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AprEsEntAção

Inerente à natureza humana, o medo está intimamente ligado aos 
mecanismos de proteção contra o perigo. Sendo uma emoção relacionada aos 
nossos instintos de sobrevivência, a experiência do medo vem quase sempre 
acompanhada da consciência de nossa finitude. O mistério da morte – seu 
caráter tão inexorável quanto insondável – é a mola mestra de narrativas 
que tematizam essa região da experiência humana sobre a qual a ciência, 
o discurso da verdade demonstrada, pouco tem a dizer. Nos desvãos entre 
a fé religiosa e o conhecimento científico, as chamadas narrativas de horror 
encontram seu hábitat ideal. O medo atávico em relação ao nosso derradeiro 
destino é a própria garantia da atração e da universalidade do medo. 

As emoções relativas à autopreservação são dolorosas quando estamos 
expostos às suas causas, porém, quando experimentamos sensações de 
perigo sem que estejamos realmente sujeitos aos riscos, isto é, quando 
a fonte do medo não representa um risco real a quem o experimenta, 
entramos no campo das emoções estéticas. Tais sensações são capazes 
de produzir prazeres peculiares (catarse, sublimidade), sobre os quais os 
Estudos Literários vêm refletindo há séculos.

Pretende-se, pois, a partir da leitura de narrativas ficcionais, refletir 
sobre o medo como uma emoção estética produzida pela criação literária. 
É neste sentido, bastante amplo, que os trabalhos apresentados neste 
simpósio tomam a categoria do “medo estético”: não como um efeito 
contingente de recepção, mas como o produto de um artefato cultural, a 
obra literária, capaz de suscitar emoções específicas. 

Em sua quinta edição, o Simpósio teve como tema central “(re)leituras 
do gótico”. Surgida no limiar da modernidade iluminista com o romance 
The castle of Otranto, de Horace Walpole, publicado em 1764, a literatura 
gótica, considerada um gênero despretensioso e menor por grande parte 
da crítica literária, tem se revelado duradoura como a própria modernidade 
dentro da qual se engendrou, o que se confirma nas sucessivas reedições 
e atualizações do gênero até os dias de hoje, tanto na literatura quanto 
nos diversos meios de comunicação. Além disso, no cenário globalizado 
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e pluralizado da contemporaneidade, categorias do Gótico exógenas ao 
cenário europeu, como o “American Gothic”, o “Southern Gothic” e até 
mesmo o “Tropical Gothic”, vêm ocupando espaço nos trabalhos acadêmicos 
em um movimento de hibridismo cultural no qual a hegemonia do centro 
passa a conviver com a pluralidade das margens. 

De Frankenstein a Crepúsculo, de Bram Stoker a Lúcio Cardoso, os 
trabalhos apresentados no simpósio demonstram, em uma perspectiva 
tanto transcultural quanto transdiscursiva, um amplo espectro de leituras 
e releituras do gênero em suas diversas aparições nesses 250 anos de sua 
permanência na literatura, na cultura e no imaginário do mundo ocidental.

Fernando Monteiro de Barros (UERJ-FFP)
Júlio França (UERJ)

Luciana Colucci (UFTM) 
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no LimiAr dA frontEirA: AspECtos do gótiCo 
nA obrA dE CornéLio pEnnA

Ana Paula Santos1

introdução

A obra de Cornélio Penna é frequentemente associada a alguns 
traços característicos da estética gótica. Luiz Costa Lima afirma que, 
por conta da falta de contato com a produção imediatamente anterior 
ou contemporânea sua, “deveremos tomar Cornélio como o raro epígono 
de alguma corrente precedente – do romance gótico” (1976, p. 56). 
Atualmente, a pesquisa de Josalba Fabiana dos Santos, por exemplo, vem 
cumprindo o papel de demonstrar pontos de encontro entre Penna e o 
gótico. Em seu ensaio, intitulado O castelo (quase) vazio: algo de gótico 
em Fronteira, de Cornélio Penna, Josalba Santos confirma que entre 
as influências literárias do respectivo autor constavam romancistas 
góticos do século XVIII, como William Harrison Ainsworth e Edward 
Bulwer-Lytton (SANTOS, 2012, p. 322). Ademais, estudos atuais, como 
os realizados por Alexander Meireles, Daniel Serravalle de Sá e Maurício 
César Menon, vêm defendendo que a literatura inglesa, e particularmente 
a estética gótica, foi bastante disseminada na literatura brasileira do 
século XIX e XX (FRANÇA, 2013).

Daniel Serravalle de Sá aponta que, apesar de ter origem num contexto 
cultural bastante específico, o gótico tem se caracterizado como um 
movimento “transcultural e transhistórico” (SÁ, 2010, p. 19), ou seja, 
longe de se restringir ao seu país e a seu século de origem, a estética 
gótica migrou para outros países, adaptou-se a outros contextos, e mais 
recentemente, encontra-se disseminada não só no âmbito literário, mas 
em diferentes tipos de mídias. 

1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Letras da UERJ, bolsista da CAPES, e 
membro do Grupo de Pesquisa “O Medo como Pazer Estético”, sob orientação do Prof. Dr. 
Julio França (UERJ).
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Também no Brasil a estética gótica estendeu sua influência: autores 
como Fagundes Varella, Gastão Cruls, Coelho Neto, entre outros, 
apresentam em algumas de suas obras elementos que podem facilmente 
ser descritos como góticos. Nestas obras, a arquitetura do espaço ficcional 
frequentemente se utiliza de cenários como castelos medievais, casas 
abandonadas ou sombrias, locais desertos, em ruínas, ou claustrofóbicos 
– todos cenários largamente explorados pelos romancistas góticos. Os 
temas abordados costumam relacionar-se com mistérios ou fantasmas 
do passado, crimes e/ou tabus sociais. Além disso, apresentam um 
vocabulário marcado por hipérboles e adjetivações.

Na obra de Cornélio Penna tais traços confluem, assimilando-se a 
outras características ainda mais peculiares da estética gótica. Um exemplo 
é o caráter fragmentado de suas narrativas, que pode ser comparado à 
estrutura labiríntica em que se desenvolviam os enredos dos romances 
góticos. Tais particularidades foram duramente criticadas por Mario de 
Andrade: se por um lado o escritor paulista louva Cornélio Penna por 
sua originalidade, por outro, censura seus “exageros e nebulosidades” 
(1958, p. 172) e o uso constante do que considera “truque de mistérios” 
(ANDRADE, 1958, p. 174).

Essas características, porém, se afastam os romances de Penna 
do Modernismo e de qualquer outra estética contemporânea sua, são 
responsáveis por fazer da obra de Cornélio Penna uma obra gótica. O 
presente trabalho visa analisar os aspectos góticos existentes no romance 
Fronteira (1935), que, junto a Dois romances de Nico Horta (1939), 
Repouso (1948), A menina morta (1954) e aos fragmentos de Alma Branca, 
constituem a obra legada pelo autor à nossa literatura.

nArrAtivA frAgmEntAdA

Na literatura brasileira, Cornélio Penna destaca-se por privilegiar uma 
abordagem psicológica em seus romances. Penna apresenta uma narrativa 
fragmentada, onde mistérios indissolúveis, unidos às elucubrações e 
angústias dos personagens, assumem maior importância no enredo do que 
as ações ou os acontecimentos narrados. A esse respeito, Josalba Santos diz 
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que, na obra corneliana como um todo, “o mistério encobre com a mesma 
identidade que revela: não é um fim, é um meio” (SANTOS, 2008, p. 1).

Assim, em Fronteira não nos é apresentado um enredo que siga 
um encadeamento lógico de fatos e explicações, mas sim um enredo 
labiríntico, repleto de cenas entrecortadas por divagações e impressões 
dos personagens. Estruturado sob a forma de um diário, acompanhamos 
um narrador cujo nome e cujo gênero nós desconhecemos. Suas motivações 
e objetivos também não são reveladas ao longo da narrativa. Tudo o que 
sabemos é que, após uma viagem, este narrador se fixa no sobrado de 
Maria Santa e acompanha a progressão dos acontecimentos que dizem 
respeito a esta personagem, com quem estabelece certa tensão erótica.

