991, p.xiv).16 

Esta sensação de fim (ou sense of ending, como nomeia Lasch) deve ser compreendida 
mais como a percepção de que as coisas estão desmoronando do que como a mera noção de 
um milênio que está prestes a acabar. 

Nós encontramos esta visão desesperançosa no jornal que Timothy Price folheia. Patrick 
and Timothy ainda estão no táxi quando Timothy abre o jornal e lê as manchetes em voz alta: 

Na edição de um dia, de um só dia, vejamos aqui... manequins foram 
estranguladas, bebês atirados do telhado dos prédios, crianças assassinadas 
no metrô, comunistas fazem comício, chefão mafioso aniquilado, nazistas – 
excitado, ele folheia o jornal – jogadores de beisebol com AIDS, mais 
baboseiras da Máfia, engarrafamentos, os sem-teto, loucos diversos, bichas 
caindo feito moscas pelas ruas, mães de aluguel, novela de televisão sai do 
ar, crianças arrombaram o zoológico e torturaram e queimaram vivos vários 

                                                           
16Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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animais, mais nazistas... e a piada, a graça toda da pilhéria, é que tudo isso 
acontece nesta cidade, em nenhum outro lugar, apenas aqui, que merda, 
espere, mais nazistas, engarrafamentos, vendedores de bebês, mercado 
negro de bebês, bebês com AIDS, bebês drogados, prédio desmorona sobre 
um bebê, bebê enlouquece, engarrafamentos, ponte cai... (ELLIS, 2011, 
p.12) 

Já nas suas primeiras páginas, American Psycho faz um retrato horrendo do espaço. A 
Nova Iorque onde os personagens atuam ecoa os problemas elencados por Lasch. Pobreza, 
doenças e assassinatos compõem a metrópole, tão desesperançosa quanto o diagnóstico do 
historiador, porém, mais violenta do que sua análise pôde prever. 

Embora Lasch concentre sua reflexão no século XX, especialmente no período após 
1950, ele enfatiza que esta sensação de fim não pode ser limitada a este momento histórico 
apenas. A visão religiosa do século XVI, por exemplo, aconselhava que os fiéis deviam esperar 
ansiosamente pelo apocalipse. Este evento, como era pregado, traria destruição ao mundo, 
mas logo uma era de ouro instaurar-se-ia na terra (LASCH, 1991, p.6). O fim, por isso, era 
esperado com fervor – ele indicava uma esperança no futuro. Os fiéis tinham certeza de que 
havia um messias, e que podiam contar com ele. O período pós-apocalíptico era visto como 
promissor se a igualdade social pudesse ser alcançada, e se a conexão com as gerações 
passadas fosse mantida. Estes valores, de acordo com Lasch, eram celebrados mesmo pelos 
mais apaixonados transcendentalistas. 

Esperança, preocupações sociais e conexão com o passado, contudo, não fazem parte da 
episteme das últimas décadas do século XX. Lasch afirma que a ausência destas características 
é o que separa estas décadas do século XVI. As ideologias positivistas e humanistas prometiam 
construir uma sociedade mais justa e igualitária e os cientistas acreditavam que podiam obter 
soluções usando métodos racionais. Séculos depois, nenhuma destas ideologias e métodos 
parece ter sido capaz de oferecer respostas consistentes para os problemas que temos 
enfrentado. A falta de esperança produziu a visão de uma sociedade sem futuro ou, se há 
algum futuro, este é marcado por uma destruição inevitável. Por sua vez, a falta de 
preocupações sociais deu lugar à competição, ao egoísmo e ao medo de depender dos outros. 
O egoísmo, mais particularmente, tornou-se uma espécie de defesa contra estas questões 
sociais aparentemente insolúveis. Por fim, o rompimento com o passado provocou a “erosão 
de qualquer preocupação séria com a posteridade” (LASCH, 1991, p.5). Como as promessas 
positivistas do passado acabaram mostrando-se vazias, elas deixaram de ser a chave para a 
solução destes horrores sociais. Assim, um passado que é visto como frustrante não tem poder 
para engendrar um futuro promissor. Prevendo um prospecto de destruição e rejeitando um 
passado inútil, os estadunidenses, nas últimas décadas do século passado, tiveram uma só 
alternativa: viver o instante. Quando se nega o passado e o futuro, o único momento que 
sobra é o presente. 

Patrick Bateman é um personagem que, de maneira exacerbada, exemplifica este 
presente: os anos 1980. Sua narrativa é repleta de referências à cultura popular desta década, 
do fotógrafo e pintor David Onica à banda pop Huey Lewis andthe News, de filmes de 
suspense aos videoclipes da MTV. Ao fazer a resenha da banda inglesa Genesis, ele confessa 
que não entende nenhum de seus álbuns das décadas anteriores. Ele diz que é um grande fã 
da banda “desde que saiu seu disco em 1980, Duke” (ELLIS, 2011, p.163). Este álbum serve 
como uma linha divisória do tempo, deixando claro que tudo o que não pertencer a esta 
década está fora do lugar e é, na verdade, inaudível e dispensável. O romance termina um 
pouco antes do início dos anos 1990, insistindo no seu confinamento a um período específico. 
Se a primeira frase do romance nos manda entrar, a última avisa que não há como sair: 



ESTUDOS DO GÓTICO  

e acima de uma das portas cobertas pelo drapeado de veludo vermelho no 
Harry’s há uma tabuleta e na tabuleta em letras que combinam com a cor 
do drapeado estão as palavras ESTA NÃO É A SAÍDA. (ELLIS, 2011, p.477)  

Esta frase encerra Bateman, seus amigos, suas vítimas e suas ações em um espaço em 
que reificar, ou coisificar, é frequente – um momento que muitos tem chamado de sociedade 
de consumo. 

Bateman não menciona qualquer experiência traumática que pudesse explicar seu 
comportamento psicopático. Sua narrativa superficial por si só não permite uma análise mais 
profunda da história. Neste sentido, poderíamos concluir que as torturas, os assassinatos, a 
parafilia e o canibalismo de Bateman são acte gratuit, e nada mais. Perguntas como “quem ele 
foi”, “de onde veio”, “o que ele faz” não são respondidas satisfatoriamente. Sabemos que ele 
tem um irmão, Sean Bateman, que o odeia e que “tal sentimento é recíproco sem qualquer 
traço de ambiguidade” (ELLIS, 2011, p.270). Além disso, sabemos que sua mãe, cujo nome não 
é revelado, é paciente permanente de um hospital psiquiátrico. Ao longo da narrativa, Patrick 
visita-a uma única vez. A foto de seu pai junto à outra de Patrick e Sean juntos na mesa de 
cabeceira do quarto da mãe talvez seja o único momento em que podemos perceber algum 
laço familiar. No entanto, nada mais do que isso é revelado. 

Este silêncio com relação ao passado corrobora o interesse exclusivo de Bateman pelo 
presente, confirmado também pelo modo verbal usado para narrar sua história. A violência do 
protagonista não tem origem em um trauma. Tal análise certamente nos levaria a conclusões 
erradas sobre as razões por que Bateman tortura, mata e narra tão detalhadamente suas 
atrocidades. O silêncio, por outro lado, nos permite dizer que o protagonista “responde às 
forças da mídia de massa e do livre mercado” (ANNESLEY, 1998, p.20). Extremamente egoísta e 
intimamente inserido em uma década, Patrick Bateman torna-se a metáfora brutal do ethos 
consumista. 

Bateman faz parte de uma classe que, na década de 1980, passou a ser conhecida como 
yuppie, forma reduzida de young urban professional ou, em português, “jovens profissionais 
urbanos”. O termo (pouco usado ultimamente) rotula pessoas entre vinte e quarenta anos de 
idade, residentes nas grandes cidades e formadas em universidades renomadas, que procuram 
manter um alto padrão de vida. Eles elogiam a competição e o consumo, exaltam o hedonismo 
e o individualismo e sentem orgulho de sua ideologia materialista. A primeira aparição do 
protagonista é em um táxi rumo a uma festa na casa de sua namorada (festas e restaurantes 
ocupam a maior parte de sua rotina diária). As marcas e os produtos de alto custo são listados 
a todo o momento, como em um catálogo, com a minúcia e o orgulho característicos de quem 
ostenta. Todo o capítulo “Manhã”, por exemplo, é usado por Bateman para descrever seu 
apartamento e sua rotina matinal, e para vangloriar-se de todos os aparelhos de última 
geração que possui, dos produtos cosméticos com que cuida da pele e dos ternos que usa. 

O sociólogo polonês Zigmunt Bauman, em seu livro Vida Para Consumo, alerta que, 
dentro de uma sociedade consumista, não apenas as coisas, mas também as pessoas tendem a 
ser reificadas, comodificadas e transformadas em mercadoria. Isso porque as interações 
humanas passam a ser reguladas e padronizadas de forma análoga às interações estabelecidas 
entre quem consome e aquilo que é consumido. Em outras palavras, relacionar-se tende a ser, 
antes de qualquer coisa, uma oportunidade de promoção de si mesmo, em que é preciso 
sofrer certa remodelagem (ou sucessivas remodelagens) até que se atinja a capacidade de ser 
atraente e, consequentemente, desejável – até que se tenha um valor de mercado que atraia 
fregueses (BAUMAN, 2007, p.13). 



ESTUDOS DO GÓTICO  

Este é o espaço onde encontramos Bateman. Como salienta Bauman, um espaço voltado 
para as filiações mercadológicas, onde as relações humanas copiam fielmente as relações 
existentes entre consumidor e mercadoria – uma típica sociedade de consumo. Para Bateman 
não há diferença entre um produto e uma pessoa. Ele dispõe deles como bem entende. Ambos 
podem ser consumidos com a mesma avidez e, quando conveniente, podem ser descartados 
com o mesmo desapego. As longas listas descritivas de Patrick Bateman são a trágica 
constatação da nova ordem em uma sociedade em que pessoas e mercadorias agora são 
equivalentes. 

Este consumo equivalente de mercadorias e pessoas pode ser encontrado mais 
particularmente nesta cena do capítulo “Garotas”. Ao fazer sexo com duas prostitutas, Torri e 
Tiffany, Bateman morde e corta um pedaço da vagina de Tiffany: “Ela começa a dar uns 
guinchos, querendo desvencilhar-se, e afinal grita na hora em que meus dentes lhe rasgam a 
carne” (ELLIS, 2011, p.365). A tortura continua e ele decide filmar o que está fazendo. 
Enquanto descreve minuciosamente toda a dor que provoca nas duas garotas, Bateman 
também descreve a filmadora. Estas descrições simultâneas reificam as prostitutas, 
transformando-as em mercadorias: 

Como de hábito, na tentativa de compreender essas garotas eu resolvo 
filmar a morte delas. Com Torri e Tiffany utilizo uma câmara ultra miniatura 
Minox LX que aceita películas de 9,5mm, tem uma lente de 15mm f/3,5, 
fotômetro, filtro de densidade neutro embutido e está instalada num tripé. 
Pus um compact disc do Traveling Wilburys num CD portátil que fica na 
cabeceira da cama, para abafar quaisquer gritos. (ELLIS, 2011, p.365) 

Patrick Bateman é imoral (ou amoral, talvez), comete assassinatos e consome pessoas e 
mercadorias com o mesmo ímpeto. No entanto, seguindo a ética maquiavélica, ele tem um 
objetivo: ele quer os prazeres da sociedade de consumo. O que ele deseja, em último caso, é 
se “enquadrar” (ELLIS, 2011, p.286) e evitar ser descartado. Bateman consome humanos 
porque quer se livrar daquele desgraçado purgatório dantesco, onde as almas de nada valem, 
e por isso são rejeitadas pelo céu e pelo inferno. 

O purgatório de onde o protagonista tenta escapar é conhecido, segundo a doutrina 
católica, como um local intermediário. Ali as almas são quantificadas, qualificadas e julgadas a 
fim de serem conduzidas ao céu ou ao inferno. A topografia religiosa coloca o paraíso acima, o 
inferno abaixo e o purgatório entre estes dois. Patrick Bateman é rico, bonito, educado, 
graduado em Harvard. Ele pertence à alta classe, mas não parece estar acima, ou seja, no céu. 
Na verdade, ele se encontra no entremeio, não está nem acima e nem abaixo. Esta analogia 
religiosa fará mais sentido se substituirmos o terreno teológico pelo socioeconômico. Para 
alcançar o céu, Bateman precisa ser reconhecido e admirado – ele compete avidamente por 
isso. Patrick habita uma sociedade de consumo cujo reconhecimento vem das mercadorias e 
do status social, uma sociedade em que objetos são ubíquos e, muitas vezes, valem mais do 
que as pessoas. 

Um ambiente repleto de objetos força as pessoas a também se comportarem como 
objetos. Timothy Price é um bom exemplo deste comportamento, não só pelo seu sobrenome 
(que carrega uma das palavras que controlam o mercado), mas principalmente porque sua 
atitude denota reificação. Ao conversar com Bateman, Price reclama por não estar ganhando 
dinheiro suficiente. O personagem lista suas próprias qualidades e conclui que ele é essencial à 
sociedade: 

– Sou talentoso – Price começa a dizer. – Sou criativo, jovem, inescrupuloso, 
cheiro de motivação, altamente qualificado. Em essência, o que estou 
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dizendo é que a sociedade não pode se permitir me perder. Sou parte do 
ativo. [...] – Quero dizer que é fato que todos cagam para o trabalho que 
fazem, todo mundo odeia seus empregos, eu detesto o meu, e você me 
disse que odeia o seu. O que devo fazer? Retornar a Los Angeles? De jeito 
nenhum. Não pedi transferência da UCLA para Stanford para aturar isso. 
Afinal, será que só eu acho que não estamos ganhando dinheiro bastante? 
(ELLIS, 2011, p.11) 

Ao comentar sobre os personagens de American Psycho, o crítico Daniel Cojocaru 
aponta que “yuppies como Price pensam que são constantemente ameaçados de perder sua 
posição privilegiada na sociedade” (2008-2009, p.187). Timothy acha que é essencial, que é 
uma mercadoria valiosa. Assim, o dinheiro que ganha deve ser compatível com suas 
qualidades. Price e Bateman fazem parte da mesma classe. Sendo assim, suas atitudes são 
bem parecidas. Vários são os momentos em que Bateman enfatiza suas qualidades, 
especialmente as físicas. Em um deles, Patrick está em casa com uma modelo, Daisy. Enquanto 
ela está deitada na cama, ele a avalia: “Dou uma pausa, fico olhando sua barriga sequinha, 
bem desenhada. O tronco completamente bronzeado, a musculatura correta. O meu também” 
(ELLIS, 2011, p.257). Em outro momento, Bateman confessa que está de ressaca por ter 
consumido cocaína e remédios demais. Entretanto, no fim do parágrafo, ele resume o que 
mais importa para ele: “me sinto uma bosta, mas pareço ótimo” (p.132). O protagonista é um 
membro da alta classe, e deve se comportar como tal. Timothy Price, Patrick Bateman e os 
outros yuppies, ao listarem suas qualidades – suas roupas de grife, seus pertences e suas 
aptidões físicas – alimentam uma sociedade de consumo, de objetos, de pessoas como 
mercadorias. 

É nesta arena que o protagonista compete. Um terreno onde ser belo é uma arma, onde 
nomear marcas e grifes é questão de sobrevivência, onde competidores perdem se forem feios 
e pobres. Bateman precisa lutar por reconhecimento e admiração porque ele se encontra no 
entremeio, no purgatório. Mas ao mesmo tempo em que ele compete para subir na hierarquia 
social, ele também compete para não descê-la. Estar abaixo significa ser mandado ao inferno, 
perder, ser marginalizado socialmente – ser dispensável. Daí Bateman lutar em duas frentes: 
tanto para subir quanto para não descer. 

Christopher Lasch (1991, p.117) acredita que, nas últimas décadas do século passado, 
um novo Narciso surgiu: (a) paradoxal, pois depende dos outros ao mesmo tempo em que 
teme esta dependência; (b) menos confiante, por perceber suas fraquezas; e (c) menos 
beligerante, por temer a competição. Para os novos narcisistas, competir significa aniquilar, 
eliminar o adversário. Para Lasch, os novos narcisistas evitam o confronto quando percebem 
que não há equilíbrio entre rivalidade e cooperação. As atitudes de Patrick Bateman encaixam-
se na primeira e na segunda característica apontadas pelo historiador americano. Mas não 
encaixam-se na terceira. Bateman não evita o confronto. Ele é um narcisista que compete, e 
que deseja aniquilar seu oponente. Ele é um competidor que acredita que a superioridade só 
pode ser alcançada com a destruição. 

Daniel Cojocaru, assim como eu, também defende que Bateman entrou em uma 
competição que exige a aniquilação dos adversários: “Sua vulnerabilidade é ridicularizada pela 
sociedade. Então, ele tenta cada vez mais adequar-se ao ideal yuppie, adotando a postura 
lógica deste estilo de vida: eliminar seus rivais” (2008-2009, p.190). No romance, yuppies mal 
conseguem distinguir um ao outro, nomes são falados, mas nunca ditos com certeza. Paul 
Owen, por exemplo, pensa que Patrick é outra pessoa. Há uma explicação lógica para esta falta 
de distinção, explicação esta baseada em traços físicos e materiais: 



ESTUDOS DO GÓTICO  

Owen me confundiu com Marcus Halberstam (embora Marcus esteja saindo 
com Cecilia Wagner), mas por algum motivo isso não tem mesmo grande 
importância, parece um equívoco até lógico já que Marcus trabalha também 
na Pierce & Pierce e de fato faz exatamente a mesma coisa que eu, ter 
predileção por ternos Valentino e óculos claros de lentes de grau e 
frequentamos o mesmo barbeiro no mesmo lugar, o Hotel Pierre, por isso é 
compreensível; não fico incomodado. (ELLIS, 2011, p.111-112) 

Por outro lado, aqueles que podem ser distinguidos são vitimados. Owen, o colega 
yuppie de protagonista, é sofisticado, veste-se muito bem, é hábil em escolher produtos para o 
cabelo, e sua carreira parece ser mais promissora do que a de Bateman. Owen não pode ser 
ignorado – ele se destaca. Patrick então vê o personagem como um obstáculo, algo que o 
obstrui em seu caminho até o paraíso. Esta é razão para ele ter sido assassinado: 

– Oi, Owen – digo, admirando o modo como mandou cortar e alisar para 
trás os cabelos, com um repartido tão certinho e fino que... fico arrasado e 
anoto mentalmente que devo lhe perguntar onde compra produtos de 
tratamento capilar, qual tipo de mousse usa, minha suposição final sendo a 
Ten-X. (ELLIS, 2011, p.137) 

A vontade de Bateman de enquadrar-se a qualquer custo a uma classe, a um estilo de 
vida, força-o a operar sobre maniqueísmos: rico/pobre, belo/feio, homem/mulher, 
céu/inferno. Estes pares dicotômicos sempre tendem a privilegiar um dos elementos, 
dependendo de quem esteja no controle (HUTCHEON, 1988, p.62). Os mendigos, imigrantes, 
homossexuais e prostitutas que são assassinados ao longo do romance não fazem parte da 
classe do protagonista, e nem mesmo podem ameaçá-lo economicamente. No entanto, a 
onipresença destes personagens socialmente marginalizados lembra-o que competir também 
é perder, é descer na hierarquia social. O que Bateman teme, em última instância, é ser ele 
também marginalizado, o que significa estar abaixo, ser dispensável, estar no inferno. 