A maior parte desses acontecimentos possui uma problemática 
ligada a mistérios do passado, que assombram o presente dos principais 
personagens do romance:

Abro uma gaveta, com receio de encontrar 
papéis e recordações de outros. Está vazia. 
Foram esvaziadas todas para mim, mas vejo, no 
usado dos cantos, o trabalho de muitas mãos 
que passaram e no assoalho, percebo a marca 
de muitos pés que por ele caminharam, talvez 
alegremente!
Deixaram traçados caminhos que conduzem à 
porta e à janela...
(e não tenho coragem de violar o segredo dessas 
pobres coisas) (PENNA, 1958, p. 12)

No excerto, a apreensão experimentada pelo narrador se deve à 
possibilidade de encontrar, no quarto em que fora alocado no sobrado 
de Maria Santa, resquícios de um passado para ele desconhecido. A 
narrativa de Fronteira, embora não elucide esse passado, deixa evidente 
uma série de sinais que conduzem o leitor a imaginar os terríveis fatos 
que possivelmente ocorreram na casa em tempos remotos. É o caso, por 
exemplo, da enigmática visita do juiz:
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Era ele [o juiz] uma das pessoas que 
representavam, para mim, todo o passado de 
remorso e de ideias negras, e a notícia de sua 
breve partida fora como o anúncio de uma aurora 
próxima na noite que se formava em meu espírito, 
escurecido por suspeitas e secretos receios.
Fui para a sala, onde ele nos esperava, com uma 
pergunta que se repetia mil vezes em minha 
cabeça, insistente, enervante.
Resolvi interrogar Maria Santa, teimosamente, 
até que me respondesse com clareza. (PENNA, 
1958, p. 155)

As alusões feitas pelo narrador apontam, decerto, para algum antigo 
crime cuja impunidade parece ser o motivo da presença do oficial de justiça 
no sobrado de Maria Santa. Contudo, para a surpresa do protagonista, o 
juiz principia sua visita com uma longa digressão a respeito da Revolta 
Saldanha da Gama. No momento em que deixa o sobrado, aturdido, 
promete que haverá de voltar e “esclarecer muitas coisas!” (PENNA, 1958, 
p. 32). Como é de se esperar, a volta desse personagem ao sobrado jamais 
se realizará, e os esclarecimentos prometidos continuarão ocultos para o 
narrador tanto quanto para o leitor de Fronteira.

O mesmo ocorre quando o narrador descerra as portas do quarto onde 
Maria Santa afirma estar encerrada “toda a verdade”. Suas impressões 
aludem a sangue, a um crime que possivelmente ocorrera no local:

A princípio nada vi. Era o mesmo quarto de 
sempre, com sua cama muito larga e pesada, 
de cabíuna, uma cômoda baixa, vazia, e duas 
mesas de cabeceira.
Que segredo guardariam aqueles móveis velhos 
e cansados?
Aproximei-me do leito, e contemplei-o com 
olhar suspeitoso.
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Colchões e travesseiros, enormes, levemente 
cobertos de poeira, estavam em ordem, com 
o pano desbotado pelo tempo. Mas pouco a 
pouco, diante de meus olhos dilatados pela 
atenção, as suas flores, de um vermelho 
longínquo, começaram a se mover, aumentaram 
e espraiaram-se, ora juntando-se em desenhos 
esquisitos, ora separando-se, em fuga rápida, e 
se escondiam nos grandes rebordos do espaldar.
Pareciam de sangue seco, restos de crime...
Pareciam de sangue cansado, débil, esbranquiçado...
Pareciam de sangue espumoso, lembrança de 
ignóbeis volúpias...
Pareciam de sangue! (PENNA, 1958, p. 59)

O teórico Fred Botting, em seu livro Gothic, descreve a atmosfera gótica 
como “soturna e misteriosa”, e observa que esta “tem frequentemente 
sinalizado para um perturbador retorno ao passado em detrimento do 
presente” (BOTTING, 1996, p. 1, tradução nossa). Se pensarmos nestes 
termos, podemos compreender a abordagem de Penna ao explorar o 
passado como um elemento-chave no desenvolvimento do enredo de 
Fronteira: estabelecendo uma dinâmica em que enuncia possíveis crimes 
sem, contudo, revelá-los de fato, o autor cria um clima de tensão e suspense 
que transpassa toda a obra. Como ressalta Botting (1996, p. 9), tais 
recursos, largamente utilizados pelos autores góticos, funcionam como 
atrativos para os leitores e auxiliam na produção dos efeitos estéticos de 
medo suscitados pela narrativa.

EspAço fiCCionAL

O espaço se configurou como uma das categorias narrativas mais 
amplamente exploradas pela estética gótica, a ponto de constituir um 
topos recorrentemente utilizado na literatura do medo. Sá destaca que 
“o espaço gótico é sempre aquele que irá promover as inquietações” (SÁ, 
2010, p. 38), ou seja, muito mais do que simplesmente ambientar o leitor, 
a categoria espacial nas narrativas góticas torna-se responsável também 
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por suscitar nele uma sensação de insegurança que será vital para sua 
pretensão de causar medo.

Um desses topoi é a velha casa, mal assombrada e em ruínas, que, na 
ficção gótica do século XIX, substitui o castelo – espaço característico da 
ficção gótica anterior. Nas palavras de Botting:

(...) o castelo gradualmente deu lugar à velha 
casa: sendo os dois construídos e seguindo 
a linha familiar, a casa se tornou o lugar 
onde medos e ansiedades retornam no 
presente. Esta ansiedade variou de acordo 
com diversas mudanças: revoluções políticas, 
industrialização, urbanização, mudanças de 
ordem sexual ou de organização doméstica e 
descobertas científicas. (BOTTING, 1996, p. 3, 
tradução nossa)

Em Fronteira, o sobrado de Maria Santa encaixa-se perfeitamente 
nesta categoria de espaço narrativo. Localizado em região montanhosa no 
interior de Minas Gerais, a casa pertencera à família da personagem e traz 
em seu interior, ainda, o estigma do passado, como podemos observar 
por sua descrição:

Suas salas gigantescas e toscamente construídas 
eram mobiliadas com raros móveis muito 
grandes, de pau-santo, rígidos e ásperos, e 
davam a impressão de que os avós de Maria, 
seus antigos possuidores, levavam uma vida de 
fantasmas, em pé diante da vida, só se sentando 
ou recostando, quando doentes, para morrer.
(...)
Tudo se conservava nos mesmos lugares, 
há muitos e muitos anos, e não era o amor 
que talvez tivesse tido aos seus mortos, ou a 
saudade deles, que mantinham suas lembranças 
perpetuamente na mesma posição. 
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Isso tornava-se evidente quando Maria dizia 
com voz muito igual:
– Foram de minha mãe – eram de meu avô – 
compraram para o casamento de meus pais – 
todos já morreram...
Não se sabe por que, ninguém podia dar-lhes 
outra posição, e tudo se imobilizara em torno 
dela, prolongando, indefinidamente, as vidas 
indecisas, obscuras, indiferentes, que os tinham 
formado e arrumado, e para os quais ela era 
uma estrangeira distraída, que se deixara ficar 
entre eles. (PENNA, 1958, p. 17)

O trecho nos mostra que a casa conserva a memória dos antepassados, 
que parecem assombrar o local e sua moradora, criando um clima 
opressivo, claustrofóbico. É o caso, por exemplo, de Dona Maria Rosa, a 
avó de Maria Santa, considerada “uma mulher má, inexorável, de estranho 
humor” (PENNA, 1958, p. 30). Em dado momento da narrativa, seu retrato, 
pendurado na sala de estar do sobrado, parece adquirir vida aos olhos do 
narrador, como se permanecesse “eternamente à espreita, com seu olhar 
de soslaio, escrutador” (PENNA, 1958, p. 30). 

Esses “fantasmas”, criados pelas ansiedades de caráter doméstico entre 
Maria Santa e sua família, configuram o sobrado de Fronteira como um locus 
horribilis, cuja atmosfera, sombria e misteriosa, é resultado dos crimes a 
qual a casa serviu de palco uma vez no passado: o assassinato do noivo de 
Maria Santa, que “saíra da casa para ser enterrado” (PENNA, 1958, p. 62).

trAnsgrEssão sExuAL

A partir das pistas deixadas pelo narrador no decorrer de Fronteira, 
podemos depreender que houve um envolvimento sexual entre Maria 
Santa e seu noivo antes do casamento – motivo pelo qual a família da 
personagem teria cometido o referido crime. É interessante notar que, após 
adentrar o quarto onde possivelmente ocorrera o assassinato, o narrador 
descreve suas impressões e sensações da seguinte maneira: “sentia em 
meus ouvidos um clamor de vida pecaminosa, trêmula, indecente, do 
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crime humano da reprodução, e o seu ambiente poderoso, entontecedor 
de crueza e nudez, envolveu-me em sua onda amarga” (PENNA, 1958, p. 
60). Ao fazer essa associação entre sexo e crime, a narrativa configura o 
comportamento de Maria Santa e do noivo como uma transgressão aos 
códigos morais e éticos que regem a vida em sociedade. 

Fred Botting aponta a transgressão e o excesso como elementos 
basilares da estética gótica (1996, p. 6). Para o teórico, ao abordar 
sentimentos “excessivos” como paixões, obsessões, loucuras e violências, 
os romances góticos funcionavam de modo ambivalente: permitiam ao 
leitor experienciar – através do plano ficcional – fantasias transgressoras. 
Ao mesmo tempo, porém, punindo tais fantasias, encerravam uma moral 
que atestava os limites aceitos socialmente. Em Fronteira, as transgressões 
cometidas pelos personagens põem em xeque as condutas sexuais dos 
mesmos: primeiramente Maria Santa e o noivo, e, ao final da obra, o 
narrador, que se aproveita do estado de transe em que Maria se encontra 
para ter relações sexuais com ela.

Diante do corpo sem consciência de Maria 
Santa, fiquei imóvel durante minutos eternos, 
antes de estender as mãos, e tocar com elas a 
prova real do que se passava em mim, e pude, 
afinal percorrer, já sem medo, os seus seios 
fortes, extraordinariamente fortes na linha 
alongada do perfil do seu corpo estendido, todo 
iluminado por uma luz unida, mágica e mole, 
que fazia transparecer, como um trabalho de 
marfim antigo, a caveira mal oculta pela carne 
lívida e translúcida.
(…)
Não me parecia cometer um crime moral, 
ao desvendar vagarosamente, um a um, os 
melancólicos segredos daquele corpo que todo 
ele se me oferecia e se recusava, ao mesmo 
tempo, em sua longínqua imobilidade.
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Era uma caridade incomensurável que ele 
praticava inconscientemente, mas, por isso 
mesmo, mais valiosa e quase divina pela sua 
inocência puríssima, sobre-humana.
E vinham à minha boca, em confusas e 
irresistíveis golfadas, palavras redentoras e 
esquecidas de amor universal que eu murmurava 
em sonho, um sonho enorme de fecundidade, de 
presença, de seiva humana e eterna, que latejava 
com violência em mim, e espantava para bem 
longe fantasmas subitamente apagados e 
envelhecidos.
Que alegria intensa, que felicidade alta, pura 
inebriante, me fazia tremer os dedos quentes e 
cada vez mais audaciosos! (PENNA, 1958, p. 146)

A descrição da cena, semelhante a um desvario, a um sonho, funciona 
como o clímax de Fronteira. A tensão erótica entre o narrador e Maria, 
que cresce gradualmente ao longo da obra, culmina na violação da 
personagem, e, muito embora o narrador não entenda cometer um 
“crime moral”, como enuncia, o ato sexual se define como um estupro, 
posto que o corpo de Maria encontra-se em um estado de inconsciência 
do qual jamais irá despertar. 

A infração cometida revela quão tênues eram as relações no interior da 
claustrofóbica casa, e levam o narrador a ultrapassar fronteiras – racionais, 
morais. Após ceder aos impulsos sexuais, o escritor do diário enlouquece, 
e seu desfecho pode ser entendido como uma punição à transgressão dos 
padrões sociais que regem a sexualidade.

Dessa forma, o final de Fronteira corrobora a moral que perpassa 
toda a obra. Os excessos e os elementos transgressores não são apenas 
um meio eficiente de explorar emoções e provocar sensações no âmbito 
literário, tais recursos reafirmam os valores sociais, e levantam questões 
a respeito dos aspectos morais da sociedade, revendo os limites uma vez 
demarcados, e as fronteiras transpostas. 
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Horror CósmiCo E A quEstão do subLimE no 
“dAgon” dE H. p. LovECrAft

João Pedro Bellas1

Se levarmos em conta a maneira como a noção de horror cósmico é 
apresentada por Lovecraft no ensaio O horror sobrenatural em literatura e 
o uso, por parte do autor, em sua produção ficcional, de elementos comuns 
à teoria do sublime do filósofo irlandês Edmund Burke – fenômenos 
caracterizados principalmente pela ausência de forma, grande expansão e 
grandeza super-humana –, parece que uma leitura “sublimizante” da obra 
lovecraftiana se justifica. De fato, há um número considerável de artigos 
que propõem tal leitura.2 No entanto, com a publicação, em 2007, do artigo 
“‘Cosmic Horror’ and the Question of the Sublime in Lovecraft”, de Vivian 
Ralickas, tal ponto de vista vem sendo questionado. A autora entende que 
a própria concepção lovecraftiana de horror cósmico impossibilita uma 
leitura da obra do autor à luz de qualquer teoria do sublime. 

O objetivo deste trabalho é, portanto, partindo do ponto de vista da 
autora, apresentar uma leitura do conto “Dagon”, mostrando como, apesar 
de utilizar vários elementos que constituiriam uma fonte do sublime, 
Lovecraft constrói uma narrativa que inviabiliza a produção deste efeito 
estético. Vale ressaltar que, neste texto, tenho como foco apenas as leituras 
que propõem uma aproximação com a teoria do sublime de Burke. Para 
isso, entretanto, é necessário esclarecer, em linhas gerais, de que modo a 
concepção lovecraftiana de horror cósmico impossibilita a produção de 
um efeito sublime.

De modo geral, as narrativas lovecraftianas apresentam três destinos 
para as personagens que experimentam o sentimento de horror cósmico, 
a saber: (I) a morte; (II) a insanidade; ou (III) a aceitação de sua condição 

1  Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense.

2  Para uma análise detalhada da relação entre a teoria burkeana do sublime e a reflexão 
crítica de Lovecraft, consultar FRANÇA (2010). 
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miscigenada e não mais humana, como o caso da transformação do 
protagonista em um rato em “The rats in the walls”. Sendo assim, podemos 
afirmar que o efeito derradeiro do sentimento de horror cósmico é uma 
corrupção da noção de identidade do sujeito que o experimenta.

Nesse sentido, ainda que apresente diversos elementos comuns ao 
sublime, não há, no horror cósmico, a reconstituição da integridade subjetiva 
necessária para a produção de um efeito sublime, já que a mente do sujeito 
permanece fragmentada após a experiência. Consequentemente, em vez 
da produção de um efeito sublime, o que se tem, na visão de Ralickas, é a 
afirmação de uma crise da noção de sujeito (RALICKAS, 2007, p. 366-367). 