Estes personagens marginalizados, membros de grupos minoritários, são comumente 
vistos como o outro, como excêntricos17. O antropólogo Arjun Appadurai (2006, p.51) afirma 
que temer o outro, vê-lo como uma ameaça, provoca o surgimento de “identidades 
predatórias”, ou seja, aquelas identidades cuja construção social e mobilização requerem a 
extinção de outras identidades, vistas como ameaças à existência de algum grupo. Quando 
digo que Bateman teme ser marginalizado, ser um excêntrico, eu dialogo com Appadurai, uma 
vez que o teórico argumenta que discursos de grupos majoritários frequentemente carregam a 
ideia de que uma identidade hegemônica pode se tornar minoritária a menos que essa minoria 
desapareça (APPADURAI, 2006, p.52). Os mendigos, prostitutas, imigrantes e homossexuais 
ameaçam o objetivo de Bateman de ser reconhecido e admirado. A simples presença deles o 
lembra da possibilidade de perder a competição. Essas minorias o apavoram, por isso ele passa 
a ser um assassino predatório. 

Esta é uma das razões pela qual o protagonista descreve a tortura que inflige a estes 
personagens de forma tão detalhada. Al, Torri, Tiffany e os outros membros de grupos 
minoritários assassinados representam uma ameaça à classe a que Bateman pertence. 
Consequentemente, uma vez que ele os mata, seu ato deve ser visto como heroico, não como 
um crime. Ele, na verdade, elimina o temor que os excêntricos causam, não só a ele, mas a 
todo o estilo de vida yuppie. 

                                                           
17Excêntrico aqui traduz o termo em inglês, ex-center ou off-center, ou seja, longe do centro, à margem, 
marginalizado. 
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Esta descrição minuciosa das torturas e assassinatos é uma ferramenta que torna o 
protagonista um personagem horrível e provoca horror. De fato, em American Psycho, há três 
estratégias utilizadas para este fim: (1) a narrativa autodiegética; (2) o presente do indicativo; 
e (3) o detalhamento. 

A narrativa autodiegética combina a ação praticada com quem a pratica. Deste modo, 
Bateman narra o que age ao leitor, sem que haja qualquer mediador. Nas narrativas em 
terceira pessoa, por exemplo, há uma distância entre o narrador e suas ações: “na literatura, o 
mundo do narrador em terceira pessoa é completamente separado do mundo dos 
personagens da história” (FLUDERNIK, 2009, p.31). Esta voz heterodiegética não age. Com isso, 
ela nunca se torna uma figura sólida dentro da narrativa. Por outro lado, nas narrativas em 
primeira pessoa, não há somente uma voz, mas um corpo inteiro, com gestos, sentimentos e 
pensamentos, para contar a história. Nós leitores temos a chance de ouvir de um narrador que 
atua. Em American Psycho, este narrador é sólido porque é autodiegético. Podemos imaginar 
sua voz e seus traços, e nos familiarizar com os sentimentos e pensamentos que ele 
compartilha conosco. Bateman é um narrador que pode ser completamente personificado, o 
que torna sua narrativa mais pungente. A autodiegese o traz para mais perto de nós, 
principalmente quando ele diz o que ninguém, além do leitor, poderia saber: 

De modo fugaz me imagino puxando uma faca, fazendo um daqueles meus 
arremessos, tendo como alvo a veia dilatada na cabeça de Armstrong, ou 
melhor ainda o seu terno, me perguntando se ele continuaria a falar. 
Considero a possibilidade de me levantar sem pedir licença, pegar um táxi 
até outro restaurante, ali pelo SoHo, talvez um pouco mais longe acima do 
centro, tomar um drinque, utilizar o toalete, talvez até ligar para Evelyn, 
voltar ao DuPlex, e cada molécula que constitui meu corpo me diz que 
Armstrong estaria ainda falando, não só de suas férias, mas do que parece 
ser as férias de todo o mundo na porra das Bahamas. (ELLIS, 2011, p.171-
172) 

Bateman olha para Christopher Armstrong e gesticula para enfatizar que ele está atento 
à conversa: “Armstrong, você é um... babaca. – Hã-hã. – Aceno com a cabeça. – Bem...” (ELLIS, 
2011, p.171). Mas nós leitores sabemos de sua vontade de esfaquear a cabeça de Armstrong. 

O presente do indicativo é outra estratégia narrativa com efeito semelhante. Sua função 
principal é localizar um evento no momento em que ele ocorre. Seu uso aumenta o impacto da 
narração (talvez mais do que o pretérito), deixando sua leitura mais intensa: 

“Grite, doçura”, insisto, “fique gritando”.  Me abaixo mais, chegando 
pertinho, roçando-lhe os cabelos. “Ninguém quer saber de nada, ninguém 
vai ajudá-la...” Ainda tenta soltar um grito, mas já está perdendo a 
consciência e só é capaz de dar um fraco gemido. Me aproveito de seu 
estado de desamparo e, tirando as luvas, forço-a a abrir a boca e lhe corto a 
língua com a tesoura, puxando fora com facilidade, guardando-a na palma 
da minha mão, quente e ainda sangrando, parecendo menor do que era 
dentro da boca (ELLIS, 2011, p.296-297) 

Ao discutir algumas regras do fazer narrativo, James Phelan lembra que a crítica Suzanne 
Fleischman argumenta que a prosa no presente do indicativo constitui uma violação mimética. 
Para Fleischman, o problema é que “não se pode viver e narrar ao mesmo tempo” (PHELAN, 
1994, p.224-225). No entanto, este presente autodiegético, ou seja, uma história sendo 
narradaenquanto os eventos acontecem, vai de encontro ao passado histórico heterodiegético 
– onisciente e autoritário. Esta estratégia tem íntima relação com a narrativa não-confiável do 
protagonista. Bret Easton Ellis deixa as brutais ações de Bateman bem próximas, no tempo 
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presente do leitor. O resultado disso é uma intimidade perturbadora com o protagonista, 
como se nós fôssemos cúmplices virtuais de suas investidas criminosas. 

Por fim, o detalhamento é também uma estratégia para suscitar o horror, possivelmente 
a mais evidente delas. Em American Psycho, torturas e assassinatos tendem a ser 
minuciosamente descritos. Conforme as citações anteriores já mostraram, Bateman nunca 
esconde seus crimes de nós leitores. Pelo contrário, ele os descreve abertamente, revelando 
cada segundo de seus atos. Em algumas cenas, o detalhamento é tão pormenorizado ao ponto 
de torná-lo escatológico e repugnante: 

Enfim, num tormento, depois que retirei o casaco de seu rosto, ela começa a 
suplicar, ou pelo menos tenta, a adrenalina por um momento sobrepondo-
se à dor. “Patrick, ai meu Deus, pare por favor, ai meu Deus, pare de me 
machucar...” Mas, como de hábito, a dor retoma – é forte demais – e ela 
desmaia de novo e vomita mesmo inconsciente, aí tenho de lhe segurar a 
cabeça para cima de modo a não se engasgar com o vômito e então 
pulverizo gás lacrimogêneo mais uma vez. Os dedos que ficaram pregados 
eu tento arrancar com os dentes, e quase consigo fazê-lo com o polegar 
esquerdo dela, o qual acabo mastigando e descarnando todo, deixando 
exposto o osso, mas depois pulverizo-a de novo com gás, sem necessidade. 
(ELLIS, 2011, p.296) 

Bateman não possui qualquer traço físico (como Drácula, Frankenstein ou Mr. Hyde) que 
indique que ele seja um monstro. Os personagens, tendo a chance de analisá-lo, não 
encontrarão qualquer monstruosidade em sua aparência. Bateman incorpora este horror no 
momento em que ele age, tortura e mata. Mas isso não é tudo. A narrativa autodiegética, a 
história contada no presente do indicativo e as descrições minuciosas são estratégias usadas 
para tornar o protagonista um personagem horrível. 

Tendo discutido três faces de Patrick Bateman, a saber, o consumismo, a competição e 
as estratégias narrativas que o tornam horrível, eu gostaria de discorrer sobre o quarto e 
último ponto: sua narrativa não-confiável. Desde sua publicação, American Psycho tem sido 
impresso em diferentes capas. Enquanto uma capa mostra apenas uma pequena quantidade 
de sangue misturada à água, outra mostra o rosto de um rapaz branco olhando para nós. 
Outras edições exibem o desenho do protagonista, de terno, tendo um rosto sem olhos. A 
capa da edição brasileira apresenta uma cena do filme, adaptado em 2000, com o ator 
empunhando uma faca afiada. A edição mais recente, porém, traz em sua capa a figura de um 
homem de pé, cuja silhueta é desfocada e obscura, o que nos impede de vê-lo com clareza. 

Esta capa em particular exibe um aspecto interessante do romance: um protagonista 
que faz muitas declarações não-confiáveis. Patrick é de fato um personagem obscuro, não só 
por manter silêncio sobre seu passado, mas principalmente pelo seu discurso. Quando nós 
leitores analisamos o que ele declara, não conseguimos saber ao certo se ele diz a verdade ou 
se ele apenas imagina as cenas que está narrando. Alguns diálogos, desde o início do romance, 
evidenciam uma narrativa incongruente. Os remédios que ele toma (Xanax, Halcion, Valium) 
também contribuem para afirmar que estamos diante de um narrador com uma mente 
perturbada. Os sintomas de tal condição podem ser textualmente apontados, principalmente 
naquelas frases incoerentes que Bateman deixa escapar. O capítulo “Relance de uma Quinta à 
Tarde”, por exemplo, começa e termina no meio de uma sentença, deixando a mensagem 
sintaticamente incompleta. O programa de televisão The Patty Winters Show, que Bateman 
assiste (e grava) com frequência, é outra fonte de narrativa não-confiável. Ainda que bizarros, 
muitos dos temas exibidos pelo programa são verossímeis. Mas é difícil de acreditar que “um 
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Cheerio sentado numa cadeira muito pequena foi entrevistado durante quase uma hora” 
(ELLIS, 2011, p.462). 

Estes exemplos podem ser vistos como sinais que apontam para a narrativa 
incongruente de Patrick Bateman. No início do romance, o protagonista parece dizer a 
verdade. Mas no decorrer da história nós percebemos que ele é um personagem em quem não 
se deve confiar. Bateman é, em grande parte, um protagonista instável contando uma história 
sem qualquer outra intervenção. Sua narrativa autodiegética restringe seu ponto de vista 
drasticamente – não há outro narrador para contradizê-lo. Esta é a razão do meu foco neste 
ponto: o modo suspeito como a obra é narrada tem um impacto considerável na maneira 
como nós interpretamos o protagonista. 

O primeiro teórico a nomear um narrador de “confiável” ou “não-confiável” foi o 
estadunidense Wayne C. Booth em 1961. Discutindo como escritores usam suas habilidades 
retóricas para apresentar aos leitores os mundos ficcionais que criam, Booth propõe desvelar a 
técnica dos romancistas. Em The Rhetoric of Fiction, ele está ciente do fato de que ao se 
concentrar somente na técnica, ele exclui as implicações sociais e psicológicas envolvidas no 
processo de escrita e de leitura. Contudo, ao montar um conjunto sistemático do que “bons 
romancistas fizeram” (BOOTH, 1983, p.15), a intenção de Booth é libertar tanto os escritores 
quanto os leitores daquelas regras vagas e abstratas sobre como os escritores devem fazer. Ele 
deseja ser, então, descritivo e não normativo. 

Por falta de termo melhor (como ele próprio diz), Booth adota estes adjetivos para 
qualificar a fala e o comportamento do narrador de acordo com o grau de consonância com 
aquilo que o romancista estipula como normas a serem seguidas. Um narrador confiável agirá 
de acordo com estas normas; um narrador não-confiável não. Booth afirma que a não-
confiabilidade não deve ser medida pela ironia ou mentira porque os narradores podem 
enganar deliberadamente (BOOTH, 1983, p.159). Para ele, narradores são não-confiáveis 
quando eles inconscientemente se contradizem, não quando mentem ou são irônicos. 

Os estudos narratológicos contemporâneos, no entanto, decidiram lidar com aqueles 
pontos de vista deliberadamente excluídos por Booth: as implicações psicológicas e sociais que 
compõem a escrita e a leitura (NÜNNING, 2004, p.354). Na verdade, os narratologistas 
contemporâneos lançam mão de processos cognitivos ou estratégias para interpretar um 
texto, com base nas experiências do leitor. Jan Stühring (2011, p.95), por exemplo, afirma que 
nós nos baseamos na nossa intuição de que o que está sendo dito nas narrativas está 
inconsistente para determinar se um narrador não é confiável. Ao levarem em conta os 
processos de leitura, estes narratologistas constroem então uma ponte entre os elementos 
textuais e os contextuais de uma história. 

Dos vários sinais que podem ser encontrados em American Psycho para determinar a 
não-confiabilidade da narrativa de Patrick Bateman, eu escolho dois exemplos importantes. O 
primeiro aponta para o texto e o segundo para o contexto. Por conta de seu consumismo 
desenfreado, da competição brutal e do horror que o rodeia, Bateman está mentalmente 
perturbado. Além disso, palavras como “vertigo” e “unglued” (usadas por Patrick para 
descrever seu estado emocional), assim como o uso de elipses, são evidências textuais de que 
o protagonista já não reconhece os próprios atos. Esta falta de reconhecimento, portanto, 
produz um resultado narrativo peculiar: Bateman desvincula-se do narrador em primeira 
pessoa, como se perdesse o contato consigo mesmo. Então, o romance passa a ser narrado em 
terceira pessoa. Após matar um saxofonista, Bateman para um táxi, entra nele, atira no 
motorista e assume o volante. Um carro da polícia o persegue, e toda a cena lembra um filme 
de ação: 
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mas ao correr cegamente pela Greenwich perco por completo o controle, o 
táxi dá uma guinada até uma lojinha de delicatéssen coreana, [...], o táxi vai 
derrubando tabuleiros de frutas, chocando-se contra uma parede de vidro e 
atravessando-a, o corpo de alguém que estava na caixa registradora subindo 
pelo capô com um baque surdo, Patrick tenta engatar a marcha a ré, mas 
nada acontece, ele sai cambaleando do carro, apoiando-se nele, segue-se 
um silêncio de estraçalhar os nervos, [...], Patrick sem atinar de onde saiu o 
tira que vem correndo em sua direção (ELLIS, 2011, p.419) 

O ápice do seu distúrbio mental dura todo o trecho em que a narrativa em terceira 
pessoa está presente. A palavra inglesa “unglued” denota descolamento, divisão ou separação, 
mas também perda do controle emocional ou sofrimento descontrolado. Assim, nós leitores 
podemos entender que o protagonista quer de fato encontrar um meio, ainda que temporário, 
de domar seus distúrbios. Como todas as outras tentativas falharam, ele tenta uma nova 
alternativa: separa-se de si mesmo. Do mesmo modo, a narrativa muda para a heterodiegese. 

O exemplo contextual que confirma o protagonista como um narrador não-confiável é 
dado por seu advogado, Harold Carnes. Bateman está certo de que matou Paul Owen e as 
prostitutas e confessa os assassinatos para Carnes. No entanto, o advogado diz que isso não 
passa de uma piada: “–Bateman matou Owen e a moça de programa? – ele continua a rir, 
baixinho. – Ah, foi um barato. O fino, como dizem no Groucho Club. O fino” (ELLIS, 2011, 
p.463). Carnes não acredita na confissão porque ele diz, na verdade, ser impossível Patrick ter 
matado Owen: 

– Por que não? – grito outra vez, abafando a música, embora não seja 
preciso e acrescento. – Seu cretino idiota. 

Ele olha para mim como se estivéssemos debaixo d’água e grita também, 
com voz clara, acima do vozerio do clube. 

– Porque... eu... jantei... com Paul Owen... duas vezes... em Londres... dez 
dias atrás. (ELLIS, 2001, p.465) 

Com essa resposta reveladora, nós podemos concluir que o assassinato de Paul Owen 
foi apenas um produto da imaginação deturpada de Bateman. E, como um efeito dominó, 
devemos reavaliar todas as outras mortes. Tiffany, Torri, Bethany, Christie, Sabrina, Al, os 
imigrantes, o homossexual, a criança, o cachorro, todas estas vítimas podem ter sido 
imaginadas, como resultado da severa perda de Bateman do contato com a realidade. 
Perturbada, deturpada, desequilibrada, insana, são, então, alguns dos adjetivos possíveis para 
qualificar uma mente totalmente imersa em violência, torturas e sangue. Daí, a palavra 
“psycho”, que compõe o título do romance, servir tanto para “psicótico” quanto para 
“psicopata”. Para analisar um protagonista tão complexo, as duas interpretações devem ser 
levadas em conta. 

Neste artigo, tentei resumir as quatro faces do protagonista Patrick Bateman, do 
romance American Psycho. Para Bateman, consumir não é apenas ter o dinheiro para comprar, 
mas também é ter o dinheiro para destruir. Em seu consumismo desenfreado, produtos e 
seres humanos não se mostram diferentes. Não surpreende, portanto, ele fazer da 
prostituição um consumo (leia-se, matança) constante, já que, neste ramo, é o corpo humano 
que está à venda. Este consumo também o impele a competir, não por esporte, mas por 
reconhecimento e admiração. Para ir mais alto na hierarquia social, Bateman não mede 
esforços – ele segue torturando vítimas e aniquilando adversários. Isso o torna um 
personagem horrível, e estratégias narrativas para tal são o presente do indicativo, a 
autodiegese e o detalhamento das cenas criminosas. Além disso, Patrick é um narrador não-
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confiável. Muito do que diz deve ser encarado com desconfiança. Vários de seus relatos são 
produtos de uma mente psicótica, que perdeu o contato com a realidade. Sendo assim, 
Bateman é um psicopata em potencial, não um assassino real. Uma das epígrafes do romance, 
de Judith Martin, aconselha-nos a domar nossos impulsos: “‘Porque então não dizer só aquilo 
que se pensa?’. Numa civilização há de haver alguns freios. Se seguíssemos cada impulso 
nosso, estaríamos nos matando uns aos outros”. American Psycho apresenta um protagonista 
que segue, ainda que mentalmente, seus desejos mais sanguinários, e corta, tortura, mata 
suas vítimas com a indiferença característica de um serial killer. 
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SOMBRAS NO ROMANCE EXPERIMENTAL: O DECADENTISMO DE ALUÍSIO AZEVEDO 

Marina Sena (UERJ) 

INTRODUÇÃO 

A influência do Gótico na literatura brasileira tem sido estudada por diversos 
pesquisadores contemporâneos que “vêm demonstrando, com sucesso, que os traços góticos 
são muito mais frequentes e disseminados na literatura brasileira dos séculos XIX e XX do que 
a crítica e a historiografia tradicionais nos fez acreditar” (FRANÇA, 2013, p.4). Maurício Menon 
(2007) e Leonardo Mendes (2004), por exemplo, comprovam que o Naturalismo não fica de 
fora desta área de influência: seus trabalhos demonstram características da estética gótica em 
alguns de nossos autores naturalistas, como Aluísio Azevedo e Adolfo Caminha. 

Esses traços são identificados, com maior frequência, nas obras menos contempladas 
pela crítica brasileira do século XX. Parece que precisamente por essas obras terem aspectos 
góticos é que são excluídas do cânone. Como exemplo, temos o caso de Aluísio Azevedo, que é 
reconhecido como mestre do Naturalismo no Brasil, e o que poderíamos chamar traços góticos 
ficam mais evidentes naquelas obras postas em segundo plano pela crítica. O valor atribuído a 
essa produção não-canônica de Aluísio é explicitado por Maurício Menon: 

a produção dita canônica […] exclui ou atribui valor insignificante a obras de 
autores que ocupam seu panteão. […] Tais juízos de valor são concebidos a 
partir da comparação de uma ou duas obras de um escritor consideradas 
“grandes” com o restante de sua escrita – como o já mencionado caso do 
Aluísio Azevedo de O cortiço, naturalista expressivo, e o Aluísio Azevedo de 
A mortalha de Alzira, de “Demônios”, de “O impenitente”, romântico 
sombrio e fantasmal. (2007, p.240) 

A caracterização de “romântico sombrio e fantasmal” atribuída por Menon ao Azevedo 
das obras folhetinescas justifica-se, quando observarmos os ambientes sombrios, a 
predominância de ações ocorridas à noite, as tramas misteriosas, a presença de personagens 
imaginativas e desconfiadas do discurso científico e o acentuado teor, ao mesmo tempo, 
mórbido e sexual. É esse “desvio” do Naturalismo em direção ao Gótico, que parece fazer com 
que a crítica e a historiografia literárias atribuam um valor inferior a tais obras. 

Tal juízo crítico parte do pressuposto de que haveria certas obras que seriam 
completamente naturalistas, em outras palavras, que supostamente seguiriam todos os 
preceitos da escola: os romances de tese como Casa de Pensão (1883) e O Cortiço (1890). 
Dentro desta visão, os romances ditos folhetinescos estariam interessados apenas em agradar 
ao público leitor, não sendo fiéis à escola (VERÍSSIMO, 1916), e, por consequência, não 
estariam comprometidos com uma literatura “séria”. 

Porém, tal tentativa de dicotomizar a produção azevediana em “romances naturalistas” 
– os bons romances –, e em “romances folhetinescos” – os maus romances – não elimina o 
fato de que os segundos, ditos inferiores, possuam não só traços “românticos” e “desviantes”, 
que identificarei aqui como góticos, mas que também possuam traços naturalistas (MÉRIAN, 
2013; FANINI, 2003). Além disso, de forma recíproca, nos romances ditos superiores podem 
ser observados muitos traços góticos. 

O presente artigo pretende concentrar-se no romance-folhetim A Mortalha de Alzira, de 
modo a investigar as relações entre Gótico e Naturalismo existentes nele, e demonstrar como 
as intersecções entre as duas visões de mundo não eram exatamente dicotômicas. 
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Para tal, é necessário analisar como a crítica e a historiografia brasileiras identificaram 
os “desvios” em relação à escola naturalista dentro do contexto da obra azevediana. Entendida 
essa compreensão crítica, abordarei alguns aspectos do Gótico que teriam influenciado o 
Naturalismo de Aluísio Azevedo e, em diversos pontos, contribuído para a sua construção. Por 
final, pretendo fazer uma breve análise do romance A Mortalha de Alzira de modo a 
demonstrar o resultado da confluência dessas duas estéticas, que aproximaria Aluísio Azevedo 
de uma terceira estética, oitocentista e finissecular: o Decadentismo. 

ALUÍSIO, O ROMÂNTICO 

Os estudos literários brasileiros oitocentistas possuíam a tendência, que foi mantida até 
o século XX, de justificar a obra ficcional pela biografia do autor, ou de tentar encaixá-la num 
idealizado projeto de literatura nacional. Esse tipo de análise negligencia tanto o papel da 
literatura como produtora de efeitos estéticos de recepção e, principalmente, de que forma 
foram estabelecidos diálogos entre as nossas obras e as mais diversas tradições literárias às 
quais elas seriam tributárias (FRANÇA, 2015). 

Tal postura fez com que a já mencionada influência do Gótico na literatura brasileira 
fosse identificada pela crítica e pela historiografia de forma muito particular. Ainda que os 
críticos e os historiógrafos, em sua grande maioria, não reconheçam abertamente os traços 
góticos existentes em nossa literatura, eles conseguem identificar características que se 
desviariam de um certo ideal literário, embora nunca as chamem de góticas. Chamam-nas por 
outros adjetivos – exageradas, irreais, desviantes, imaginativas, sombrias, excessivas – e as 
compreendem através de um protocolo de leitura de orientação ora biográfica, ora 
psicologizante, ou como exemplares de narrativas ficcionais de pouco ou nenhum valor 
artístico (FRANÇA, 2015). 

O efeito desta postura crítica, no caso de Aluísio Azevedo, é a marginalização de 
algumas obras, entendidas como “literatura de má qualidade”, e a incapacidade de perceber 
que o desencantado Naturalismo azevediano dialogou com outras convenções para além da 
escola de Zola. 

Este diálogo com outras convenções, especialmente a Gótica, muitas vezes foi 
identificado como “desvios” em relação à escola Naturalista. E a maneira como nossos estudos 
literários lidaram com tais desvios foi chamando de românticoo que havia de góticono 
Naturalismo. Por tal razão interessa-nos entender como o adjetivo “romântico” foi utilizado 
para caracterizar a ficção azevediana. 

É preciso ressaltar que tal adjetivo foi, essencialmente, relacionado à produção 
folhetinesca do autor. Os folhetins, na visão de nossa crítica, seriam responsáveis pela 
“contaminação lírica do […] projeto naturalista [de Aluísio]” (PRADO, 2005, p.49). Seriam, 
afinal, uma espécie de quebra das normas, de transviamento do romance experimental por 
excelência. 

Diversos estudiosos tentaram definir o que seria esse suposto “romantismo” 
impregnado no Naturalismo de Aluísio Azevedo. A estudiosa que mais se aproxima de uma 
definição é Lúcia Miguel Pereira, que chama o romantismo azevediano de “tendência idealista 
do espírito” (1988, p.149), supondo que Aluísio se dividiria, inconscientemente, entre os 
impulsos de sua personalidade essencialmente romântica e o desejo programado de ser um 
escritor naturalista. Para a autora, haveria “em Aluísio Azevedo uma desarmonia entre o 
temperamento e o gênero literário que adotou, desarmonia flagrante nos lances sentimentais 
a alternarem com cenas à Eça de Queirós” (PEREIRA, 1988, p.149-150 – grifo nosso). E 
complementa: 
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Jungido assim, tanto pelos imperativos da escola como pelas suas próprias 
limitações, a uma realidade que não o satisfazia, e nem, porque só a 
apreciava de um ângulo, dominava de maneira total, Aluísio, 
inconscientemente, procurava vingar-se, apresentando-a de modo odioso 
(PEREIRA, 1988, p.148-149). 

Pereira tenta resolver o romantismo de Aluísio Azevedo de forma psicológica, 
claramente dando aos traços góticos um valor completamente inferior dentro da obra do 
autor, e justificando-os como uma forma inconsciente que Aluísio encontrou para “vingar-se” 
da realidade. Os “lances sentimentais” não são entendidos como recursos expressivos 
escolhidos por Aluísio para atingir determinados efeitos estéticos, e sim como falhas de 
composição que atrapalham a caracterização de seu Naturalismo. Eles ficam evidentes, 
principalmente, no destaque que o autor dá aos conflitos emocionais de suas heroínas e 
heróis, como em O Homem, em que Magda, a protagonista, vive um amor obsessivo que a leva 
à loucura e à histeria. 

Nelson Sodré também tentou caracterizar o romantismo azevediano ao sugerir o que 
seria uma estrutura narrativa romântica, apontando, como exemplo, o segundo romance do 
autor: “O Mulato, realmente, é muito menos naturalista do que se supõe em geral. Basta 
recordar-lhe a estrutura […]” (SODRÉ, 1965, p.177). O crítico, após apresentar a sinopse geral 
do romance, complementa: “A estrutura é, pois, inconfundivelmente romântica, e do pior 
romantismo, das descrições, das situações, da linguagem, do diálogo” (SODRÉ, 1965, p.178). O 
crítico, porém, não faz nenhum apontamento de cunho conceitual, como se apenas a 
exposição do enredo principal do O Mulato já, automaticamente, elucidasse o que é romântico 
na obra.  

Podemos supor do que se trata a referida “estrutura romântica”. O romance de 1881 
apresenta um mistério ligado ao passado do protagonista, e envolve uma trágica história de 
amor cujos segredos não deveriam ser revelados – segredos estes que envolvem uma série de 
assassinatos e crimes cruéis. Assim, o que Sodré chama estrutura romântica aproxima-se, em 
parte, dos romances góticos do século XVIII que, segundo Fred Botting, davam papel central à 
“usurpação, à intriga, à traição e ao assassinato” (2014, p.6)18. 

Ainda que Pereira e Sodré tentem conceituar o romantismo azevediano, suas 
argumentações não definem claramente o que esse adjetivo significa quando empregado para 
descrever a obra de Azevedo, partindo do pressuposto de que tal definição é óbvia e 
consensual. Esse posicionamento é comum em nossa produção teórica e crítica, e não apenas 
em relação a O Mulato, mas a todos os romances de Aluísio considerados folhetinescos ou 
híbridos. Além de Pereira que afirma que tal romantismo é uma “literatura de evasão” (1988, 
p.147), ainda há outros estudiosos que chamam a totalidade da produção romântica, ou 
folhetinesca, azevediana de “automatismos menos depurados” (CANDIDO, 1960, p.1) ou de 
“pura produção industrial” (VERÍSSIMO, 1916, p.340). 

A partir dos exemplos esparsos utilizados por esses críticos e historiadores em suas 
tentativas de conceituar “romântico” em Azevedo, é possível uma sistematização das 
características-chave do que Nelson Sodré chamou de estrutura romântica: i) narrativas 
labirínticas e emolduradas; ii) relação fantasmagórica das personagens para com o passado; iii) 
grande destaque para as relações privadas, especialmente no que diz respeito às desilusões 
amorosas das personagens; iv) aprofundamento na psicologia e nos estados emocionais das 
personagens; v) personagens com características monstruosas, sobretudo por consequência 

                                                           
18Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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de psicopatologias; vi) tematização do sexo como ato transgressivo; vii) suspense utilizado 
frequentemente como estrutura narrativa. Tais características estão fortemente presentes nas 
obras ditas folhetinescas do autor, como Memórias de um condenado (1882), Mistérios da 
Tijuca (1882), Filomena Borges (1884) e o próprio A Mortalha de Alzira (1891). 

Porém, o que os críticos e historiadores não contemplaram é que, para além dessa 
estrutura folhetinesca e romântica, ou da literatura considerada de má qualidade, esses 
folhetins também possuíam fortes influxos góticos. Nossa hipótese é a de que a denominação 
genérica de “romântico” está relacionada à incapacidade da crítica brasileira em identificar a 
tradição gótica em nossa literatura, que se concretiza na cunhagem de predicados como: 
“tendência idealista do espírito”, “lances sentimentais”, “literatura de evasão”, entre outros já 
vistos nos parágrafos anteriores. 

Neste contexto, destaca-se A Mortalha de Alzira, penúltimo romance azevediano, 
inspirado no conto de Théophile Gautier, “La morte amoureuse” (1836), e publicado na Gazeta 
de Notícias com a assinatura de Victor Leal– provavelmente por destoar de sua produção 
ficcional, e não oferecer o que se esperava de um escritor naturalista. Tal narrativa foi 
frequentemente classificada pela crítica tradicional como “obra de diversão” (MÉRIAN, 2013, 
p.16), “super-romântica” (2013, p.445) ou “livro romântico” (HADDAD, 1961, p.XI).Propomos 
que essa classificação decorre do fato de que Mortalha se constitui, fundamentalmente, como 
uma obra gótica. 

ECOS GÓTICOS E NATURALISTAS 

Para perceber os moldes góticos da produção folhetinesca de Aluísio, é necessário 
entender o gótico de um ponto de vista trans-histórico, ou seja, menos como o movimento 
artístico e literário do século XVIII e mais como uma visão de mundo moderna, conforme as 
reflexões de David Stevens (2000). 

Nestes termos, a visão de mundo gótica seria tanto uma tendência de pensamento 
quanto um modo de expressão do homem moderno, que, de acordo com Stevens, não seria 
limitada nem a tempos, nem a espaços específicos. Ela se caracterizaria por conter uma 
compreensão sombria e negativa do mundo moderno. A visão de mundo gótica não se revela 
entusiasta dos novos tempos, não acredita numa suposta bondade natural do ser humano, 
tampouco na redenção divina, e não está interessada nos padrões de arte clássica, baseados 
nos ideais de beleza, harmonia e perfeição. 

A literatura produzida por essa visão de mundo, tanto no surgimento do Gótico como 
movimento artístico no século XVIII como nos diversos revivalismos em séculos posteriores, 
possuiria algumas características-chave (STEVENS, 2000; FRANÇA, 2015): i) a relação 
fantasmagórica das personagens com o passado; ii) o gosto por excentricidades e pelo 
sobrenatural; iii) o aprofundamento na psicologia das personagens, sobretudo no que 
concerne a questões relacionadas à sexualidade; iv) a caracterização de personagens como 
monstruosidades, por conta da própria natureza humana ou de psicopatologias; v) a produção 
do medo como efeito estético, em contextos discursivos que focam muito mais o lado 
emocional do que o racional (de personagens e leitores); vi) a construção de espaços 
narrativos, exóticos ou familiares, que são descritos como loci horribiles; vii) a estratégia 
narrativa da “moldura”, com a exploração labiríntica de tramas dentro de tramas; viii) a 
utilização contínua de campos semânticos relacionados à morte, à morbidade e à degeneração 
física e mental. 

Dessas características, muitas indicam intersecções com a estrutura romântica, ou 
folhetinesca, presente na prosa de Aluísio, conforme demonstramos na seção anterior. Entre 
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elas: a relação fantasmagórica com o passado, o aprofundamento na psicologia das 
personagens, a presença de personagens monstruosas por consequência de psicopatologias, a 
produção do medo como efeito estético explorando o lado emocional de personagens e 
leitores, a utilização de narrativas encadeadas e labirínticas. Essas intersecções não parecem 
ser meras coincidências, já que o próprio surgimento do romance moderno está intimamente 
ligado ao surgimento do gótico no século XVIII. 

Em conjunto com tais aspectos, podemos perceber na obra de Azevedo as 
características da ideologia naturalista, que não era exatamente contrária à visão de mundo 
gótica. Toda a obra azevediana, tantos os romances de tese quanto os folhetins, é permeada 
por traços naturalistas: a frequente presença de um médico como autoridade moral ou 
intelectual, a temática da histeria feminina (SÜSSEKIND, 1984), o meio e a hereditariedade 
como elementos formadores de caráter e o anticlericalismo. 

Boa parte de nossa crítica acredita que o determinismo social que orienta a perspectiva 
dos romances, bem como os destaques dados às patologias e aos vícios humanos, estariam 
relacionados a um pessimismo naturalista (CANDIDO, 1991; PEREIRA, 1988; SODRÉ, 1965), 
fruto de uma visão da sociedade como sendo injusta e hipócrita, e composta por indivíduos 
essencialmente maus. De acordo com Pereira: 

O pessimismo, que seria o tom dominante do realismo brasileiro já aqui [em 
O Mulato] se denuncia. O indivíduo, sendo fruto de instituições baseadas 
em mentiras e injustiças, só podia ser mau; a religião se faz um misto de 
beatices e abusões, o convívio repousa no mexerico e na curiosidade malsã, 
a indolência mental torna acanhado, quase asfixiante o ambiente. (1988, 
p.147) 

Alfredo Bosi (2006, p.168) vai ainda mais além, e defende que as teorias científicas do 
Naturalismo faziam com que os romances da escola fossem permeados pela “moral cinzenta 
do fatalismo” (2006, p.168), seguindo uma forma de pensamento em que o que pode acabar 
mal, vai acabar mal. Mesmo reconhecendo um suposto discurso científico nos romances 
naturalistas, Bosi aponta que: 

O determinismo reflete-se na perspectiva em que se movem os narradores 
ao trabalhar as suas personagens. A pretensa neutralidade [dos romances 
naturalistas] não chega ao ponto de ocultar o fato de que o autor carrega 
sempre de tons sombrios o destino das suas criaturas. (BOSI, 2006, p.172) 

Nesse sentido, o escritor naturalista brasileiro não encarnaria a razão científica como 
algo completamente positivo. Ele, na verdade, é muito mais tomado por um desencanto 
produzido pelas luzes. Tal desencanto estaria relacionado à percepção de que a ciência da 
virada de século, ainda que responsável por indiscutíveis melhorias nas condições de 
existência humana – ou, ao menos, de parte da humanidade –, não era capaz de dar conta da 
complexidade humana.  