Para esclarecer essa crise subjetiva e a impossibilidade de uma 
produção do efeito sublime, é necessário compreender a própria visão 
lovecraftiana sobre a existência. Podemos distinguir dois aspectos 
principais dessa visão: uma indiferença cósmica e um materialismo 
radical. A visão materialista de Lovecraft é evidente na sua recusa de 
uma visão teleológica e na proclamação do livre-arbítrio como um delírio 
humano. No entanto, essa visão materialista é mais importante para a 
crítica da leitura à luz do sublime kantiano. Como o foco de meu trabalho 
é o sublime de Burke, gostaria de me concentrar na indiferença cósmica. 
Como afirma Ralickas, 

[...] a posição de Lovecraft como um 
indiferentista cósmico declarado congrega 
uma posição metafísica, ética e estética, que 
pode ser entendida em termos de um [...] 
reconhecimento da insignificância dos seres 
humanos nos domínios do universo; e uma 
expressão literária dessa insignificância, tendo 
como efeito uma minimização do personagem 
humano [...] (RALICKAS, 2007, p. 366).3

3  Neste texto, as traduções de “‘Cosmic Horror’ and the Question of the Sublime in Lovecraft”, 
de Vivian Ralickas, são de minha autoria.
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O horror cósmico, portanto, ainda segundo a autora, “nega a base 
humanista necessária a qualquer teoria do sublime através de uma 
marginalização dos protagonistas humanos” (RALICKAS, 2007, p. 
366). Com isso, há uma inversão da ordem de prioridade do sublime, 
com o objeto contemplado ganhando primazia em relação ao sujeito 
que o contempla. E o efeito decorrente não mais é o sublime, mas sim 
aquela “profunda sensação de pavor diante do contato com aquilo que 
é desconhecido” (LOVECRAFT, 1973, p.16), da qual Lovecraft fala em O 
horror sobrenatural em literatura.

O que podemos afirmar, por conseguinte, é que o sublime e o horror 
cósmico são fundados nos mesmos elementos, o que, num primeiro 
momento, explica a conformidade de ambos. Entretanto, os efeitos 
produzidos por cada um são bem distintos (RALICKAS, 2007, p. 367). A 
partir disso, podemos notar uma “subversão” do sublime. 

O horror cósmico parte dos mesmos elementos, mas os coloca numa 
posição privilegiada em relação ao sujeito, que, no fim, não mais tem um 
sentimento de reverência acompanhando o assombro da contemplação, 
mas apenas um intenso pavor. Assim, o ser humano, que tinha sua 
preeminência afirmada pelo sublime, é destronado de seu lugar de 
destaque pelo horror cósmico.

Tendo apresentado, em linhas gerais, a postura anti-humanista de 
Lovecraft, é possível passar à análise específica de “Dagon”, e observar 
como se dá, na prática, essa subversão do sublime.

“Dagon” é uma das primeiras histórias escritas por Lovecraft em sua 
idade adulta. O conto é escrito na forma de um bilhete suicida de um homem 
atormentado e viciado em morfina. Ao longo da narrativa, o narrador – que 
nunca é nomeado – apresenta os eventos que o levaram ao estado de “pressão 
mental considerável” (LOVECRAFT, 2012, p. 21) em que se encontra.

No relato do narrador, podemos observar a manifestação de algumas 
ideias que, de acordo com Burke, são sublimes. Na realidade, como irei 
mostrar em seguida, todo o cenário apresenta características “sublimes”. 
O local em que o narrador se encontra é caracterizado por uma vastidão 
de cenário e por um silêncio absoluto (que é uma das formas de privação, 
constituindo, portanto, uma fonte do sublime). E, já no fim do conto, com a 
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irrupção da criatura, temos uma descrição desta de tal forma que tornaria 
possível a produção de um efeito sublime como Burke compreende esta 
categoria estética. 

Entretanto, Lovecraft “corrompe” mais um aspecto essencial para 
o sublime, a saber: o distanciamento objetivo entre o sujeito e o objeto 
contemplado, necessário para que o indivíduo possa auferir qualquer tipo 
de prazer da contemplação. Como podemos notar ao longo do conto, a 
vulnerabilidade do narrador em relação ao cenário impede a formulação 
de qualquer juízo estético.

O narrador nos conta que, após ficar à deriva no mar por alguns dias, 
acorda:

[...] parcialmente sugado pelo lodo de um infernal 
pântano negro, que se estendia à minha volta 
em ondulações monótonas até onde a vista 
alcançava, e onde o meu barco estava ancorado 
a alguma distância (LOVECRAFT, 2012, p. 22. 
Grifos meus).

Essa descrição e a referência a uma “erupção vulcânica sem precedentes” 
que trouxe parte do solo marítimo à superfície são bastante conformes às 
noções burkeanas de grandeza e infinitude. O filósofo irlandês acredita 
que ambas as ideias são capazes de provocar um sentimento de terror 
na mente humana − sendo, portanto, uma condição para o sublime − se 
contempladas de uma distância segura, de modo que a própria vida do 
sujeito não esteja em risco. 

No entanto, o protagonista não possui o distanciamento necessário para 
usufruir qualquer prazer desse sentimento de terror, impossibilitando a 
produção de um efeito sublime. Como afirma Ralickas, em sua análise do conto:

Sua imersão corporal no horrendo fenômeno 
natural em questão o impede de obter uma 
perspectiva objetiva necessária para o sublime. 
Em vez de prover meios para contemplar a 
sublimidade [...] o cenário o cerca: força o 
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narrador a focar em suas condições materiais 
e em sua luta por sobrevivência (RALICKAS, 
2007, p. 384).

O próprio relato do narrador dá conta de que o efeito que o cenário 
exerce sobre ele se afasta muito de um efeito sublime. O protagonista 
conta que “sentia mais horror do que espanto” (astonishment, no original) 
e que havia algo sinistro no solo em decomposição que o “enregelava até o 
âmago” (LOVECRAFT, 2012, p. 22).

Outro exemplo pode ser encontrado um pouco mais adiante na 
narrativa. Na sua tentativa de encontrar o mar, na esperança de ser 
resgatado, o narrador se depara com um enorme monólito com diversas 
inscrições e esculturas. O narrador conta que a simples lembrança das 
formas descritas o faz fraquejar, e as figuras apresentam um aspecto 
grotesco cuja lembrança é bastante desagradável. 

Entretanto, outro aspecto merece ser ressaltado. As figuras do 
monólito parecem representar homens ou, ao menos, uma espécie de 
homens. O narrador, dessa forma, se vê diante do que pode ser uma 
origem ou fundação monstruosa da humanidade. Com isso, o protagonista 
tem solapada a sua crença implícita num humanismo, o que potencializa o 
efeito de crise de identidade do sujeito, avesso ao sublime.

Em adição à visão do monólito, mais um aspecto surge na narrativa, a 
irrupção da criatura. Mais uma vez a descrição reúne elementos sublimes, 
porém o efeito causado no narrador é bem diverso:

vasto como um polifemo, horrendo, aquilo 
dardejava como um pavoroso monstro saído 
de algum pesadelo em direção ao monólito, ao 
redor do qual agitava os braços escamosos ao 
mesmo tempo que inclinava a cabeça hedionda 
e emitia sons compassados. Acho que naquele 
instante que perdi a razão (LOVECRAFT, 
2012, p. 25. Grifos meus).
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Longe de ser uma visão prazerosa, a criatura faz com que o protagonista 
perca a razão e fuja desesperadamente, até que, por fim, ele acorda em um 
leito de hospital. Nesse ponto, a narrativa se torna um pouco ambígua, 
e não se pode afirmar se o narrador realmente experimentou todas as 
situações relatadas ou se tudo não passou de um delírio. 

No entanto, para a consideração sobre o efeito causado, tal fator 
possui pouca importância. Em qualquer um dos casos, o narrador tem sua 
própria identidade fragmentada, e o seu destino ou é a loucura (no caso do 
delírio) ou ele constata que é fruto de uma “poluição primordial” da raça 
humana. Em ambas as situações, o efeito sublime não é possível, como 
afirma Ralickas:

A visão do narrador de algo que não deveria ser 
visto, o obelisco antediluviano e o alienígena 
antropomórfico, age como um catalisador que 
implica uma ruptura dentro de sua mente e a 
irremediável fragmentação de sua identidade 
(RALICKAS, 2007, p. 386).