Em Aluísio Azevedo, o desencanto fica evidente quando o autor descreve, por exemplo, 
as patologias que quase sempre desencadeiam algum tipo de ato monstruoso por parte da 
personagem afetada. Ao justificar racionalmente os atos monstruosos, descrevendo-os como 
consequências da fisiologia humana, naturalizam-se as causas e os efeitos dos desvios morais. 
Nesse sentido, o Gótico e o Naturalismo muito se aproximariam no que diz respeito à 
semelhança entre suas visões de mundo. 

Em A Mortalha de Alzira, temos a visão de mundo gótica trazida pelo folhetim, e 
reforçada pelo pessimismo naturalista. Isso conduz Aluísio a alguns recursos estéticos que 
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foram utilizados e defendidos, à mesma época, pelos decadentistas, como o spleen 
baudelairiano e alguns aspectos niilistas. 

ALUÍSIO, O GÓTICO-DECADENTISTA 

A Mortalha de Alzira, obra que Jean-Yves Mérian chama de “antinaturalista” (2013, 
p.399), teria sido escrita, supostamente, por motivações puramente pragmáticas: 

o romancista [ao escrever A Mortalha de Alzira], levando em conta o gosto 
dos leitores e as condições do mercado do livro no Brasil, aceitava, com 
pleno conhecimento de causa, violentar-se. Em razão de sua situação 
financeira, era a necessidade que imperava. (MÉRIAN, 2013, p.399) 

Essa visão corrobora a perspectiva de Lúcia Miguel Pereira, de que as necessidades 
financeiras de Aluísio o forçavam a “desperdiçar-se em folhetins fora da literatura”, e a 
escrever “romances fabricados tendo em vista apenas o lucro” (1988, p.141). 

Obviamente, é difícil comprovar se Aluísio escreveu, ou não, romances-folhetins apenas 
por tal razão pragmática. Porém, utilizo a hipótese de que ele não tenha violentado suas 
concepções artísticas ao escrever Mortalha (FRANÇA; SENA, 2014). Aluísio, na verdade, teria 
dado vazão a um modo de escrita que não era estranho à sua formação como leitor, e que já 
havia sido utilizado em alguns de seus romances anteriores: a prosa de influxos góticos. 

Diversos estudiosos, como Angela Fanini (2003) e Mauricio Menon (2007), vêm 
demonstrando que A Mortalha de Alzira pode ser facilmente caracterizada como uma obra 
gótica. Fanini traz uma visão importante dentro do contexto da crítica azevediana, ao afirmar 
que: 

Em A mortalha de Alzira, já no prefácio, assinado por Vítor Leal, […] o 
escritor desbanca com o real-naturalismo, embora nessa obra não deixe 
também de cientificizar o folhetim. Entretanto, o romantismo exacerbado 
irrompe em A mortalha de Alzira de uma forma exuberante, recuperando o 
maravilhoso, o fantasioso e o inverossímil, o que neutraliza o projeto-
pedagógico de Aluísio Azevedo em desacreditar o romantismo. A 
maquinaria envolvente da narrativa gótica em A mortalha de Alzira seduz o 
leitor, mas como ela não está sozinha e tem em sua companhia o seu 
oposto, ou seja, o cientificismo, esse envolvimento é parcial. […] Esse 
romance se diferencia dos anteriores por seu componente de hiper-
romantismo […] A obra também dialoga com a novela Noite na Taverna de 
Alvarez [sic] de Azevedo, inserindo-se em uma corrente literária de tradição 
gótica […]. (2003, p.242) 

A visão de Fanini é importante, pois se trata da percepção de uma pesquisadora 
azevediana reconhecendo que Aluísio Azevedo foi influenciado pela tradição gótica. Por outro 
lado, é interessante notar que a autora, mesmo entendendo Mortalha como uma narrativa 
gótica, utiliza as designações hiper-romântico e romantismo exacerbado para caracterizá-la, tal 
como faz a nossa tradição crítica e historiográfica. Nesse sentido, o exemplo de Fanini é mais 
uma confirmação para a hipótese de que a palavra “romântico” foi, e ainda é, frequentemente 
utilizada, pelos estudos literários brasileiros, de forma pouco precisa, para designar elementos 
góticos em nossa literatura. 

Além de reconhecer o romance como “narrativa gótica”, Fanini chama atenção para os 
aspectos cientificistas do folhetim, que poderíamos compreender como uma confluência do 
discurso gótico e do discurso naturalista. Contudo, a particularidade que escapa à 
pesquisadora a de que os temas relacionados à ciência contaminaram a poética gótica desde o 



ESTUDOS DO GÓTICO  

início do século XIX, com o romance Frankenstein (1818), de Mary Shelley – a história de um 
cientista que paga um alto preço por sua hybris. Desde então, a ciência e as pseudociências 
passaram a ser temáticas constantes do Gótico, culminando com a literatura gótica produzida 
no fin-de-siècle, como é o caso da obra de Robert L. Stevenson, The strange case of Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde (1886) e do romance de Bram Stoker, Dracula (1897). 

Assim, em A Mortalha de Alzira, há uma intercessão estética de ambos os discursos, pois 
tanto o Naturalismo como o Gótico oitocentista consideraram adequada a utilização de um 
discurso cientificista, ou de teorias científicas, para construir enredos, caracterizar 
personagens e, principalmente, para narrar seus horrores (CROW, 2009, p.105). Essa 
apreciação da obra de Aluísio Azevedo, como contendo tanto a poética gótica como a 
naturalista, ainda que não tenha sido profundamente analisada, já foi sugerida pelos trabalhos 
de Donald Brown (1945) e, mais recentemente, de Amanda Pietrobom (2012). 

A narrativa, além de se passar no século XVIII, conta a história de padre Ângelo, homem 
essencialmente puro e criado longe dos vícios de Paris. Ele se apaixona pela cortesã Alzira, a 
quem beija em seu leito de morte, revivendo-a por um momento. A partir desse episódio, 
Ângelo sonha diariamente com Alzira e, em uma sequência muito similar à utilizada em O 
homem (BROWN, 1945), o padre começa a viver uma existência dupla entre a realidade e o 
sonho. Enfermo, Ângelo conhece Dr. Cobalt, um médico que tenta curá-lo, sem sucesso. A 
existência onírica leva progressivamente Ângelo à loucura, até fazê-lo matar seu pai, Oseias, e 
a se suicidar, logo após violar o túmulo de Alzira. 

Além dos influxos góticos presentes na narrativa – como o tema do duplo, do 
vampirismo psíquico e a presença de ações ocorridas em lugares sombrios, como castelos e 
cemitérios –, Aluísio parece ter sido também influenciado pelo movimento decadentista, ainda 
que não possa ser descrito como partidário de tal movimento. Algumas ideias, como as 
apontadas por Latuf Mucci, parecem ser essenciais para o romance: “Os ecos d[a] vertigem 
niilista se fazem presentes no Decadentismo através de um alastramento do pessimismo, da 
obsessão da morte e da insistência em descrições macabras.” (1994, p.33). Somadas ao já 
mencionado pessimismo naturalista, essas características podem ser lidas como um 
revivalismo do sentimento gótico do século anterior. 

Além do episódio necrófilo em que Ângelo beija Alzira morta, tomado de um ímpeto 
incontrolável, há também um episódio de vampirismo em um dos sonhos do padre, com forte 
apelo macabro: 

– Não! Hei de beber-lhe primeiro o sangue! Hei de beber o sangue de todo 
aquele que pretender arrancar-te de meus braços! 

E vergou-se sobre o cadáver, colando-lhe os lábios a uma ferida de peito que 
sangrava. […] 

O próprio cadáver de cuja ferida acabava ele de despregar a boca cheia de 
sangue, nada mais era do que uma transparente sombra, estendida a seus 
pés. (AZEVEDO, 2005, p.746) 

Tal trecho demonstra, convém lembrar, que não é completamente verdadeiro que 
Aluísio tenha eliminado toda a sugestão de vampirismo do conto de Gautier, como apontam 
alguns estudiosos. Especificamente nesta cena, Ângelo age como “um sanguessuga que tirará 
toda a vitalidade daqueles que se interessarem pela cortesã” (MENON, 2007, p.170). 

O duplo onírico de Ângelo, caracterizado pelo narrador como “licencioso boêmio” 
(AZEVEDO, 2005, p.752) e “folião profano” (p.752), absorve o Ângelo religioso. Ao acordar 
deste sonho, a personagem “[l]evou a mão aos lábios e consultou-a depois, tal era o enjoativo 
gosto de sangue que ainda sentia na boca” (p.746), destacando um efeito real sobre a 
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personagem que ultrapassava o limiar do sonho como uma ilusão sensorial. Além disso, o 
protagonista é retratado pelo narrador como algo semelhante a um morto-vivo quando está 
desperto: 

E, com efeito, para quem só julgasse pelas aparências, Ângelo parecia um 
louco: na terrível palidez do seu rosto, os seus olhos brilhavam 
sinistramente com desvairada expressão; seus lábios, que nunca sorriam, 
denunciavam fria e profunda angústia, que se não traduzia por palavras; um 
mistério de sofrimentos havia nas rugas precoces da sua fronte mais branca 
que o mármore das sepulturas; e os seus gestos eram lentos e como que 
mal governados; o seu andar vacilante e frouxo, como o de quem caminha 
lentamente para a morte. Todo ele era apenas uma estranha sombra que 
atravessava pela terra, sem se comunicar com ela. (AZEVEDO, 2005, p.751-
752) 

Como podemos observar neste trecho, após ser “contaminado” por Alzira, beijando-a no 
leito de morte, Ângelo torna-se, de certa forma, um vampiro – alguém que não vive mais no 
mundo dos vivos. Nesse sentido, Alzira seria também uma vampira, mas, como pontua 
Maurício Menon, “não aquela que sorve o sangue, mas a que suga a energia do indivíduo até 
levá-lo à morte” (2007, p.170). 

O narrador também demonstra como Ângelo, depois da morte de Alzira, é tomado por 
um profundo tédio e descrença na sua própria fé: 

Ângelo estremecia, tornava à página e punha-se a ler. Mas aqueles 
lamentosos versículos, que dantes o arrebatavam para Deus, agora nada 
mais conseguiam do que deixá-lo num vago entorpecimento de desânimo. 

E vinha-lhe uma frouxa vontade de morrer, ou, pelo menos, de envelhecer 
logo, de repente, ali mesmo; um desejar que seu corpo se fizesse de súbito 
alquebrado e frio, que seu cabelo, de preto e lustroso, se tornassebranco e 
desbotado, que os seus dentes amarelecessem, e que a sua fronte se 
despojasse naquele mesmo instante, e abrisse toda em rugas. (AZEVEDO, 
2005, p.672) 

Este mal-estar aproximar-se-ia do conceito que ficou conhecido como spleen – a 
melancolia baudelairiana, um dos alicerces da estética decadente, que Latuf Mucci (1994, 
p.41) define como: “O enjoo de viver, o desespero, o cansaço moral”. Como Camargo assinala, 
esse mal-estar seria ocasionado por mudanças socioculturais da época: 

tantas mudanças culturais, estéticas e sociais praticamente “simultâneas” 
não trazem somente o lado feérico da expansão dos horizontes, assim o 
indivíduo do entrecruzado século XIX vivencia os momentos de angústia e 
ansiedade e um mundo cada vez mais voltado para a materialidade. […] o 
homem ainda precisa conviver com a ideia de uma possível queda de sua 
origem divina. (2014, p.159) 

No caso de A Mortalha de Alzira, se, por um lado, o padre Ângelo questiona a existência 
de Deus e, consequentemente, a sua própria religião, por outro lado, o enredo aponta para a 
incapacidade da ciência em dar conta da complexidade humana, já que Ângelo, em vez de ser 
curado pela medicina ou, ao menos, internado em um hospício – o que ocorre, por exemplo, 
em O Homem –, acaba por se suicidar. 

As marcas naturalistas revelam-se no romance gótico azevediano quando surge a figura 
de Dr. Cobalt. Como aponta Nelson Werneck Sodré, “[o]s médicos representam, nos romances 
[naturalistas], os autores dos romances, falam por eles, dizem o que eles não podem dizer” 
(1965, p.187). A personagem Dr. Cobalt é inexistente no conto de Téophile Gautier e, em 
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Mortalha, funciona como a autoridade moral e científica do romance. Porém, a personagem 
perde sua autoridade, pois, ainda que diagnostique Ângelo como histérico, é incapaz de curá-lo. 

É exclusivamente pela voz de Dr. Cobalt que Aluísio atribui a causa do desequilíbrio de 
Ângelo à histeria: “– É singular!… resmungou o médico. É singular!… Os fenômenos que 
observo neste enfermo, desmentem as minhas experiências já feitas nos hospitais!… É um caso 
singularíssimo de histeria no homem! […]” (AZEVEDO, 2005, p.762). 

Como aponta Lúcia Miguel Pereira, nossos autores naturalistas caracterizaram boa parte 
de suas heroínas como histéricas, baseados nas ideias de Jean-Martin Charcot, médico e 
cientista francês: “As preocupações científicas, e também a reação contra os românticos, que 
só concebiam heroínas de angélica pureza, levaram-nos a aproveitar – e exagerar – as lições de 
Charcot sobre a histeria feminina” (1988, p.45 – grifos meus). Nesse sentido, podemos notar a 
construção dúbia da personagem de Ângelo: por um lado, o padre aproxima-se das heroínas 
românticas de que fala Pereira, por sua pureza e inocência; por outro lado o final trágico a que 
Ângelo é levado no romance é atribuído a seu amor obsessivo por Alzira e, cientificamente, à 
histeria. Ao criar uma personagem histérica masculina, o que era absolutamente incomum na 
ficção naturalista, Aluísio faz uma nova abordagem desse tópos oitocentista. Assim, ao mesmo 
tempo que o autor insere tais aspectos naturalistas, também os subverte. 

Outro aspecto digno de nota diz respeito à sugestão de ocorrências sobrenaturais. O 
final do romance é ambíguo: a existência do fantasma de Alzira não é desmentida pelo 
narrador, e tanto a interpretação de que se tratava de um caso de histeria, quanto a de que 
Ângelo teve contato com o fantasma de Alzira são possíveis. Essa dualidade interpretativa não 
era característica da poética naturalista. Mesmo as narrativas que tematizam alucinações – 
como O Homem – ou as ditas fantásticas – como “Demônios” – deixam apenas uma 
possibilidade de interpretação, sempre excluindo qualquer possível fator sobrenatural. 

CONCLUSÃO 

Podemos notar, assim, que Mortalha traz o pessimismo naturalista, de fazer com que a 
imoralidade de Paris – o meio – seja mais incisiva do que os bons princípios de Ângelo – o 
indivíduo. Tal característica, segundo Nelson Sodré, era “uma das peças fundamentais da 
ficção naturalista, o meio, herdado dos ensinamentos de Taine. Misturado com a 
hereditariedade, constituía, sistematicamente, a fórmula verídica, o segredo da realidade” 
(1988, p.22). E traz também a visão de mundo gótica, que não acredita na bondade natural do 
ser humano e é descrente na capacidade do progresso tecnológico de tornar a sociedade 
melhor. Essas duas características, mescladas, aproximam-se muito do Decadentismo 
finissecular. Como aponta Luciana Camargo: 

o Decadentismo volta-se para o contexto romântico/gótico capturando seu 
forte sentimento de mal du siècle e de um indivíduo rebelde, mórbido e 
desconfortável frente a uma vida mediana. (2014, p.167.) 

Assim, o questionamento que proponho é: será que alguns escritores, que não se diziam 
decadentistas e nem eram partidários da estética, não foram contaminados pelo espírito fin-
de-siècle, tal como suponho que foi o caso de Aluísio Azevedo, especialmente nesse romance? 
De acordo com Mucci, os limites entre Naturalismo e Decadentismo não são tão demarcados 
como pareceriam a princípio: 

Além do esgotamento de uma estética, os escritores [realistas e 
naturalistas] começaram a sentir opressivas as doutrinas do Realismo-
naturalismo, que, com sua técnica restrita, não só tolhia a imaginação como 
se mostrava inadequado à expressão de novas emoções. 
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Entre a estética decadentista e a estética realista-naturalista não aconteceu, 
porém, uma ruptura tão radical, mesmo porque o evangelista do novo 
testamento estético, Huysmans, fora discípulo de Zola, tendo criado 
romances na chave estética que passara a combater. (1994, p.37) 

Ainda que não demonstre mais detalhadamente a hipótese, Mucci intui ligações entre 
as duas estéticas. É improvável, porém, que o Naturalismo tenha se tornado “inadequado” à 
expressão dos autores de sua escola, mas apenas que ele tenha incorporado elementos, como 
os já mencionados, que são essencialmente góticos e que eram condizentes com o espírito de 
época suscitado pelas mudanças finisseculares da modernidade. Poderíamos afirmar, deste 
modo, que o Naturalismo finissecular contaminou-se pela estética decadente e desencantada, 
que não era tão avessa assim aos preceitos defendidos por Zola. Pois, como menciona o 
próprio Mucci, “quadros naturalistas enfeitam os aposentos decadentistas” (1994, p.37). 
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COORDENADAS DO MEDO: 
UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DA FICÇÃO DE HORROR 

Pedro Puro Sasse da Silva (UERJ) 

O gênero do horror, assim como o gótico, mostrou, ao longo do tempo, grande 
resistência à conceituação, delimitação histórica e restrição de objeto. Se existe certo 
consenso em que esse tipo de arte se proponha a causar uma emoção de medo em seu 
receptor, não há, contudo, nenhum acordo se é essa sua principal característica e, caso seja, 
não existe uma única descrição amplamente aceita, mas estudos diversos e, muitas vezes, 
divergentes do que seja e de como funcione essa emoção estética. 

Age ainda contra uma teoria estável desse gênero, o fato de que o medo, sendo 
emoção, se manifesta de forma diferente e com respostas variadas não só em distintas 
culturas, como em diferentes momentos históricos, classes sociais e até mesmo nos 
indivíduos, idiossincraticamente. É certo que há temas no horror capazes de afetar boa parte 
de seus potenciais receptores, mas há, junto a estes, uma infinidade de obras que, 
aterrorizantes para certos indivíduos, não sensibilizem outros. 

Mesmo dentro de um lugar, momento histórico e grupo social específicos, não são todas 
as obras que, ao suscitar medo em um leitor, virão, por isso, a ser consideradas obras de 
horror nem pela crítica nem pelo público. Pode-se usar de exemplo Paraíso Perdido de John 
Milton: ainda que contenha em si elementos capazes de aterrorizar – e que talvez o tenham 
feito –, provavelmente nunca ocupou a prateleira de horror das livrarias. 

A amplitude do gênero pode ser percebida, hoje, em qualquer catálogo cinematográfico, 
no qual a etiqueta de horror abarcará, ao mesmo tempo, A noite dos mortos-vivos (1968) e O 
massacre da serra elétrica (1974). Visto que em ambas há mortes violentas e tal fato poderia 
ser tomado como um critério, a literatura nos dá exemplos ainda mais divergentes, como A 
volta do parafuso (1898), de Henry James, e O psicopata americano (1991), de Bret Easton 
Ellis. 

Dessa forma, como poderiam as sugestões fantasmagóricas de James exercer sobre o 
leitor uma emoção próxima àquela suscitada pela carnificina do serial killer de Ellis? Ou ainda, 
essa emoção suscitada em O psicopata americano é a mesma da encontrada em uma outra 
narrativa sobre um psicopata como Psicose (1959), de Robert Bloch? 

Longe de resolver tais dúvidas, esse artigo se propõe a uma tentativa de organização 
dessa multiplicidade, guiando-se por dois eixos que parecem cruzar a literatura de horror 
como um todo, um relativo à forma e outro ao conteúdo. 

A divergência entre A noite dos mortos-vivos (1968) e O massacre da serra elétrica 
(1974) poderia ser plasmada no eixo de conteúdo, relacionado ao tipo de realidade que se 
apresenta na obra. De um lado, a realidade tal e qual se conhece dá lugar a uma segunda na 
qual a existência de zumbis é comprovada, ou seja, uma obra sobrenatural. De outro, porém, a 
realidade descrita contém apenas elementos possíveis e retirados do mundo do receptor – e, 
muitas vezes, já vistos inúmeras vezes. Para todos os efeitos, a diferença entre O massacre da 
serra elétrica e um documentário está mais atrelado a sua estética e sua estrutura narrativa 
que ao seu nível de pareamento com o real. Como, então, esse medo seria causado? O 
primeiro tópico desse artigo pretende mostrar como esse tipo de obra utiliza uma 
superexposição do que há de pior no real justamente para criar uma espécie de insólito 
realista. 
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No eixo da forma, a divergência pode ser exemplificada no par Psicose e O Psicopata 
americano. Sendo ambos pertinentes a um mesmo eixo conteudístico que se utiliza apenas do 
real para a produção do medo, a diferença entre eles residiria na estética utilizada para o foco 
das cenas de medo. No romance de Bloch, só há dois assassinatos ao longo de toda a história e 
nenhum deles é descrito de forma explícita. Mesmo a clássica cena do chuveiro da adaptação 
de Hitchcock não é mais que sugerida no livro. Dessa forma, o medo adviria mais da tensão 
construída anterior aos atos do assassino que na explicitação do ato em si. Já no romance de 
Ellis, por mais que seja narrado em primeira pessoa – a partir da mente confusa de um 
psicopata, que nos leva a um certo efeito de loucura e irrealidade – não há atenuação nas 
cenas de horror, que são descritas de forma explícita, com riqueza de detalhes da crueldade do 
personagem. O leitor, mais que tomado pelo medo vago do mistério, é levado a uma reação de 
repulsa diante das ações de Bateman, se aterroriza não ao imaginar o que ele poderia fazer, 
mas chocando-se como o nível das coisas que, de fato, faz. 

Podemos ver essa mesma diferença exemplificada em duas obras sobrenaturais, como O 
rei de amarelo (1895), de Robert W. Chambers, e Livros de sangue (1984-5), de Clive Barker. 
Naquele, o autor concentra a potência de sua narrativa justamente no desconhecido, 
mostrando diversos contos com eventos estranhos e personagens peculiares, envolvidos por 
um livro misterioso chamado “O rei de amarelo”. Já na coletânea de Barker, não são 
necessárias mais de cinco páginas para ver explicitamente criaturas de outro mundo 
dilacerando corpos e outras atrocidades, fato que serve de início para os contos que o 
sucederão seguindo uma dinâmica semelhante. 

O segundo tópico desse artigo trabalhará, então, com a descrição do eixo da forma: por 
um lado, as obras utilizam o mistério, a sugestão e o suspense como ferramentas para suscitar 
o medo em seu leitor; por outro, a eficácia na geração do horror vem através, principalmente, 
do choque de sentidos, da repulsa, com descrições de criaturas abjetas, cenas de tortura e 
morte, atos amorais etc. 

Poderíamos, a partir do cruzamento desses dois eixos, criar um plano cartesiano (Figura 
1) das obras de horror, no qual as obras seriam coordenadas de acordo com a relação de seu 
conteúdo com o real e a forma de exposição desse conteúdo ao público. Enquanto algumas, 
como as já exemplificadas, teriam lugar em extremidades desse plano, outras poderiam 
ocupar espaços intermediários, como ocorreria, por exemplo, com “A queda da casa de Usher” 
(1839). Enquanto parte do conto se respalda no real para causar a tensão do conto, mostrando 
a estranha relação dos irmãos, a doença e os comportamentos suspeitos, outra parte se apoia 
na sugestão do sobrenatural para causar seu efeito. 
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Figura 1 – Plano cartesiano de classificação para obras de horror 

SOBRENATURAL E SUPERNATURAL 

Uma divisão das obras de horror que leve em conta seu caráter sobrenatural, já pode 
ser visto desde a obra de H.P.Lovecraft, cujo título esclarece o recorte a ser favorecido pelo 
autor, O horror sobrenatural em literatura. Por mais que tenha se focado no estudo de uma 
literatura de horror sobrenatural, Lovecraft percebe que há um segundo grupo de obras que, 
geralmente, são vistas, pelo público, como parte de um todo, e que é preciso delas se afastar 
para delimitar seu corpus de análise: 

Esse tipo de literatura do medo não deve ser confundido com um outro 
superficialmente parecido, mas muito diferente no âmbito psicológico: a 
literatura do simples medo físico e do horrível vulgar. (2007, p.16) 

Mesmo que o autor transmita certa noção de inferioridade ao que ele chama de 
“simples medo físico” ou “horrível vulgar”, o importante é perceber a necessidade de tal 
distinção. Uma vez que toda de sua obra foi publicada inicialmente em pulp magazines19, essa 
necessidade aumentava devido ao próprio formato da revista, que amalgamava diversos 
gêneros em um mesmo espaço. 

O autor, além de fazer essa distinção, dá algumas pistas do conteúdo encontrado nesse 
tipo de horror do qual deseja se separar: 

A história fantástica genuína tem algo mais que um assassinato secreto, 
ossos ensanguentados, ou algum vulto coberto com um lençol arrastando 
correntes, conforme a regra. (LOVECRAFT, 2007, p.17) 

Considerando os gêneros que compartilhavam espaço com o horror sobrenatural nessas 
revistas, os elementos descritos por Lovecraft poderiam ser associados à ficção de crime, na 
qual não faltavam assassinatos e ossadas descobertas. Eventualmente, fatos que poderiam 

                                                           
19 Revistas de baixa qualidade de produção, feitas com a polpa da celulose (por isso o nome), para tornar os preços 
baixos e atrair um maior número de compradores. Nelas se encontravam capítulos de romances seriados e contos – 
além de algumas ilustrações –, cujos principais temas eram horror, ficção científica, ficção de crime e aventura. 
Esses gêneros apareciam, muitas das vezes, intercalados em uma mesma revista, o que, em alguns casos poderia 
dificultar sua correta identificação. 
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parecer sobrenaturais eram desmascarados por um detetive – como em “Crimes da rua 
Morgue” (1841) –, desfazendo o mistério do vulto coberto por um lençol. 

Se considerarmos o cinema como um sucessor das pulp magazines, no sentido de que os 
filmes substituem as revistas como mídia que oferece ficção de horror para o grande público, a 
sugestão de que essa divisão feita por Lovecraft se referiria principalmente a ficção de crime 
pode ser fortalecida. Se é certo que o cinema de horror é abundante em histórias 
sobrenaturais, é igualmente abundante em filmes que tratam de serial killers, spreekillers, 
torturadores e psicopatas, como Psicose (1960), O massacre da serra elétrica (1974), 
Halloween (1977), O silêncio dos inocentes (1991) e Jogos mortais (2004). 

De forma semelhante a Lovecraft, Noël Carroll, já no século XX, ao escrever A filosofia do 
horror, ou paradoxos do coração, sente a necessidade de fazer, também, uma seleção em seu 
corpus que: 

distingue o horror do que às vezes é chamado de histórias de terror, como 
“The Man in thebell” de William Maginn, “O Poço e o pêndulo” e “O Coração 
delator” de Poe, Psycho de Bloch, A Inocente face do terror de Tryon, A 
Tortura do medo de Michael Powell e Frenesi de Alfred Hitchcock, todos os 
quais, embora lúgubres e atemorizantes, conseguem seus efeitos 
apavorantes explorando fenômenos psicológicos, todos eles demasiado 
humanos. (1990, p.30-31.) 

Podemos ver, aqui, como, além do recorte literário já produzido por Lovecraft, a 
distinção também se aplica a obras cinematográficas, uma vez que o autor cita, entre suas 
distinções, A tortura do medo (1960), dirigido por Michael Powell e Frenesi (1972), dirigido por 
Hitchcock, além dos romances Psicose, adaptado posteriormente por Hitchcock para o cinema, 
e A inocente face do terror (1972), adaptado pelo próprio Tryon. 

Ao observar tanto as características apresentadas por Lovecraft quanto os exemplos 
dados por Carroll, poderíamos traçar uma constante temática no medo nessas obras: Em todas 
– com exceção de “The Man in the bell”, de Maginn – há uma exploração das potências de 
maldade do ser humano, comumente culminando em assassinatos. 

“O poço e o pêndulo”, de Poe, passa-se quase que inteiramente com a presença solitária 
de um personagem – e alguns ratos – exposto a uma espécie de câmara de tortura. A narrativa 
em primeira pessoa conduz o leitor ao desespero do protagonista diante da luta por sua vida. 
Ao fim, o personagem consegue escapar da terrível máquina que o mataria, o que poderia, 
muito bem, ser o fim do conto. Há, porém, um último parágrafo que tem como intuito dar 
nome aos seus torturantes: 

Houve um ruído discordante de vozes humanas! Houve um elevado toque, 
como o de muitas trombetas! Houve um rugido áspero, como o de mil 
trovões! Precipitadamente, recuaram as paredes em brasa! Um braço 
estendido agarrou o meu, quando eu caía, desfalecido, no abismo. Era o do 
general Lasalle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição caíra nas 
mãos de seus inimigos. (POE, 2005, p.29) 

Na obra sobrenatural, uma das causas que leva ao efeito de horror é a própria condição 
insólita do monstro, que, ao escapar dos enquadramentos da ciência, causaria um choque 
cognitivo em seu público (CARROLL, 1999, p.31). Ao atribuir, porém, as atrocidades da obra a 
esse ser, há uma espécie de alívio de consciência. O monstro funciona, nesse caso, como um 
bode expiatório da maldade, eximindo a humanidade da vilania. Uma vez a obra chegue ao 
fim, as atrocidades causadas por aquele ser também cessam, morrem com ele – ao menos até 
a próxima obra. 
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Não é o que ocorre no conto de Poe. Além de toda a angústia das cenas anteriores, o 
final do livro potencia sua capacidade de horrorizar o leitor ao anunciar que o autor de tal 
atrocidade não só era humano, como era um membro da igreja – uma instituição que, em 
tese, deveria combater o mal. Dessa forma, o alívio que poderíamos encontrar ao desviar o 
mal do mundo para uma fonte que está além de nossa realidade, é substituído pelo 
desconforto de ver o rosto humano estampado nessa fonte. 

O psicopata esquizofrênico de Psicose, o serial killer estuprador de Frenesi, o assassino 
obcecado por fotografar expressões de terror em A tortura do medo, todos esses personagens 
apontam para um mesmo lugar: para nós mesmos e para aquelas pessoas que nos rodeiam. O 
sociólogo polonês Zygmunt Bauman, sintetiza essa sensação ao refletir sobre certos casos de 
atrocidade humana: 

A lição mais devastadora de Auschwitz, do Gulag ou de Hiroshima, do ponto 
de vista moral, não é que poderíamos ser postos atrás do arame farpado ou 
enviados à câmara de gás, mas que (nas condições adequadas) poderíamos 
ficar de sentinela ou espargir cristais brancos em chaminés. E não que uma 
bomba atômica pudesse cair sobre nossas cabeças, mas que (nas condições 
adequadas) nós poderíamos lançá-la sobre as cabeças de outras pessoas. 
(2008, p.89) 

É importante, dessa forma, ver que esse eixo não é polarizado entre obras sobrenaturais 
e obras não-sobrenaturais, mas entre obras que utilizam o sobrenatural para causar medo e 
obras que utilizam uma exposição do que há de pior no natural para causar medo, algo que 
chamaremos de supernatural. Por mais que os ambientes onde os eventos supernaturais 
ocorrem sejam análogos aos nossos, focaliza-se, neles, aspectos que nossa sociedade faz um 
esforço constante em nos ocultar, nos distrair ou nos fazer esquecer: o fato de que nós 
mesmos, que nossos vizinhos e que nossos parentes são, todos, monstros em potencial. 

As obras supernaturais constituem uma linhagem que remonta ao início da 
modernidade. Um dos primeiros antecedentes para esse tipo de literatura e um dos meios que 
mais dialogou com ele fora do âmbito estritamente literário foi o jornal. Desde o início de sua 
circulação, os editores perceberam o potencial de venda que notícias sobre casos violentos, 
assassinos e execuções criavam. Na Inglaterra, o Newgate Calendar parece ter inaugurado a 
exploração dos crimes reais de forma “literária” ao reunir uma série de histórias sobre os 
condenados à morte na prisão de Newgate em Londres: 

Tais coletâneas foram uma resposta à demanda popular por relatos 
sangrentos e chocantes do tipo de crime violento que surgiu nas tragédias 
de vingança do século XVII. Uma demanda semelhante ocorria na França e 
em outros lugares. (SCAGGS, 2005, p.14)20 

A similar demanda na França mencionada por Scaggs pode encontrar suas raízes na 
estrutura do faits divers. Uma área do jornal, normalmente em seu rodapé, essa coluna era 
destinada a fatos considerados menores em relação às grandes manchetes, que possuíam um 
interesse político, econômico ou histórico muito maior. Para Barthes (1966), o faits divers se 
diferenciava das demais partes do jornal, pois prescindia de um contexto para ser lido, 
contendo em si toda a informação necessária. Nele, não se deseja veicular informações 
consistentes sobre o caso, mas o caso em si, de forma a despertar no leitor sensações mais 
que informá-lo. Quanto aos temas: 

                                                           
20Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 
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O fait divers é também comumente associado ao horror e ao drama 
sangrento. Ainda que os acontecimentos mais frequentes narrados pela 
crônica dos faits divers sejam aqueles que relatam uma morte violenta, 
ainda que a morte seja, de fato, o acontecimento privilegiado, não se pode, 
entretanto, qualificar esta rubrica de “rubrica do horror”. Os temas 
explorados pela crônica dos fait divers são certamente restritos, mas não se 
limitam à morte. A crônica dos fait divers se interessa igualmente pelos 
suicídios, por certos tipos de acidentes, catástrofes naturais, monstros e 
personagens anormais. (DION, 2007, p.125) 

Tanto jornais e coletâneas como o Newgate calendar quanto os faits divers franceses 
foram fundamentais para consolidar um público próprio para o horror supernatural, abrindo a 
oportunidade de que se fizesse uma literatura voltada especificamente para esse fim. A 
violência, a morte, o crime, as depravações sexuais, temas que antes estavam dissolvidos em 
outros gêneros, como no drama clássico e jacobino, ou em outras estruturas como nos jornais, 
puderam então surgir como um gênero específico. Na Inglaterra, um tipo especial de revista 
emerge justamente para suprir a demanda do público por uma literatura desse tipo: 

Já em 1823, material de horror estava também disponível em vários versões 
prototípicas de periódicos “true crime”, publicações seriadas como The Tell-
tale (1823-24), The legendof horror (1825-6) e The Terrific Register (1825-
27); dotados de relatos ilustrados de assaltos violentos, assassinatos, 
canibalismo, desmembramento, tortura e execução, tiveram suas raízes em 
certas antologias do século XVIII como A General History Of The Robberies 
And Murders Of The Most Notorious Pirates (1724), do Capitão Johnson, e 
The Newgate Calendar (1774), um compêndio de crimes, julgamentos e 
enforcamentos, tendo numerosas edições e até criando um subgênero 
literário próprio, o “Newgate Novel” como nomeado por Willian Harrison 
Ainsworth em Rookwood de 1834. (PREST; RYMER, 2012, p.7) 

É interessante notar que esse tipo de literatura, conhecida como penny dreadfuls ou 
pennybloods, entre outros nomes, surgiu na mesma época dos gothic chap books, publicações 
de qualidade semelhante que ofereciam aos leitores versões adaptadas de obras góticas ou 
contos e novelas originais, muitas delas envolvendo a questão sobrenatural. Não tardou, 
assim, para que os conteúdos supernaturais e sobrenaturais acabassem no mesmo suporte, 
oferecendo ao leitor uma literatura de horror, independente de sua fonte. Essa é a forma das 
pulp fictions americanas à época de Lovecraft. Dessa maneira, entendemos que seu esforço 
em delimitar o corpus de seu trabalho era consequência dessa indiferenciação. 