Enquanto que, em uma perspectiva humanista e antropocêntrica, essa 
crise de identidade poderia ser resolvida através de uma afirmação da 
razão humana ou de um apelo para a ordem do universo, a estética do 
horror cósmico lovecraftiano dilui todas essas “fortalezas” e salvaguardas 
humanistas, e desintegra completamente a integridade do ser humano.

O horror cósmico, portanto, constituindo-se nas mesmas bases que 
fundamentam o sublime, provoca um efeito bem distinto. Trata-se de um 
contexto em que os atributos formais da narrativa, devido à ausência de 
um distanciamento objetivo, inspiram dor e pavor desacompanhados 
de qualquer sentimento de reverência ao objeto contemplado, o que 
não permite usufruir de qualquer tipo de prazer. Essas características 
inviabilizam, assim, a produção de um sentimento sublime.

A visão cósmica de Lovecraft nega ao homem o seu papel central no 
universo, ao contrário do que pensa um humanista, por exemplo. Ela 
afirma uma crise existencial cuja resolução ficcional, numa perspectiva 
antropocêntrica, aponta para uma negação da vida.
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o Horror nA LitErAturA: umA pErspECtivA dE 
H. p. LovECrAft sobrE o dEsConHECido 

E o sobrEnAturAL

Luis Fernando Stecca Felisberto1

Rafael Adelino Fortes2

introdução

O presente artigo visa justificar a criação do sobrenatural para a literatura 
e, ao mesmo tempo, mostrar a importância desse gênero e da ficção para a 
criação de novos estilos literários, como o Steampunk3 ou, até mesmo, de 
novas adaptações, sob a perspectiva de H.P. Lovecraft (1890-1937).

De acordo com Lovecraft (1927), a literatura sobrenatural, ou do 
horror, é uma leitura para poucos.

O apelo do macabro espectral é geralmente 
restrito porque exige do leitor um certo grau de 
imaginação e uma capacidade de distanciamento 
da vida cotidiana. São relativamente poucos os 
que se libertam o suficiente do feitiço da rotina 
diária para responder aos apelos de fora, e 
as histórias sobre emoções e acontecimentos 
ordinários ou distorções sentimentais comuns 
dessas emoções e acontecimentos sempre 
ocuparão o primeiro lugar no gosto da maioria; 
com justeza, talvez, já que o curso dessa matéria 

1 Graduado em letras pela FGU – Faculdade Global de Umuarama.

2 Mestrando em Letras pela UEL – Universidade Estadual de Londrina.

3 Steampunk é um subgênero da ficção científica, ou ficção especulativa, que ganhou 
fama no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Trata-se de obras ambientadas no 
passado, ou num universo semelhante a uma época anterior da história humana, no qual 
os paradigmas tecnológicos modernos ocorreram mais cedo do que na História real, 
mas foram obtidos por meio da ciência já disponível naquela época - como, por exemplo, 
computadores de madeira e aviões movidos a vapor.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
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sem nada de particular, constitui a parte maior da 
experiência humana (LOVECRAFT, 2008, p. 13).

Como já sabido, a literatura fantástica não é contemporânea, portanto 
falaremos de suas características, tanto nas suas origens, quanto em seu 
atual cenário, tomando como partida autores como Edgar Allan Poe, Bram 
Stoker, Howard Phillips Lovecraft, Robert Lawrence Stine, Stephen King 
e, não obstante, os brasileiros André Vianco e José Mojica Marins. Apesar 
de José Mojica Marins, intérprete de Zé do Caixão, não ser um escritor 
da literatura sobrenatural, seus roteiros de cinema provocaram grande 
impacto para a cultura literária e cinematográfica do Brasil.

Não é de hoje que o místico e o desconhecido provocam, ao mesmo 
tempo, repulsa e atração ao homem. Não muito longe, essa mesma atração 
provoca estranha sensação de medo, que nada mais é que um estado de 
alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se 
sentir ameaçado, visto que o desconhecido é sempre um espaço inseguro 
para o homem; um espaço de desconfiança. Entretanto, “as histórias de 
arrepiar constituem uma parcela importante do imaginário coletivo” 
(CESAROTTO, 2008, p. 10). Ou seja, por mais que haja a desconfiança, há, 
também, a curiosidade.

Este artigo será desenvolvido por meio de pesquisas e referências 
bibliográficas, tomando, como partida, fatos históricos sobre a literatura 
que cerca o insólito e o inexplicável durante toda a história da humanidade, 
focando-se no sobrenatural, e relatos de grandes nomes da literatura 
fantástica, desde os mais antigos até os contemporâneos.

dEfinindo o Horror

O horror na literatura tem suas origens no folclore e em tradições 
religiosas, focando-se na morte, na ideia de vida após a morte, no mal, 
em demônios e, no princípio, de algo incorporado à pessoa. Tais temas se 
manifestaram em histórias de bruxas, vampiros, lobisomens, fantasmas e 
pactos com demônios, tais como o que se verifica no Fausto, de Marlowe, 
que é uma das mais populares lendas alemãs, o qual ganhou ainda mais 
repercussão nas palavras de Goethe, escritor e pensador alemão.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mal
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No começo era o medo, noite antes da luz. 
Desde sempre e para sempre, a mais antiga das 
emoções, da humanidade e dos seus integrantes, 
assimila a ontogênese à filogênese. O medo 
tem suas raízes na infância, seja da espécie ou 
de cada um, originariamente desamparados. 
Como do desconhecido, por definição não 
se tem nenhum saber nem defesa possível, a 
angústia ocuparia o centro da subjetividade 
(CESAROTTO, 2008, p. 11).

Diferente do terror, o horror não é apenas a aflição provocada por uma 
situação, mas, sim, o contato com o desconhecido. Mortos andando entre 
os vivos, monstros das mais variadas formas, árvores, pedras e animais 
que falam etc são alguns dos eventos que não pertencem à nossa realidade. 
Nossa lógica não entende e não aceita tais fatos. Tzvetan Todorov (1992) 
cita em seu livro “Introdução à Literatura Fantástica”, que, dentro da nossa 
realidade regida por leis, ocorrências não podem ser explicadas, por 
essas leis incidirem na incerteza de ser real ou imaginário. Para Todorov 
(1992), um evento fantástico só ocorre quando há a dúvida se esse evento 
é real, explicado pela lógica, ou sobrenatural, ou seja, regido por outras 
leis que desconhecemos. “Há um fenômeno estranho que se pode explicar 
de duas maneiras, por meio de causas de tipo natural e sobrenatural. 
A possibilidade de se hesitar entre os dois criou o efeito fantástico” 
(TODOROV, 1992, p. 31). 

O terror pode ser facilmente distinguido pela sensação de medo, ou 
seja, um alerta sobre o receio de fazer alguma coisa. O horror, por sua 
vez, é o trabalho com ideias sobrenaturais. De acordo com Cesarotto 
(2008), o escritor precisa levar o leitor ao pavor. E o pavor nada mais é 
que o medo em excesso.

Podemos, por que não, fazer um paralelo com nossas vidas, no cotidiano. 
Ao afirmar que ente familiar falecera e que a ideia de nunca mais o ver 
tornara-se real, certamente seria um terror. Não há sobrenatural nisso. 
Simplificando, isso seria terrível, não horrível.
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o iníCio dA LitErAturA gótiCA

Acredita-se que a literatura gótica inicia-se no século XVIII, na Inglaterra, 
com a obra O Castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole (1717-1797). 
Costumam-se destacar, como algumas das principais características desse 
tipo de literatura, os cenários medievais, como castelos, igrejas, florestas e 
ruínas; os personagens melodramáticos, como donzelas, cavaleiros, vilões 
e os criados; os temas e símbolos recorrentes, como segredos do passado, 
manuscritos escondidos, profecias e maldições.

A história de O Castelo de Otranto, como narra Lovecraft (2008), 
era carente do verdadeiro horror cósmico, horror o qual é considerado 
a filosofia literária desenvolvida e empregada por H. P. Lovecraft, que 
consiste na literatura fantástica, porém

[...] era a tal época por esses toques de 
estranheza e antiguidade espectral que ela 
reflete, que foi recebida com seriedade pelos 
leitores mais judiciosos e ascendeu, apesar de 
sua inépcia intrínseca, a um pedestal de grande 
importância na história da literatura. O que 
ela fez, sobretudo, foi criar um tipo inovador 
de cenários, personagens típicos e incidentes 
que, manipulados para melhor vantagem dos 
escritores mais naturalmente adaptados à 
criação fantástica, estimularam o crescimento 
de uma escola imitativa do gótico que, por sua 
vez, inspirou os verdadeiros criadores de um 
terror cósmico – a linhagem de verdadeiros 
artistas que começa com Poe (LOVECRAFT, 
2008, p. 27).

Há uma relativa consistência nas convenções narrativas que fazem do 
romance gótico uma literatura reconhecível como tal, mas que não chega a 
constituir um gênero. O romance gótico, assim como os contos do mesmo 
gênero, é uma manifestação essencialmente híbrida, um elo entre o 
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romanesco – o fabuloso, a aventura – e o romance, no qual uma atmosfera 
de mistério, aflição e terror prevalece. Chamados de “góticos” por retirarem 
sua inspiração de construções medievais, em parte, pode-se dizer que 
remete a ideia de uma herança às construções medievais, provocada 
pela desilusão com os ideais racionalistas e pela tomada de consciência 
individual frente aos dilemas culturais que surgiram na Inglaterra a partir 
da metade final do século XVIII. De acordo com Lovecraft (2008), no final 
do século XVIII, a novela gótica já se estabelecera como forma literária.

Em 1796, Matthew Gregory Lewis (1773-1818) alcança incrível 
popularidade com sua obra The Monk (O Monge), cujo nome, por si mesmo, 
já tem certa carga de misticismo.

Essa obra importunou a mansidão da sociedade inglesa ao retratar um 
crime triplo: estupro seguido de incesto e cometido por um eclesiástico. O 
monge Ambrósio viola sua paroquiana e descobre que ela é sua irmã. The 
Monk dialogou com a fórmula literária que havia definido o gótico sob a 
influência de Radcliffe4, ou seja, o sobrenatural subjugado às explicações 
racionais, a solução narrativa conhecida como explained supernatural (o 
sobrenatural explicado). Ao apresentar uma literatura gótica diferente da 
mistura entre “romance sentimental” e “sobrenatural explicado”, Lewis 
gerou uma enorme polêmica sobre moralidade e conduta social, visto que 
seria improvável que ocorresse sentimentos afetuosos por alguma figura 
do universo sobrenatural.

Retomando a obra de Walpole, O Castelo de Otranto, podemos dizer 
que, dos acontecimentos de inspiração sobrenatural dessa, derivará a 
tradição gótica inglesa e toda a literatura de Ann Radcliffe. Derivará, 
também, o ser errante de Charles Maturin (1782-1824), Melmoth, the 
wanderer (Melmoth, o errante) (1820); Drácula (1897) de Bram Stoker 
(1847-1912); todo o imaginário gótico anglo-americano do século XIX, 
nomeadamente: os contos de Edgar Allan Poe (1809-1849) e Nathaniel 
Hawthorne (1804-1864); assim como as histórias de suspense, de 
detetives, de romances policiais e de thrillers5 contemporâneos.

4 Ann Radcliffe (1764 - 1823) foi uma autora Inglesa e um das pioneiras do romance gótico.

5 Thriller ou suspense é um gênero da literatura, filmes, jogos eletrônicos e televisão 
que usa o suspense, tensão e excitação como principais elementos.
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Nenhum leitor imparcial pode duvidar de que 
Melmoth representa um enorme passo na 
evolução da história de horror. O medo é tirado 
do reino do convencional e intensificado numa 
nuvem hedionda pairando sobre o destino 
mesmo da humanidade. Os pavores provocados 
por Maturin, cuja obra consegue provocar 
arrepios no próprio autor, são do tipo que 
convence (LOVECRAFT, 2008, p. 35).

Então, diante dessa evolução na história de horror, começa uma nova 
era literária sobre o gênero; uma espécie de horror contemporâneo, 
o qual nos traz grandes autores que já se tornaram renomados por 
revolucionarem ainda mais o cenário da literatura gótica, fantástica e do 
medo - e que continuam revolucionando.

A LitErAturA do Horror nA AtuALidAdE

Sem dúvidas, os nomes que mais se destacam, no cenário do horror 
contemporâneo, são Stephen King, Robert Lawrence Stine e, para o Brasil, 
André Vianco. O horror e o terror modernos são, sem dúvidas, muito mais 
persuasivos, agressivos e assustadores que os da Literatura Gótica, assim 
como afirma Lovecraft (2008):

As melhores histórias de horror de hoje, valendo-
se de longa evolução do gênero, revelam uma 
naturalidade, um poder de convencimento, uma 
fluência artística e uma habilidosa intensidade 
de apelo que não tem comparação com nada 
do que fora feito há um século ou mais na obra 
gótica (LOVECRAFT, 2008, p. 103).

Contudo, Lovecraft falecera no ano de 1937, o que, obviamente, não 
lhe permitiu citar King, Stine e Vianco. A atualidade a qual se refere é o 
final do século XIX e meados do século XX, cujos maiores nomes eram 
Tod Robbins (1888-1949), autor que se especializou em terror às massas 



32<< sumário

por meio de revistas como a All-Story Magazine e demais influentes 
autores do gênero de terror do início do século XX. Esses autores 
tiveram o início de suas carreiras marcado por intermédio desses meios, 
especialmente, o próprio e venerado autor de terror e horror fantástico, 
H. P. Lovecraft que, com seu duradouro Cthulhu Mythos – termo usado 
pelo escritor August Derleth como referência ao panteão de monstros 
e seres fantásticos que habitam os contos de ficção científica e horror 
de Lovecraft – foi pioneiro no gênero de horror cósmico, e Montague 
Rhodes James (1862-1936), que é creditado por redefinir as histórias do 
sobrenatural daquele tempo. O início do cinema foi inspirado por muitos 
aspectos do horror na literatura e o começo do terror, no cinema, deu 
início a uma forte tradição de filmes de horror e subgêneros baseados 
em ficção de terror, que continua até os dias de hoje.

Porém, de todos, Lovecraft destaca o melhor deles, Arthur Machen 
(1863-1947), escritor e jornalista galês, famoso pelos seus contos e 
novelas de terror e fantasia; “autor de dezenas de histórias longas e curtas 
em que os elementos de horror oculto e pavor latente atingem consistência 
e agudeza realista quase incomparáveis” (LOVECRAFT, 2008, p. 104).

LitErAturA dE Horror

Para entendermos definitivamente a diferença entre o terror e o horror 
e já saltarmos para o horror aplicado à literatura, podemos citar a obra 
Sob a Redoma (2009-2012), de Stephen King. Nessa obra, King retrata 
uma pequena cidade que é isolada do resto do mundo com uma espécie 
de redoma absolutamente indestrutível. Até então, não há o sobrenatural, 
mas cria-se uma atmosfera de terror para os moradores do local, onde 
se veem presos e incomunicáveis com o resto do mundo. O pavor é tão 
grande, que a cidade entra em colapso. Pessoas começam a saquear as 
lojas, na intenção de garantirem suas vidas. As leis deixam de existir. Para 
o leitor, essa atmosfera gera angústia, que são as sensações de suspense e 
de terror, diferentemente de histórias que envolvem o misticismo, assim 
como são as obras de Poe (1809-1849).