Nos Estados Unidos, o período da Grande Depressão viu nascer outra literatura de 
cunho supernatural, a ficção de gângsteres. Como exemplo, pode-se citar Little Caesar (1929), 
de W. R. Burnett ou Scarface (1930), de Armitage Trail. Nessa vertente, em vez de haver um 
foco em um único ser que foge à normalidade, cometendo atos atrozes, mostra-se como todo 
o sistema social, econômico e político pode estar povoado por esses indivíduos, que 
normalmente são caracterizados por como “figuras saídas das classes baixas, caracterizadas 
pela crueldade, violência agressiva e alienação da moral respeitável da sociedade” (CAWELTI, 
1976, p.61). 

Realidade semelhante pode ser encontrada no cinema contemporâneo nacional, em 
filmes como Cidade de Deus (2002), Carandiru (2003), O homem do ano (2003) e Tropa de Elite 
(2007). Os personagens que vemos nas histórias narradas em Cidade de Deus, principalmente 
no livro, não perdem em crueldade e quantidade de mortes para nenhum psicopata dos 
romances americanos. 
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No entanto, tanto no caso da ficção de gângsteres americana como no caso do cinema 
de violência urbana nacional, não há uma clara identificação das obras com o gênero de 
horror. Tal fato tem, talvez, relação com a forte tendência a tratar a obra como um trabalho de 
sociologia ou um manifesto de crítica social –, que em outras obras de horror não aparece ou 
surge de forma secundária ou metaforizada. O que não se pode negar, porém, é que em obras 
como Cidade de Deus – especialmente o romance – por mais que haja crítica social, as cenas 
de horror se fazem presentes e o choque que podem causar não é inferior àquele encontrado 
em livros legitimados de horror: 

Teve a ideia de não se utilizar mais do martelo, a criança sofreria mais se 
cortasse a parte mais dura vagarosamente. O som da faca decepando o osso 
era uma melodia suave em seus ouvidos. O bebê estrebuchava com aquela 
morte lenta. As duas pernas foram cortadas com um pouco mais de trabalho 
e a ajuda do martelo. Mesmo sem os quatro membros o nenê sacudia-se. O 
assassino levou a faca um braço acima da cabeça para descê-la e dividir 
aquele coração indefeso, O bebê aquietou-se na solidão da morte. (LINS, 
2002, p.69) 

Outro fator que pode colaborar para a dissociação desse gênero com o horror seria uma 
ausência de certa ambientação clichê do gênero, principalmente no que se refere a elementos 
como a noite, o mistério, a decadência, a loucura. Visto que a forma de apresentar em obras 
como Cidade de Deus faz uso de poucas, ou nenhuma, dessas características, ela acaba saindo 
do escopo do que poderia ser considerado horror. As questões que se levantariam, dessa 
forma, são: pode haver horror ao meio-dia? Há horror fora de lugares isolados? Há horror sem 
mistério e suspense? 

OBSCURIDADE E OBSCENIDADE 

Para iniciar uma abordagem das questões levantadas anteriormente, podemos partir da 
distinção feita por King entre horror, terror e repulsa. Por mais que a questão de horror e 
terror seja uma discussão antiga – e nem sempre gratificante – nos estudos da ficção de medo, 
a perspectiva de King ressalta um ponto que será fundamental para entender as formas como 
o horror pode se manifestar na arte: 

Então: o terror no topo, o horror abaixo dele, e o mais baixo de todos, a 
ânsia de vômito causada pela repulsa. Minha própria filosofia como escritor 
de horror é reconhecer essas distinções porque, às vezes, elas são úteis, mas 
evitar qualquer preferência por uma sobre a outra de forma que um efeito 
fosse melhor que outro. O problema com as definições é que elas têm uma 
forma de se tornar ferramentas críticas – e esse tipo de criticismo, que eu 
chamaria de criticismo mecânico parece desnecessariamente restritivo e até 
perigoso. Eu percebo o terror como a mais fina emoção (usada quase como 
um efeito quintessencial no filme The hauting, de Robert Wises, onde, assim 
como em “A pata do macaco”, nós nunca temos permissão para ver o que 
há atrás da porta), e, dessa forma, eu tentarei aterrorizar o leitor. Mas, caso 
eu descubra que não consigo aterrorizá-lo, eu tentarei horrorizar; e se eu 
descubro que não posso horrorizá-lo, eu iriei em busca do brutal. Eu não me 
orgulho disso. (1981, p.25) 

Dessa forma, o critério escolhido para a delimitação dos conceitos de King é, acima de 
tudo, estético. Para o autor, o terror seria o nível mais implícito do medo, um suspense que 
não se resolve ao fim da narrativa, o mistério sem solução. Esse nível se diferenciaria de um 
segundo, que chama de horror, no qual o mistério segue acompanhado de um confronto do 
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problema, normalmente a aparição do monstro – seja ele sobrenatural ou não. Por último, a 
repulsa seria o choque sensorial dos atos do monstro: mortes, torturas, dilaceramentos, 
eviscerações etc. 

Se transferirmos essas observações para o eixo formal do plano cartesiano que aqui se 
tenta delinear, teríamos uma linha que aponta, de um lado, para uma estética da obscuridade 
e, do outro, para uma estética da obscenidade. 

A primeira se constrói baseada na subexposição de alguns elementos do horror a fim de 
construir no leitor uma sensação de insegurança, dúvida, mistério, suspense, etc. Cabem aqui, 
por exemplo, muitas das obras chamadas góticas, que trabalham com elementos que 
favorecem essas sensações como a noite, o passado, os ambientes labirínticos, a loucura, o 
sonho etc. 

O filósofo irlandês Edmund Burke apresenta, em Uma investigação filosófica sobre a 
origem de nossas ideias sobre o sublime e o belo, um estudo que aborda a relação do sublime 
com o terror, apresentando uma série de características que levariam a esse sentimento. A 
primeira característica levantada pelo autor já mostra como seu estudo pode ser relacionado 
com o eixo que se tenta delinear aqui: 

Para tornar algo extremamente terrível, a obscuridade parece ser, em geral, 
necessária. Quando temos conhecimento de toda a extensão de um perigo, 
quando conseguimos que nossos olhos a ele se acostumem, boa parte da 
apreensão desaparece. (BURKE, 1993, p.66) 

Diversos outros pontos citados pelo autor se relacionam com essa ideia de obscuridade, 
seja sensorial ou cognitivamente, como a privação, a vastidão, a infinitude e a subitaneidade, 
mostrando como que essa subexposição de elementos, ou exposição de elementos além da 
compreensão do receptor são fundamentais para a criação do sublime. 

A teoria de Burke foi uma importante base para a construção das estéticas do horror. O 
gótico setecentista, comumente visto como ponto de partida para a ficção de horror, tem sua 
ambientação alinhada com os ideais burkeanos, como podemos ver pela afirmação de Ann 
Radcliffe em The Mysteries of Udolpho: “Para uma imaginação fértil, as formas que flutuam 
semicobertas nas trevas propiciam um maior deleite que o mais distinguível cenário que o sol 
pode mostrar” (2001, p.425) 

Lovecraft, para a formulação de seus estudos, compartilha de muitas das premissas de 
Burke sobre a própria existência do horror na arte e parte das características que o filósofo usa 
para a construção do sublime, em sua descrição sobre o horror sobrenatural (FRANÇA, 2010), 
ainda que haja certas distinções entre os dois. 

Já as obras que fazem uso de uma estética da obscenidade apresentam para atingir seus 
objetivos, uma estratégia contrária à apresentada. Através de uma superexposição dos 
elementos causadores de horror, tais obras buscar chocar o leitor, seja cognitivamente (pela 
condição fantástica do monstro sobrenatural ou pelas transgressões morais do monstro 
supernatural, aproximando-se do conceito de Horror de King), seja sensorialmente (pelos 
próprios atos atrozes dos monstros e suas consequências, aproximando-se do conceito de 
Repulsa de King). 

Por mais que existam outros termos que constituiriam uma melhor oposição ao conceito 
de obscuro – como claro ou explícito – a escolha de obsceno serve, aqui, para evitar um 
engano que pode ser cometido. A estética da obscenidade não se diferencia de seu par apenas 
por não fazer uso de seus elementos, ou seja, não se trata de apenas mostrar aquilo que não 
se revela em tais obras, mas de optar uma magnificação dos elementos que possam chocar 
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seu receptor, como a violência, a carnificina, os atos imorais e outros elementos repulsivos 
como fluídos corporais, sujeira, putrefação etc. 

Sendo assim, enquanto um romance como A volta do parafuso, de Henry James, deixará 
o leitor, por boa parte da obra, se não até seu fim, em dúvida sobre as aparições vistas pela 
governanta, Clive Barker, em “Livros de sangue”, que serve de prelúdio à coletânea de contos 
homônima, após poucos parágrafos, faz a afirmação: “O número 65 da Tollington Place era 
uma casa mal-assombrada, e ninguém poderia habitá-la muito tempo sem ser tomado pela 
insanidade” (1998, p.4). 

Por mais que não se possa ser totalmente categóricos nas observações, pode-se afirmar 
que não há muito espaço para suspenses na obra de Barker e, quando há, funciona como um 
elemento secundário para seu foco estético na construção de imagens aterrorizantes. Em 
Hellraiser (1987), filme dirigido por Clive Barker, adaptado de seu livro The Hellbound heart 
(1986), o horror não é proveniente do mistério sobre a origem das criaturas chamadas 
cenobitas ou a hesitação de sua existência, mas vem diretamente dos atos de tortura sádica 
mostrados em abundância ao longo da obra. Esse tipo de horror, nos anos 80 e 90, se 
popularizou no gênero do splatterpunk: 

O termo, cunhado pelo mais perspicaz membro do movimento, David J. 
Schow, foi pensado para evocar a estética agressiva dos filmes splatter, com 
seus ritmos hipercinéticos e explosões de sangue gratuitas, assim como a 
malandragem urbana da subcultura punk contemporânea. (Robert Latham, 
Apud JOSHI, 2007, p.607) 

Nessa perspectiva, voltando ao caso de Cidade de Deus, ficaria muito mais clara a 
proximidade da obra com o horror se não esperarmos dela uma estética da obscuridade, mas 
da obscenidade. Dessa forma, as cenas de execução, tortura e estupro que podemos ver com 
abundância ao longo do romance serviriam como ferramentas para suscitar um horror 
supernatural no leitor, que ficaria chocado em ver como seres humanos expostos a certas 
condições podem cometer atos tão absurdos quanto a já mencionada cena do bebê sendo 
dilacerado. 

Por mais que haja exemplos de ambas as estéticas tanto na literatura quanto no cinema, 
é possível perceber que cada uma das mídias se mostra mais propícia à criação de uma dessas 
formas. Burke, ao falar sobre as diferenças entre clareza e obscuridade com relação ao 
sublime, afirma: 

Uma coisa é tornar clara uma ideia e outra torná-la impressionante para a 
imaginação. Se faço um desenho de um palácio ou um templo ou uma 
paisagem, apresento uma ideia bastante clara desses objetos; mas, nesse 
caso (levando em conta o efeito da imitação, que é importante), a 
impressão causada pelo meu quadro seria, no máximo, a mesma que o 
palácio, o templo ou a paisagem produziriam na realidade. Por outro lado, a 
mais vívida e expressiva descrição verbal que posso fazer dá apenas uma 
ideia muito obscura e imperfeita de tais objetos; porém, nesse caso, está em 
meu poder suscitar uma emoção mais forte pela descrição do que através 
da pintura mais perfeita. [...] A maneira adequada de transmitir os 
sentimentos de um espírito a outro é através de palavras; todos os outros 
meios de comunicação ficam muito aquém do desejável (1993, p.68-69) 

Para o autor, a literatura é a melhor ferramenta para a criação do sentimento de 
obscuridade, uma vez que a descrição verbal nunca atingirá o grau de fidelidade com o objeto 
descrito que se alcança com a mídia visual – em sua época apenas a pintura, hoje em dia 
poderíamos adicionar a essa discussão a fotografia e o cinema, por exemplo. Assim, a 
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literatura conseguiria alcançar com muito mais eficácia um efeito de dúvida, de sugestão, de 
impressões confusas, que, se postas de forma visual, justamente por se tornarem mais claras, 
não conseguiriam criar o mesmo efeito no receptor. 

Em via oposta, a estética da obscenidade encontrou sua plena capacidade de horrorizar 
na mídia visual, principalmente no cinema. Aqui, a impossibilidade da “descrição perfeita” da 
literatura ameniza o choque do leitor, pois lhe dá a possibilidade de moderar, de certa forma, 
sua própria exposição à cena. A mais evidente prova dessa questão está na censura feita a 
muitos filmes que utilizam a estética da obscenidade como o recente A serbian film (2010), 
que foi proibido em diversos países por suas cenas de estupro, violência e até pedofilia – ainda 
que as imagens fossem encenações. 

Para evitar tais medidas, muitos roteiristas, ao adaptar as obras da literatura 
supernatural ao cinema, amenizam bastante o conteúdo da obra, a fim de conseguir torná-la 
aceitável ao público e a crítica, como, por exemplo, a versão cinematográfica do já 
mencionado O psicopata americano ou a adaptação de Pasolini dos 120 dias de Sodoma 
(1785), do Marquês de Sade. Por mais que Salò ou os 120 dias de Sodoma (1975) tenha sido 
censurado por diversos países, ele mostra apenas uma pequena fração das atrocidades 
encontradas no livro, tanto em quantidade quanto em intensidade. 

O filme Cidade de Deus (2002), dirigido por Fernando Meirelles, é outro exemplo claro. A 
obra elimina quase todas as cenas de horror do livro, amenizando bastante as poucas que 
restaram. Entre os trechos que foram omitidos na adaptação, podemos citar, além da cena do 
bebê, o estupro de uma menina de nove anos e a seguinte cena: 

Parou de bater, verificou a respiração da mulher, notou-a viva e, por isso, 
alegrou-se, maravilhou-se de sua infinita alegria, não porque quisesse 
poupá-la e sim porque não terminara com sua vingança e era na vagina que 
a dor da traição lhe doía mais; ela haveria de senti-la em dobro. Pendurou-
se no maior galho que poderia quebrar, forçou-o para baixo, desceu, forçou-
o para cima, com os olhos rasos de vingança. A sua força não daria para 
arrebentar aquele galho, mas acrescida de sua fúria foi fácil. Enfiou-o, em 
seguida, na vagina da grávida. (LINS, 2002, p.288-289) 

Os outros filmes nacionais que contém horror supernatural seguem o mesmo 
procedimento: O Carandiru apresentado às telas é pacífico comparado ao horror 
testemunhado por Varela e a Tropa de Elite do cinema apresenta policiais heroicos se 
comparados aos relatos do livro A elite da tropa. 

CONCLUSÃO 

Espera-se que a presente exposição tenha conseguido apresentar com clareza as 
características de cada um dos eixos, formando esse plano cartesiano da ficção de horror. 
Ressalta-se, porém, que essas orientações não devem servir a uma visão dicotômica das 
categorias, mas encará-las com um contínuo, em que cada obra poderia estar situada mais ou 
menos perto das extremidades. Uma obra, por exemplo, como O iluminado (1977), de King, 
por mais que aborde o horror sobrenatural de um hotel amaldiçoado, tem tendências 
supernaturais na caracterização de Jack Torrance como um ex-alcoólatra com histórico de 
violência contra o filho e é, ao fim da narrativa, um dos principais monstros. 

Além disso, o ensaio teve como objetivo apenas apresentar essa ferramenta como uma 
forma de análise da literatura do medo, deixando em aberto muitas possibilidades de 
abordagem de suas especificidades, como, por exemplo, o porquê de a literatura e cinema 
nacionais, optarem nas histórias de crime, por uma estética da obscenidade em lugar de uma 
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estética da obscuridade, como encontrada amplamente na ficção de língua inglesa? Ou ainda, 
quais seriam os limites do horror supernatural ficcional e do horror supernatural real, ou seja, 
até que ponto é possível sentir um prazer estético na recepção de tais obras? 

Por último, ainda que de forma sintética, espera-se que esse artigo tenha conseguido 
aproximar as obras de crime nacionais do corpus do horror através das exposições 
anteriormente feitas, possibilitando, com isso, uma expansão de um estudo que só nos últimos 
anos anda ganhando força no país. 
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O ZUMBI QUE HABITA A FRONTEIRA: ENTRE O GÓTICO E O SLIPSTREAM 

Raul Dias Pimenta (UFG) 

Alexander Meireles da Silva (UFG) 

As perguntas sobre questões da existência humana são muitas, mas as respostas 
raramente aparecem. Algumas doenças são mistérios para a humanidade, bem como a cura 
para elas, que pode ser descoberta ou não neste século. A morte, por exemplo, pode ser 
tratada como a única certeza da vida, trazendo um inevitável fim a todos, independentemente 
de religião e classe social. Com esta verdade fria evitamos dizer às crianças o que aconteceu 
com aquele parente que ficou doente e que de repente não está mais presente nas reuniões 
de família. Enquanto hoje cada vez mais se discute, mesmo no ambiente escolar, sobre a 
concepção humana, poupamos a criança dos detalhes sobre o fim da vida. Segundo Maranhão, 
na sociedade contemporânea, a morte, e não o sexo, é o tabu que violamos – a morte provoca 
excitação (1985, p.10). 

Outra verdade é que somos apegados à vida. Tentamos envelhecer com saúde, técnicas 
cirúrgicas removem os traços da velhice, pintar o cabelo pode camuflar os fios brancos. A todo 
o momento a morte traz evidências de que o nosso tempo expira, às vezes com certo cuidado 
ganhamos a prorrogação, porém sabemos o resultado final. O medo e a ansiedade sempre 
possuíram espaço na mente e no coração humano. Para completar este espaço temos a 
imaginação. Histórias até hoje são contadas sobre criaturas que venceram a morte ou foram 
condenadas à vida eterna. Maldição, doença viral ou doença inexplicável também são 
encontradas nessas histórias. Os nórdicos, por exemplo, temiam uma criatura de aspecto 
humano, porém disforme. A vida já tinha abandonado aquele corpo há muito tempo, mas ele 
era capaz de andar e matar sem misericórdia. Draugr, assim era chamado este morto-vivo, 
que, além de desrespeitar a morte, possuía outros poderes mágicos. Esta é somente uma de 
muitas outras criaturas com esta habilidade e com este perfil, que pode ou não variar, mas a 
certeza é que todas venceram a morte e possuem algum conflito com os vivos. 