Em O Corvo (1845), de Edgar Allan Poe, encontramos uma figura que 
é considerada mística em diversas crenças. O próprio corvo, um pássaro 
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preto, que, em sua maioria, é considerado o mensageiro da morte. 
Encontramos, também, um personagem que se aparenta perturbado 
com os sons que ouve, que não se sabe se são reais ou não. Ao lidar 
com o desconhecido, o personagem, notavelmente, entra em desespero, 
imaginando que qualquer coisa negativa possa acontecer com ele. Para o 
leitor, o clímax traz a dúvida se o místico pode ser real ou não. O conflito 
entre o existente e o duvidoso coloca o leitor em desespero.

Lovecraft afirma que certas sensações são incontestáveis e inexplicáveis.

A emoção mais antiga e mais forte da humanidade 
é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais 
poderoso é o medo do desconhecido. Poucos 
psicólogos contestarão esses fatos e sua 
reconhecida verdade deve estabelecer, para 
todos os tempos, a autenticidade e dignidade da 
ficção fantástica de horror como forma literária 
(LOVECRAFT, 2008, p. 13).

Não obstante, gerando vínculo com a menção de Lovecraft, Melville 
(1852) afirma que as emoções mais fortes e ardentes da vida desafiam 
qualquer tipo de compreensão analítica.

É impossível datar o início dos contos de horror. “Como seria natural 
esperar de uma forma tão estreitamente ligada a emoções primitivas, 
a história de horror é tão antiga como o pensamento e a fala humanos” 
(LOVECRAFT, 2008, p. 19).

Desde que o humano se tornou o humano como hoje conhecemos, 
um ser racional, ele foi capaz de pensar, imaginar e sonhar. Sonhar, 
nesse caso, é no sentido literal. O sonho, por sua vez, é capaz de recriar 
algo que já vivenciamos, podendo ser este de forma semelhante ou 
totalmente abstrata. Dessa maneira, o homem pode interpretar da 
forma que quiser. Sendo assim, um simples pesadelo, no qual aparece 
alguma figura irreconhecível, pode se transformar no desconhecido ou, 
até mesmo, no místico. Não obstante, o uso de drogas lisérgicas, desde 
a antiguidade, como forma de alcançar diferentes níveis espirituais, 
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também provocavam, e ainda provocam, alucinações que confundem os 
usuários entre o real, o irreal e o surreal, expandido suas imaginações e 
distorcendo o que é concreto.

Fixando tal ideia sobre a criatividade imaginativa do ser humano, 
muitas histórias foram contadas e passadas de geração para geração, com 
intuito de assustar ou, simplesmente, de entreter os ouvintes. Algumas 
dessas histórias acabaram se tornando lendas folclóricas, como, no Brasil, 
Saci Pererê, Boi da Cara Preta e a Mula sem Cabeça; outras religiões 
que se tornaram mitos, como a mitologia grega, a romana e a nórdica; 
e outras crenças que perduram até os dias atuais, como assombrações, 
extraterrestres e demônios.

Para fixar a ideia da má interpretação de fatos – fatos esses que não 
eram enxergados e acabavam por serem distorcidos pela imaginação 
do homem – podemos mencionar um fenômeno natural chamado de 
Fogo-fátuo. Tal fenômeno ocorre, com mais frequência, em cemitérios 
ou pântanos. Ocasionalmente, chamas azuladas aparecem por alguns 
segundos sobre o solo e somem em segundos, sem deixar vestígios. 
Esse fenômeno assombroso, porém nada misterioso, está ligado à 
decomposição de corpos de seres vivos (materiais orgânicos). No processo 
de decomposição, as bactérias que metabolizam a matéria orgânica 
produzem gases que entram em combustão espontânea em contato com 
o ar. Em uma matéria da Revista Digital Mundo Estranho, da Editora Abril, 
explica-se o processo químico e metabólico e a má interpretação do, até 
então, desconhecido fenômeno:

[...] Ocorre uma pequena explosão e a chama 
azulada vem acompanhada de um estrondo que 
assusta quem está por perto, afirma o químico 
Luiz Henrique Ferreira, da Universidade Federal 
de São Carlos (Ufscar). Com tudo isso, não é de 
se espantar que o fenômeno alimente lendas 
de fantasmas, assombrações e almas penadas. 
(...) Chamas do além: Gases de decomposições 
alimentam o estranho fenômeno (EDITORA 
ABRIL, s/d., s/p.) 
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Sendo assim, essa má interpretação dos fatos e/ou a distorção da 
realidade fez com que o homem se tornasse um ser supersticioso, com 
dúvidas coexistenciais, transformando o irreal em histórias supostamente 
verídicas, criando o medo desde criança.

O homem, acima disso, é oportunista. Deixando-se levar pela má fé, 
abusa dessas histórias para obter algum lucro, desde crenças religiosas 
ou, até mesmo, simplesmente para assustar um outrem mais inocente.

A Idade Média, imersa em trevas propícias 
à fantasia, deu um enorme impulso em sua 
expressão, e tanto Oriente como Ocidente 
se empenharam em preservar e ampliar a 
herança sobrenatural seja do folclore aleatório, 
seja da magia e canibalismo academicamente 
formulados que a ele desceram. Bruxas, 
lobisomens, vampiros e demônios necrófagos, 
incubaram, sinistros, nos lábios de bardos e 
velhas, e não precisaram de grande estímulo para 
dar o passo final cruzando a fronteira que separa 
o canto ou a história rimada da composição 
literária formal (LOVECRAFT, 2008, p. 19-20).

Então, o que de fato se deu início na temática literária de horror não foi 
apenas pela necessidade do prazer estético do medo, mas também a falta 
de conhecimento sobre o mundo e a ciência, o que transformava – e ainda 
transforma – fatos científicos em misticismos e fantasias.

A LitErAturA ContEmporânEA do Horror

Apesar de Edgar Allan Poe fazer parte de outra geração literária, se 
não fosse por ele, os autores já citados – Stephen King, R. L. Stine e André 
Vianco – provavelmente não teriam seguido a mesma linhagem a qual 
hoje pertencem.

Ao contrário de King, a maior parte das publicações de Stine é voltada 
ao público infantil. Seus clássicos – como Goosebumps, coletânea de 
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sessenta e dois livros, escritos e publicados entre 1992 e 1997; Hora do 
Arrepio, outra série com mais quinze livros; e Rua do Medo, totalizando 
mais cinquenta e dois livros – são contos de horror voltados para o público 
infanto-juvenil, o que, de certa forma, já estimula o interesse pelo gênero 
desde crianças. Seu linguajar é simples e sutil, focando-se apenas nos 
medos que afligem crianças, como o escuro, fantasmas e lendas urbanas.

Stephen King tem suas histórias menos voltadas para personagens 
místicos ou folclóricos. Sua linhagem é, como diria Lovecraft (2008), 
cósmica, envolvendo temáticas como a telecinese6 e psicopatia, como em 
Carrie, a Estranha (1974); O Iluminado (1977); À Espera de um Milagre 
(1996); e A Coisa (1986), temas esses que não envolvem personagens 
fictícios, mas, sim, o próprio humano como fonte do horror e do terror. 
Não obstante, também abrange temas que envolvem maldições, como 
Christine (1983); Cemitério Maldito (1983); e Sob a Redoma (2009).

Sua infância, seus medos, sua determinação, 
o primeiro contato com a escrita, as agruras 
da adolescência, as dificuldades de um ícone 
e o lado do pai de família, o músico, o fã de 
beisebol e o amigo generoso. Apesar de seu 
trabalho escuro, perturbador mas de extrema 
força emocional, King tornou-se reverenciado 
por críticos e seus milhões de fãs mundo afora 
como uma voz de todos os americanos mais 
parecido com Mark Twain e HP Lovecraft 
(ROGAK, 2013, s/p)7.

André Vianco é um escritor jovem se for comparado aos outros dois já 
citados. Nascido em São Paulo, suas obras sobrenaturais misturam terror, 
suspense, fantasia e romance em histórias que geralmente envolvem a 
temática vampiresca.