Estes mitos ou contos sobre mortos capazes de voltar à vida e perambular entre os 
humanos causando desgraça merecem destaque, pois há muito tempo o morto-vivo ganha 
participação em livros, contos e filmes. Desde a Idade Média pode-se traçar histórias relatando 
estas criaturas, mas não encontramos algumas explicações. Em pleno século XXI, o zumbi, 
outro morto-vivo, vem chamando a atenção, preenchendo novas páginas de livros e causando 
mais incerteza ainda sobre alguns aspectos que vários admiradores de criaturas e do horror 
possuem. A qual gênero pertence o morto-vivo? Quem é o zumbi? Este trabalho procura 
responder essas perguntas analisando os contos “A Case of the Stubborns” (1984), de Robert 
Bloch e “Sea Oak” (1997), de George Saunders. 

A questão do medo da morte progrediu, devido à lacuna de poder deixada através da 
queda do Cristianismo e o pressentimento da era subsequente ser de barbarismo e 
paganismo. É neste cenário que surge a crença em cadáveres ambulantes que assombram os 
vivos, e, neste mesmo ambiente, o gótico. Fred Botting afirma que: 

Este passado foi chamado de Gótico esse termo comum e depreciativo 
oriundo da era Medieval onde as ideias conjuradas de costumes e práticas 
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bárbaras, de superstição e ignorância de perigos extravagantes e selvageria 
natural (1996, p.15).21 

As narrativas góticas se valem de elementos de melancolia em meio a ambientes 
obscuros. Aqui se destacam castelos repletos de passagens secretas, bem como cemitérios 
com lápides adornadas com fissuras, remetendo ao passado sombrio. Cada cenário está 
coberto por superstições, somadas ao medo e também à ansiedade, que são capazes de trazer 
o leitor de volta aos tempos de barbárie. Mais tarde, os castelos, entre outras edificações do 
passado, cederam lugar à casa velha; a temida floresta, que abrigava bruxas e outros perigos, 
foi substituída pelas ruas da cidade que proporcionam os mesmos desafios. No entanto, a 
troca de ambiente não alterou a essência do gótico. De acordo com Botting (1996, p.9) os 
cenários góticos não são apenas desolados como também alienadores – no passado as 
florestas e regiões montanhosas eram símbolos ameaçadores, porém, com a chegada do 
progresso as cidades foram surgindo e o ambiente foi transformado, mas é na escuridão das 
ruas que se encontra a selvageria e violência do passado. 

Nesta era de escuridão, onde a razão estava longe de possuir papel importante, a 
religião cumpria sua parte em disseminar o atraso, com a crença em demônios e suas ações. 
Cadáveres atacando pessoas, entre outras desgraças, parecem naturais neste período 
medieval, mas as explicações para estes eventos estavam cada vez mais distantes do século 
XVIII. O zumbi tornou-se uma criatura contemporânea, mas seu caminhar cambaleante deixou 
dúvidas em relação ao gênero a qual pertence. Apesar de o morto-vivo ter elementos que se 
encaixam no perfil do gênero gótico, faltam explicações e justificativas para a reanimação do 
corpo deste personagem. 

Nas obras selecionadas para este estudo o zumbi e o morto-vivo possuem papel 
importante, mas um outroponto também chama a atenção: há elementos nestes livros que 
pertencem a mais de um gênero literário, remetendo à própria situação da fronteira. As duas 
narrativas escapam da rigidez classificatória dos gêneros, refletindo seu alinhamento com as 
mudanças em curso a partir da segunda metade do século XX, dentro do cenário pós-moderno. 
O escritor e crítico norte-americano de Ficção Científica Bruce Sterling notou esse desvio das 
regras classificatórias em obras contemporâneas de ficção científica e as chamou de 
Slipstream. Ao apresentar o termo na sua tradicional coluna “Catscan” no fanzine SF Eye na 
edição #5 em junho de 1989, Sterling aponta que o slipstream, 

Não busca provocar um “sentido de reflexão” ou sistematicamente 
extrapolar de maneira clássica a ficção científica. Ao invés disso, esse é o 
tipo de obra que simplesmente faz você se sentir muito estranho; do mesmo 
modo que faz viver mais tarde no século vinte, se você for uma pessoa de 
sensibilidade. (2014) 

O significado de Slipstream vem da junção das palavras slip, que significa escorregadio 
ou fuga, e stream, que corresponde a fluxo ou corrente principal. O zumbi presente nos contos 
analisados compartilha das características do Slipstream, pois a função do morto-vivo nestas 
obras é distorcer e brincar com a realidade, e, também, caminhar cada vez mais adentro do 
sobrenatural. Sterling define que: “Estas obras comumente não fazem muito sentido, e além 
do mais, elas frequentemente implicam que tudo que sabemos não faz muito sentido e que 
talvez nem mesmo nada poderia fazer.” (2014). Vejamos como a noção de slipstream pode nos 
auxiliar a compreender o desenvolvimento das narrativas de zumbi ao longo do século XX, 
partindo das origens lendárias e religiosas do tema. 

                                                           
21 Os trechos pertencentes a obras publicadas originalmente em língua inglesa e sem tradução para a língua 
portuguesa foram traduzidos pelo autor deste artigo. 



ESTUDOS DO GÓTICO  

O Vodu é praticado no Haiti como herança trazida da África. Nesta prática religiosa, 
encontramos sacerdotes, feiticeiros e entidades espirituais, mas, segundo Vasconcelos (2013), 
é o feiticeiro Bocor que merece destaque, pois pertence a ele o poder, segundo a crença, de 
dar vida a cadáveres por meio de sua magia. Assim acreditam os adeptos do Vodu, porém, 
alguns estudos científicos demonstraram que o feitiço utiliza uma neurotoxina extraída do 
baiacu e outros ingredientes. A vítima do sacerdote precisa passar por essa experiência de 
quase morte sob os efeitos da mistura dos ingredientes, para então, mais tarde, despertar 
fragilizado e atordoado: “Como toda neurotoxina, a tetrodotoxina afeta o sistema nervoso – 
nesse caso, provocando paralisia e perda de consciência. Daí vem a ilusão de morte aparente.” 
(VASCONCELOS, 2013, p.20). 

A vítima tornava-se um “zumbi”, portanto, graçasao poder de persuasão do sacerdote, 
que a forçava a acreditar que teriam sido seus feitiços que a trouxeram à vida novamente. 
Assim sugestionada, a vítima tornava-se uma escrava fiel de seu mestre. Segundo Vasconcelos 
(2013, p.21), outro evento que indica o mito do zumbi, oriundo do Haiti, é que a ilha foi a 
primeira nação negra a conquistar independência e também a abolir a escravidão, em 1804. Os 
zumbis eram utilizados por fazendeiros no lugar dos escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. 
Destaca-se também o fato do preconceito imbuído aos negros haitianos e ao país, visto que os 
franceses foram expulsos do Haiti e que a nação controlada por negros foi enxergada pelos 
olhos do preconceito por europeus e norte-americanos. Mais tarde, essa visão preconceituosa 
veio a ganhar força no cinema americano. 

A estreia do zumbi no cinema foi com o filme White Zombie (1932) tratando o país como 
o lar de barbárie, sacrifício e Vodu. O Bocor é representado pelo ator Austro-Húngaro Béla 
Lugosi – não foi utilizado nenhum ator negro no elenco. Os habitantes haitianos são retratados 
como voduístas ignorantes, e o enredo se resume na tentativa do francês Charles Beaumont 
de separar o casal americano recém-chegado ao Haiti com a ajuda do Bocor e sua habilidade 
de transformar suas vítimas em zumbis. 

Foi o diretor norte-americano George Romero que causou um divisor de águas no que 
diz respeito à imagem do zumbi. Em 1968 ele introduziu o morto-vivo como um ser que, além 
de monstruoso fisicamente, tem o apetite insaciável de carne humana. O filme Night of the 
Living Dead (1968) trouxe uma nova roupagem ao zumbi: a ideia de um morto-vivo africano e 
hipnotizado por um sacerdote cedeu lugar a uma aberração canibal que surgiu devido a uma 
sonda espacial que veio de Vênus, trazendo uma radiação que infectou a humanidade de 
modo epidêmico. 

O caráter antropofágico do zumbi de Romero guarda semelhanças com outra criatura 
lendária, de hábito similar, o Ghûl: 

Literalmente, o termo quer dizer demônio, e os ghûls das histórias árabes 
não são exatamente cadáveres reanimados, mas as criaturas que se 
alimentam da carne dos vivos e dos mortos e podem assumir a identidade 
dos que devoraram... (VASCONCELOS, 2013, p.16) 

Romero, buscando inspiração ou não em outra cultura, acabou por criar uma 
incontestável similaridade entre as criaturas. Um outro elemento fundamental na constituição 
do zumbi de Romero foi o período de produção do filme, exatamente durante a Guerra Fria. O 
uso de armas nucleares pelos Estados Unidos causou pânico e a população mundial receava 
um conflito bélico entre americanos e soviéticos. O embate ideológico não se limitou apenas 
às guerras: a ciência havia dado início a uma competição, a corrida espacial. Na época houve 
bastante especulação sobre o espaço e a disputa entre as potências mundiais. Romero 
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aproveita-se do temor existente em relação a um novo ataque nuclear, semelhante ao 
ocorrido no Japão ao fim da Segunda Grande Guerra (BOON, 2011 p.55). 

O filme de George Romero foi o marco inicial para que outros produtores apostassem na 
figura do zumbi. Com o horror e o medo empregado a nova criatura, novas franquias 
apareceram, como Resident Evil, que invadiu os cinemas e o mundo dos jogos eletrônicos, e 
também The Walking Dead. Neste percurso, Boon defende que este personagem apresenta 
três etapas: a primeira, como mitologia tribal africana; em seguida aparece sob a roupagem de 
práticas religiosas caribenhas; e, por fim, o devorador de carne (2011 p.50). 

Neste início de século, o zumbi é o morto-vivo que mais ganhou destaque. É possível 
participar de zombie walks, comprar camisas da série The Walking Dead, ou até mesmo ler O 
guia de sobrevivência a zumbis (2003), de Max Brooks, a fim de se preparar para um eventual 
apocalipse zumbi – existem mesmo vários fóruns na internet debatendo a possibilidade de 
uma epidemia zumbi tomar o mundo. A despeito do caráter imaginário do zumbi, interessa-
nos aqui as especulações sobre as causas de sua existência. É neste sentido que os contos “A 
case of the Stubborns” e “Sea Oak” foram selecionados. 

Em “A case of the stubborns”, o zumbi possui papel de destaque, porém o morto-vivo 
não é canibal. Tudo começa com a morte do mais velho membro da família, Tolliver. Na manhã 
seguinte, o homem levanta de sua cama e desce as escadas como se nada tivesse acontecido. 
O morto-vivo senta-se à mesa para tomar café da manhã. Os familiares, em choque, nada 
dizem. Tolliver rompe o silêncio perguntando o que há para comer. A partir deste ponto é que 
os problemas surgem. O morto caminha até a porta de casa, senta-se em sua cadeira, como 
fazia costumeiramente em vida, e apenas levanta para comer. 

Na tentativa de se livrarem do morto-vivo, os familiares chamam primeiro um coveiro, 
depois um médico, e, por fim, um reverendo: nenhum dos três consegue convencer Tolliver de 
sua morte. Nesse estado entre a vida e a morte, o avô perde seu espaço como membro da 
família. A sua presença, que em vida sempre foi querida, torna-se um estorvo. O protagonista 
insiste em sua vida, enquanto segue sempre com fome, devorando tudo. Os familiares estão 
desesperados com a situação, e a cada momento é mencionado o quanto o zumbi está 
sofrendo mudanças em sua aparência. “Ele está ficando duro como uma tábua mas não presta 
a atenção” (BLOCH, 2009, p.89 – tradução nossa). 

A última opção da família é ir até Conjure Lady, a temida mulher mística. Esta 
personagem é repleta de mistérios e suas características se assemelham à deusa Lilith da 
mitologia babilônica, associada aos agouros. Conjure Lady habita uma caverna em meio a 
floresta, como descrito pela personagem Jody: “Tudo que eu tinha que fazer era ir até o topo 
da serrania, então mais adiante até embaixo. Bem na parte mais profunda, escura, no ponto 
mais deserto de todos, estava Spooky Hollow.” (BLOCH, 2009, p.85). 

Após adentrar a caverna de Conjure Lady, Jody reclama do desconforto por estar ali. Ele 
se depara com a coruja de estimação da proprietária. Conjure Lady, ao perceber seu visitante 
resolve aparecer para conversar com ele, mas sua aparência chama a atenção. “Então ela me 
olhava, eu vi os olhos dela. Eles eram muito maiores do que os da coruja, duas vezes mais 
brilhantes.” (BLOCH, 2009 p.86 – tradução nossa). A semelhança com um animal identificada 
por Jody, também remete a Lilith: os babilônicos a representavam com pés de coruja, o que 
também atribui a ela hábitos noturnos. Não por acaso, Jody só foi capaz de encontrar Conjure 
Lady à noite. 

Somente este ser mágico e misterioso foi capaz de reconhecer o problema que Jody tem 
em mãos. Ela dá o diagnóstico do caso, dizendo que o problema do avô era sua teimosia e que 
bastava ao falecido usar um guardanapo preto que ela entregou a Jody. E, por fim, ela disse 
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que Jody só teria que mostrar a ele a situação para convencê-lo da morte. A ajuda de Conjure 
Lady teve um custo, porém: Jody pegou todo o dinheiro que guardava e entregou a ela como 
recompensa pelo serviço. 

Ao chegar a casa, sem dar maiores explicações, Jody disse que todos deveriam ir a mesa 
jantar, tendo o cuidado de colocar o guardanapo preto para que o zumbi usasse. Ao jantarem 
Jody chama a atenção do velho para se limpar porque a comida estava escorregando de sua 
boca, o estágio de putrefação já estava avançado. O velho agradece e utiliza o guardanapo e 
após utilizá-lo ele apenas se levanta da mesa e sobe as escadas em direção ao seu quarto e 
deita em sua cama e todos ficam intrigados e apreensivos com o ocorrido. A resposta para o 
que havia ocorrido ficou se debatendo no guardanapo: os vermes no tecido mostraram ao avô 
que ele já passava da hora de aceitar sua morte. 

O conto não apresenta explicação para o retorno do morto à vida, não existe nenhum 
vírus ou sonda espacial para causar o despertar, que também não acontece de forma 
epidêmica. Trata-se de um caso isolado, e nos faz recordar a explicação de Sterling para o 
slipstream, sobre a questão do real e do que pode ser ou não explicado. 

O conto “Sea Oak”, por sua vez, também gira ao redor de uma família importunada por 
um morto que misteriosamente retorna para casa. A cidade de “Sea Oak” é marcada pela 
violência e a criminalidade, e a família, desestruturada financeira e moralmente, vive em um 
subúrbio. Tia Bernie trabalha para sustentar a casa enquanto suas sobrinhas, desempregadas e 
mães solteiras, passam o dia assistindo a programas inúteis na TV enquanto cuidam de seus 
bebês. Thomas Krister, o sobrinho, trabalha em uma casa de shows fazendo strip tease para 
ajudar na renda da família. 

O ponto de virada do enredo ocorre quando, apósuma tentativa de furto na residência 
da família, tia Bernie morre de susto. Min e Jade ficam desamparadas e inconsoláveis com a 
morte da única pessoa que dava conselhos e se importava com a família. Um fato curioso é a 
reação das irmãs ao verem o corpo de sua tia na casa: apesar de assistirem diariamente 
programas violentos, elas têm dificuldades em lidar com a questão da morte. A tragédia 
parece romper a zona de conforto das jovens, que tratam a morte como tabu, ao não 
deixarem seus filhos verem a tia. “Mantenha os bebês lá fora! Eu não quero que eles vejam 
algo morto” (SAUNDERS, 2009, p.183). Em meio à tentativa de preservar as crianças, a tia 
morta se torna um objeto. 

Para enterrarem a tia, a família decide comprar o melhor caixão, sob a justificativa de 
que ela não teve nada em sua vida e que agora era o momento. Depois do enterro, durante 
outra noite improdutiva assistindo TV, as irmãs recebem um telefonema do padre que cuidava 
do cemitério e que também fez o enterro. O corpo de Bernie não estava no túmulo, a cova 
fora aberta e o caixão estava vazio. 

As irmãs vão até o cemitério e, ao retornarem para casa, o corpo de Bernie estava 
sentado em uma cadeira, usando as roupas com as quais havia sido enterrada, Min e Jade 
estavam sentadas no sofá horrorizadas com Bernie em seu estado de morto-vivo: “Ela tinha 
terra no cabelo e terra nos dentes e seu cabelo estava uma bagunça e sua língua ao lamber os 
lábios estava preta.” (SAUNDERS, 2009, p.193).A cada descrição de Bernie pelo personagem 
narrador, Thomas Krister, sua aparência se torna mais horrenda, partes do corpo caem e o 
mau-cheiro torna-se mais intenso. 

Bernie não é mais um conselheira: ela agora dita ordens e possui desejos que não foram 
manifestados em vida. “Porque eu vou arranjar vários amantes. Talvez vocês garotos não 
saibam, mas eu morri virgem de merda.” (SAUNDERS, 2009, p.193). Os familiares não 
entendem ao certo o que está acontecendo, mas o medo parece deixá-los incapazes de agir. 
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Bernie possuía planos para todos e para tudo, mas, em vida nada disso foi possível. “Ela 
nunca teve uma vida. Nunca se casou, não tem filhos, só trabalho, trabalho, trabalho.” 
(SAUNDERS, 2009, p.185). A morte foi sua libertação, e, com essa liberdade, vão-se a vida 
alienada e também as boas atitudes. A ditadura de Bernie pode ser sentida quando ela faz 
ameaças aos seus parentes. “Digam para alguém que estou aqui, todos vocês morrem. Mais 
eles também. Para quem quer que digam, eles morrerão. Eu mato eles com meus poderes. Eu 
posso fazer isso” (SAUNDERS, 2009, p.193). Temerosos, todos a obedecem, enquanto se 
perguntam onde estava a antiga e bondosa tia Bernie. 

O despertar de Bernie não é explicado, tampouco seus poderes – ela possui a 
capacidade de predição e telecinese. Entre as previsões, a que mais chama a atenção é a feita 
sobre um dos filhos de suas sobrinhas. “Troy será acertado em fogo cruzado no quintal, em 
setembro, dezoito de setembro. Com a perna virada abaixo dele e com sangue derramando de 
sua orelha. É uma profecia, merda.” (SAUNDERS, 2009, p.197). 

Por fim, Bernie já não consegue se sentar em sua cadeira de balanço. Seu corpo está em 
pedaços, espalhados pelo chão. Thomas Krister recolhe em um saco as partes do zumbi, dirige 
até a parte boa da cidade e lá enterra sua tia. De voltaà normalidade da casa, todos passam a 
seguir à risca as ordens de Bernie –as sobrinhas voltaram a estudar e a cuidar dos bebês. 

“Sea Oak” e “A case of the stubborns” são contos similares e compartilham uma mesma 
temática – o morto que atormenta a vida dos vivos. As personagens se tornam reféns do 
morto-vivo e passam por momentos de terror, agonia e desespero. Outros pontos de contato 
entre os dois contos são a falta de explicação para a aparição dos mortos; o fato dos dois casos 
serem isolados, e não epidêmicos; e a condição não-canibal dos mortos. Ambos os contos não 
podem ser filiados a um só gênero. Se o levantar dos mortos é um acontecimento 
sobrenatural, elementos naturalistas e grotescos como a decomposição e mau cheiro são 
descritos minunciosamente por várias vezes. Nesse sentido, as obras analisadas mesclam 
elementos de outros gêneros, como o Realismo Mágico e o Gótico. Este hibridismo é comum 
em obras slipstream que também subvertem as regras de produção literária e que também 
não possui perfil único de produção. 
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UM VAMPIRO NA NOITE CARIOCA: A JORNADA DO PRAZER DE JOÃO DO RIO 

Sabrina Mesquita de Rezende (UFG) 

Alexander Meireles da Silva (UFG) 

INTRODUÇÃO 

O estudo que ora apresentamos enseja demonstrar a presença da temática do 
vampirismo inserida no conto “Dentro da Noite” (1910), de João do Rio. Por este viés, 
entendemos o vampiro como principal propagador da decadência, isto é, como uma criatura 
fronteiriça que está intrinsecamente relacionada à postura decadente. Assim, o vampiro, como 
criatura transgressora, subverte as relações sociais para garantir a realização do seu prazer 
através do sangue, ao qual é atribuído grande valor, conferindo uma dimensão de perpetuação 
de poder no status quo. 

Entretanto, no momento em que o monstro toma para si este repositório tão caro 
socialmente, ele inverte o seu valor, configurando-o em um instrumento de gozo no corpo 
monstruoso destituído de ordem social. Neste contexto, o morto-vivo, como ser excludente e 
que não mais se adéqua as normas regulatórias, constrói seu próprio universo contaminado de 
artificialismo, taras e perversões a garantir o seu gozo. Nos contos de João do Rio é perceptível 
a manifestação do prazer por meio do sadismo e de relações diabólicas. 

Rodolpho Queirós, ao escolher os braços como principal forma de ataque às suas 
vítimas, simboliza a total entrega à relação sadista e à contratação do pacto fáustico – os 
braços etimologicamente significam força. A concessão desses membros para saciar os 
apetites da criatura da noite intui o estabelecimento do sadismo. E, na relação que se firma 
entre as vítimas e Queirós, é perceptível a releitura do pacto fáustico, já que os locais em que 
ocorrem os ataques são ambientes fronteiriços entre o status quo e o universo livre, 
ocorrendo assim, a ritualização do cotidiano em uma cerimônia sabática contaminada de 
prazer e artificialismo. Ainda no decorrer deste estudo, analisamos o estabelecimento da 
relação entre Vampirismo e Decadentismo vinculado à crítica à ideologia burguesa da Belle 
Époque carioca, utilizando como suporte teórico Levin (1996), Moretto (1989), Mucci (1990), 
Silva (2010), entre outros. 

Destarte, analisaremos como o vampiro se constitui uma criatura de fronteira, onde se 
tocam polos divergentes entre regulação e subversão, vida e morte, Sadismo e Diabolismo 
como realização do prazer através do artificialismo. 

A PROMOÇÃO DO LÍQUIDO ESCARLATE 

O vampiro, criatura que corporifica culturalmente o lado obscuro do ser humano, 
remete às dimensões desconhecidas entre vida e morte, desejo e medo. Subversor por 
natureza, ele desafia o status quo vigente a garantir a manifestação ambígua de seu corpo 
cultural. Como força transgressora, ele surgirá em contextos finisseculares por ser um período 
em que ideologias estão em transição para ceder espaço a outras (cf. SILVA, 2010, p.2). Tal 
quadro foi decorrente de uma série de acontecimentos que minaram as certezas sociais do 
mundo vitoriano, tais como o impacto das ideias evolucionistas de Darwin, as pesquisas de 
Freud sobre o inconsciente e as complexas transformações socioeconômicas promovidas pela 
Revolução Industrial. Dentro desta perspectiva em que “tudo o que é sólido desmancha o ar” 
(Berman, Apud MARX, 1986, p.15), o vampiro coloca-se como a incorporação da modernidade 
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transitória vivenciada pela manifestação do homem de fim de século, cuja falta de certezas o 
leva a desenvolver uma postura cética em relação ao mundo, restando apenas a busca por 
sensações e prazer, incluindo aí aquela advinda da corrupção dos valores burgueses. Assim, o 
vampiro é “uma variante do homem fatal romântico, inspirado em Lord Byron: nobre, belo, 
misterioso e decaído, ele seduz e destrói as suas vítimas” (BARROS, 2012, p.2). 

Nesse elo entre o modelo romântico e o vampiro, temos o sangue como principal 
veículo de novas sensações. No entanto, quando consideramos que o vampiro toma para si um 
elemento de grande valor para a sociedade, esse ato ganha dimensões sexuais e de violência 
social. O que traz um vínculo com a postura artística do Decadentismo e sua ênfase na busca 
de sensações muitas vezes vinculadas ao sadismo e ao diabolismo. 

É pertinente considerarmos tais elementos que se interceptam no conto “Dentro da 
Noite” (1910), do escritor carioca João do Rio, uma narrativa pautada pela instalação de um 
desalento e pessimismo sob a ótica da estética decadentista vinculada ao vampirismo, que se 
manifesta no corpo bifurcado do monstro. O vampiro como criatura dual vive num entre-lugar 
experimentando sua flanêrie e dandismo num espaço subversor, sem regras fixas, e onde o 
prazer corre solto.  

O gozo do monstro se concretiza através do sangue, elemento que possui um alto valor 
para o status quo. Como criatura que transgride os convencionalismos sociais, o vampiro 
atacará a ordem por via sanguinária. Assim, este fluido imbuído de valor sexual possibilitará 
como resultado à abdicação e desalento dos decadentes pela sociedade, configurando o 
prazer por meio do diabolismo e sadismo sob o viés do corpo vampírico. 

O conto “Dentro da Noite” narra a estória de Rodolpho Queiroz, um rapaz adequado aos 
moldes sociais, que, de repente passa a nutrir um desejo feroz e doentio pelo sangue e por 
coser morbidamente os braços da noiva Clotilde. À medida que o desejo de Queiroz é saciado, 
a sua nevrose se torna incontrolável, a ponto de estabelecer momentos ritualísticos e uma 
relação sadista. Clotilde, no decorrer da narrativa, emerge como vítima do ideal de amor fatal, 
no qual o objeto que instrumentaliza seus desejos deve ser destruído, conferindo à obra seus 
elementos vampíricos e decadentistas. A esta inferência Mucci nos assevera: 

como o escritor filósofo a que alude Umberto Eco, o decadentista intuiu “as 
intrigas do Zeitgeist” e constituiu sua tese da decadência, matéria de seu 
sonho e pesadelo. A ideia obsessiva de decadência começou a pairar em 
todos os ambientes, que respiravam um pessimismo anunciador do fim do 
mundo, do apocalipse no final do século (1994, p.28). 

O Decadentismo se apresenta como uma postura artística que vaticina um mundo em 
ruínas. Por conseguinte inverte o natural pelo artificial, configurando em nevroses e estados 
sinestésicos, como forma de obtenção de prazer por perversões. Destarte, insere um paraíso 
artificial, inaugurando polos divergentes que se tocam, o que permite a construção do belo 
artificialmente como forma de dar algum sentido à existência, já que, segundo Baudelaire 
(Baudelaire, Apud LEVIN, 1996, p.39), o mal é inerente à humanidade, logo uma solução a esse 
Zeitgeist apocalíptico é a construção do belo. Como podemos conferir no conto “Dentro da 
Noite”, de João do Rio: 

– Então causou sensação? 

– Tanto mais quanto era inexplicável. Tu amavas a Clotilde, não? Ela, 
coitadita! Parecia louca por ti, e os pais estavam radiantes de alegria. De 
repente, súbita transformação. Tu desapareces, a família fecha os salões 
como se estivesse de luto pesado. Clotilde chora... Evidentemente havia um 
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mistério, uma dessas coisas capazes de fazer os espíritos imaginosos 
arquitetarem dramas horrendos (1910, p.1). 

Notamos nessa passagem a instalação da decadência, quando polariza duas instâncias: a 
alegria e tristeza, vida e morte. Logo, Rodolpho Queiroz transita entre esses dois universos. Em 
um primeiro momento, é aceito socialmente, e em outro subverte este espaço convencional, 
dando vazão a seus desejos mais íntimos e anunciando uma mensagem apocalíptica de um 
mundo em franca destruição. Consequentemente, o protagonista é o verdadeiro propagador 
do espírito decadente: ama, mas tem que deixar um rastro de destruição por onde passa. 
Queiroz se torna uma criatura monstruosa, carrega o gene apocalíptico, faz suas vítimas 
sucumbirem ao prazer sadista enquanto as destrói. A própria imortalidade do vampiro está 
vinculada a isto, representa a continuidade de uma existência trágica ligada a ruínas e 
destruição. A catástrofe que deixa no caminho é uma espécie de memorial a ser cultuado. 

Como o ambiente da narrativa é contagiado pelo mal du siécle – os laços, as instituições 
e as ordens inerentes à normatividade não suprem as necessidades e anseios de um ser 
dicotômico –, surge a construção da artificialidade aberta a novas experimentações a garantir 
prazer e sentido: 

Tirei da botoeira da casaca um alfinete, e nervoso, nervoso como se fosse 
amar pela primeira vez, escolhi o lugar, passei a mão, senti a pele macia e 
enterrei-o. Foi como se fisgasse uma pétala de camélia, mas deu-me um 
gozo complexo de que participavam todos os meus sentidos (RIO, 1910, p.5) 

Rodolpho narra a construção do seu paraíso artificial repleto de inferências sinestésicas, 
recriando o seu universo artificialmente, por meio da intercessão entre o mundo onírico e o 
normativo, e permitindo assim realização de seu pleno gozo através de sensações abertas a 
novas experimentações (LEVIN, 1996, p.34). Além disso, o ser decadente, inserido no universo 
artificial ao fazer um mergulho profundo em si mesmo, configura o sadismo e a recriação do 
pacto fáustico, ao optar pelos braços como objeto de desejo no conto em estudo, como 
podemos conferir na próxima seção. 

A JORNADA DO PRAZER E O RITUAL SABÁTICO 

O desalento apregoado pela postura artística decadentista condiciona a artificialidade, 
uma vez que, o convencionalismo social, incapaz de ser um locus estimulante de prazer, é 
abolido. Emergem das entranhas imaginárias os mecanismos garantidores do gozo. Assim, “o 
mais elegante artista desta terra” (RIO, 1910, p.2) renuncia as normas sociais para dar vazão a 
seus extintos mais primitivos, estabelecendo seu prazer em perfurar os braços da noiva. No 
entanto, isto não é suficiente, se torna imprescindível sentir o lugar, escolher bem a posição 
que o alfinete é enterrado na pele, ou seja, o gozo está vinculado a elementos sinestésicos 
como o tato e o paladar. 

Assim, como o ser decadente recorre a um universo artificial como forma de 
obtenção de prazer através dos braços ligados as condições sinestésicas 
torna-se perceptível investigarmos esse objeto de delírio: “E uma noite 
estávamos no baile das Praxedes, quando a Clotilde apareceu decotada, com 
os braços nus. Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e 
comovedora, meio infantil, meio mulher” (RIO, 1910, p.3). 

Nessa passagem, podemos notar que o simples fato de Queirós perceber a transparência 
dos braços de sua noiva já provoca nele um desejo feroz, representando assim o alvo de seu 
desejo. Aqui, podemos perceber o início da jornada que Rodolpho Queirós empreenderá até a 
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realização da cerimônia Sabática e do pacto fáustico. Clotilde, sua noiva, é descrita como 
mulher e criança, ingênua e sensual, a escolha perfeita como instrumento para a realização do 
pacto. Outro ponto de destaque é o fato da primeira abordagem de Rodolpho ocorrer em um 
baile, representando a manifestação do Sabá. 

Outro fato que merece destaque diz respeito não apenas à parte corporal onde ocorrem 
os ataques, mas também ao ambiente: 

– Afinal, uma outra vez, encontrei-a na sauterie da viscondessa de Lages, 
com um vestido em que as mangas eram de gazes. Os seus braços – oh! Que 
braços, Justino, que braços! - estavam quase nus. Quando Clotilde erguia-os, 
parecia uma ninfa que fosse se metamorfoseando em anjo. No canto da 
varanda, entre as roseiras (RIO, 1910, p.4). 

Novamente, a abordagem de Rodolpho ocorre em uma situação alegórica do pacto 
fáustico. Nota-se que o seu primeiro ataque, assemelhado a um ritual sabático, ocorre na 
varanda próximo de roseiras, um lugar fronteiriço entre a regulação e ambiente livre. O sabá 
metaforiza uma espécie de purificação através do sacrifício e a exaltação é conseguida por 
meio de um ritual. Esta é a postura exigida por Queirós no momento de realização dos ataques. 
Para garantir o seu prazer o ser decadente necessita de todo esse aparato artificial, pois, 
purificar-se através do sacrifício do sangue é renovar o seu gozo a cada instante: 

O dândi substitui a realidade por sonhos, meditações e alucinações. Suas 
manifestações aparecem invariavelmente ao lado de forças contrárias, 
exercidas pela atuação do meio que lhe parece cruel. [...] O dândi age 
atraído pelo Sadismo ou pelo Satanismo como que se contrapondo ao tédio, 
à impotência, à esterilidade e à prostração física que o abater, como 
consequência dos tempos em que ele vive. (LEVIN, 1996, p.39) 

Rodolpho Queirós, reconhecendo-se como um dândi, escolhe como ideal de existência 
as alucinações. E para tanto, sadismo e diabolismo passam a ser seus objetivos mais valorosos, 
para trazer algum sentido à sua existência. 

Em relação aos braços como alvo do ataque convém observarmos: “O braço é o símbolo 
da força, poder, ajuda e proteção. É também o instrumento da justiça: o braço secular que 
pune os culpados” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1996, p.43). Assim, os braços historicamente 
representam força e proteção. No entanto, no momento que os braços tornam-se alvo de 
desejo e vítima de impulsos decadentes, estes membros promovem a transferência de poder 
para o vampiro Queirós. Há um conceder voluntário em oferecer os braços como prova de 
rendição em um ritual de contratação de benefícios, que, de acordo com Cousté, é uma 
“relação de benefícios com o contratado, em que o sangue simboliza a entrega do contratante 
ao contratado” (1996, p.78). 

Nesse sentido o monstro finissecular carioca reconfigura a sua identidade vampírica e a 
ritualização do pacto fáustico, pois, o monstro habita as fronteiras, confrontando dois 
domínios: o regulatório e livre (COHEN, 2011, p.27). 

A abertura a novas experimentações se vincula a altos estados de sensibilidade por meio 
de taras e nevroses: Sadismo, relações incestuosas e paixões diabólicas eram bastante 
comuns, “desde que retratassem estados de sensibilidade exagerada, às vezes perto da 
alucinação” (LEVIN, 1996 p.37). É relevante observarmos que as perversões se constituem 
como um instrumento adotado pelos decadentes como forma de realização sexual: 

Deitado, a delícia d’aquela carne que sofrera por meu desejo, a sensação do 
aço afundando de vagar no braço da minha noiva, dava-me espasmos 
d’horror! Que prazer tremendo! E apertando os varões da cama, mordendo 
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a travesseira, eu tinha a certeza de que dentro de mim rebentara a moléstia 
incurável (RIO, 1910, p.6). 

Queirós encontra-se em uma crise alucinatória, vítima de uma nevrose que se apossa do 
mesmo, constituindo uma artificialidade em seu próprio corpo e permitindo o prazer com 
intercessões inusitadas e exóticas. Dessa forma, o protagonista se realiza sexualmente através 
de práticas sadistas instrumentalizada pelo sangue: “É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida 
de sangue. Deixe espetar o alfinete [...]. Beberei essa gota de sangue como a ambrosia do 
esquecimento.” (RIO, 1910, p.5). 

Ao se entregar a práticas sadistas através do sangue, Queirós ameaça o 
convencionalismo, e subverte o papel social do sangue, assim, se transforma em uma criatura 
noturna vampírica, um monstro que se localiza em um entre-lugar destituído de laços sociais 
normatizados: “Estás a tecer paradoxos diante de uma criatura já do outro lado da vida 
normal” (RIO, 1910, p.7). Ele se torna uma criatura noturna, guiada apenas por seus instintos, 
em uma posição dionisíaca: 

Essa recusa a fazer parte da “ordem classificatória das coisas” vale para os 
monstros em geral: eles são híbridos que perturbam, híbridos cujos corpos 
externamente incoerentes resistem a tentativas para incluí-los em qualquer 
estruturação sistemática. E, assim, o monstro é perigoso – uma forma 
suspensa entre formas - que ameaça explodir toda e qualquer distinção 
(COHEN, 2011, p.30). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste estudo, nos deparamos com questões muito pertinentes ao tema 
selecionado. Assim, o vampiro, um ser que ocupa um espaço intermediário entre a vida e a 
morte, a regulação e a libertação, o controle e a abdicação, metaforiza através do sangue, o 
lado obscuro do ser humano. Aliado à estética decadentista, ele personifica toda tensão do 
contexto da Belle Époque carioca, representado pelo personagem Rodolpho Queirós do conto 
“Dentro da Noite”. Assim sendo, ensejamos continuar e aprofundar nossos estudos 
concernentes à temática vampírica, aliada a crítica á ideologia burguesa nos contos de João do 
Rio, e, desta forma, esperamos poder futuramente contribuir com a fortuna crítica sobre o 
tema. 
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