6 A telecinese ou telecinésia é a capacidade de mover fisicamente um objeto com a força 
psíquica.

7 A paginação encontra-se indisponível, pois a citação consta na contracapa da edição 
do livro.
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Visto que o Brasil é um país de maioria religiosa e de pouquíssimos 
leitores, a temática, por sua vez, sofre discriminação, dificultando o árduo 
trabalho do jovem escritor, que não apela seu talento para o lado pop da 
literatura, proporcionando um trabalho de excelente qualidade, buscando 
o insólito e o horror. Tiago Zanoli (2012), afirma, em sua coluna digital da 
Gazeta Online que

O resultado da última edição da pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil trouxe uma triste 
notícia: a de que os brasileiros estão lendo 
menos. Muito embora o mercado editorial 
tenha registrado, em 2010, um crescimento 
de 8,3% nas vendas de livros, entre todos 
os entrevistados da pesquisa, realizada pelo 
Instituto Pró-Livro em parceria com o Ibope 
Inteligência, a média de livros lidos nos últimos 
três meses é de 1,85 (uma queda em relação à 
última edição, em 2007, cuja média era de 2,4). 
E o que mais chama a atenção no novo resultado 
é que a maioria dos brasileiros não lê um livro 
inteiro dentro desse período. (...) Na pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, a Bíblia aparece 
em primeiro lugar na lista dos livros preferidos. 
Houve, no entanto, uma redução de 45% para 
42% de leitores, de 2007 para 2011. Os livros 
didáticos vêm em segundo lugar, com 32%, e 
romances ocupam a terceira posição, com 31%. 
(ZANOLI, 2012, s/p.)

Entre os livros de temática vampiresca, os mais bem conceituados e 
vendidos foram O Vampiro – Rei, Vol.1 e 2 (2004-2005). Sem dúvidas, André 
Vianco se encaixa no perfil de bom autor na perspectiva de Lovecraft, visto 
que ele se posiciona dizendo que

Histórias fantásticas sérias, ou têm o seu realismo 
intensificado pela estrita consistência e perfeita 
fidelidade à Natureza exceto na única direção 
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sobrenatural que o autor se permite, ou são 
lançadas no reino da fantasia, em uma atmosfera 
adaptada com inteligência à visualização de um 
mundo irreal delicadamente exótico além de 
espaço e tempo, onde quase tudo pode acontecer 
desde que aconteça em real conformidade com 
particulares tipos de imaginação e ilusão normais 
ao cérebro humano sensível. Esta é, pelo menos, 
a tendência dominante, embora, é verdade, 
muitos grandes escritores contemporâneos 
descambem ocasionalmente para algumas 
atitudes vulgares de romantismo imaturo ou 
para um jargão também vazio e absurdo de 
“ocultismo” pseudocientífico, agora em uma de 
suas marés altas periódicas. (LOVECRAFT, 2008, 
p. 103-104).

ConsidErAçõEs finAis

O artigo apresentado buscou explanar as origens e os mistérios que 
envolvem o gênero do horror na literatura mundial, sob a perspectiva de 
H. P. Lovecraft, que, depois de Edgar Allan Poe, é um dos mais talentosos 
autores da literatura fantástica e uma das maiores fontes de inspiração 
para novos escritores.

Ao falarmos sobre o horror, é claro que retornamos à literatura gótica, 
e é impossível falar do gótico sem mencionar Poe, que foi o mais influente 
escritor sobre o desconhecido e o sobrenatural. Visto que Edgar Allan 
Poe foi o mentor de toda essa linha literária, isso sem precisar citar seus 
precursores, este artigo pretendeu, também, revelar os segredos que 
cercam o universo e as mentes, muitas vezes, qualificadas como insanas 
dos autores destacados durante o texto.

Ainda acerca do desconhecido e do sobrenatural, visou-se explicar as 
diferentes linhas de raciocínios do medo que compõe a cultura humana, 
buscando suas origens e misticismos nos tempos mais primórdios e a 
imposição da mesma nas pessoas, desde ainda crianças.
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Abordou-se, também, o horror na era contemporânea e as diferenças 
simbológicas entre a era gótica e a contemporânea. A partir do artigo, 
também se evidencia essas diferenças, no qual se enfatiza a evolução social 
e cultural do homem e, por sua vez, seus medos e pavores tomam outro 
rumo, uma vez que, em determinada época, a sociedade não ostentava a 
tecnologia e os confortos de hoje, suas preocupações, seus medos e seus 
receios, obviamente, eram outros.

O maior problema dava-se sobre as críticas e sobre os preconceitos que 
o gênero horror sempre recebeu e que, após este artigo, visou-se esclarecer, 
ao menos em partes, com preconceitos e os estereótipos negativos sobre 
a temática do medo, uma vez que a sociedade, em geral, muitas vezes, por 
suas ideologias e crenças religiosas, discrimina o assunto do desconhecido 
e do sobrenatural, ora pelo medo da profanação e da blasfêmia, ora por 
não saber interpretar e lidar com o medo.

Então, com este artigo, procurou-se contribuir, de alguma forma 
(mesmo que singular e implicitamente), para que se mude o olhar negativo 
referente à temática do gênero horror.
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HistóriAs dE sAnguE: o CrimE E o mEdo 
urbAno no brAsiL

Pedro P. Sasse1

O terror é um gênero amplamente associado ao sobrenatural. O senso 
comum o relaciona, em geral, a histórias que envolvem o medo de seres 
sobrenaturais, como vampiros ou fantasmas. Observando, porém, o que 
se toma por literatura de terror, chegamos a certos textos em que não há 
elementos sobrenaturais, como em boa parte das narrativas de Allan Poe, 
um autor crucial para o gênero.

Este artigo pretende explorar esse lado do medo-artístico que se 
afasta do sobrenatural, encontrando sua potência no ser humano como 
grande agente do mal. Existe um vasto número de obras – histórias de 
mistério ou suspense, documentários de crimes ou dramas da vida real – 
que buscam o medo-artístico como base de sua produção, sem que para 
isso recorram ao fantástico, ao estranho ou ao sobrenatural. Ao longo do 
trabalho pretende-se mostrar como tais obras, ao contrário de seus pares 
sobrenaturais, apoiam-se justamente na realidade para encontrar o que 
King chama de “pontos de pressão fóbica” (KING, 2007, p. 17). Para tal, 
utilizam-se dos medos que surgem com maior frequência na sociedade na 
qual seus leitores estão inseridos – num mundo cada vez mais globalizado 
e metropolitano, esse medo tende a girar entorno de um mesmo ambiente 
e um mesmo tipo de mal, a saber, a cidade como espaço do medo moderno, 
e o homem como seu maior agente.

No Brasil, a tradição do medo urbano e de fontes naturais parece 
ser preponderante, não havendo, como no caso europeu ou americano, 
uma concorrência significativa do medo sobrenatural. Aqui, histórias de 
criminalidade não só abundaram na esfera da literatura de entretenimento, 

1  Mestrando em Teoria da Literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
bolsista da CAPES, membro do grupo de estudos “O Medo como Prazer Estético”, 
orientado pelo prof. Dr. Julio França.
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como acabaram por alcançar grandes nomes da literatura nacional, como 
o sadismo de Fortunato em “A causa secreta” de Machado de Assis, a 
neurose de Rodolfo por furar braços em “Dentro da noite” de João do Rio, 
a crueldade dos meninos de “Feliz ano novo” de Rubem Fonseca.

Para alcançar os objetivos aqui propostos, é necessário que iniciemos 
esse trabalho com um resumido histórico da literatura de crime. Tendo em 
mente a linha evolutiva e cronológica desse gênero, abordaremos alguns 
aspectos do medo-artístico nessas obras, mostrando a relação delas 
com seu contexto sócio-histórico. Por último, propõe-se uma análise de 
algumas obras de João do Rio em que há características bem semelhantes 
à literatura de crime, apesar das críticas feitas pelo autor ao gênero. 

A gEnEALogiA do sAnguE

Ainda que assassinatos, roubos, estupros e outras atrocidades 
humanas tenham sido retratados na literatura desde seus primórdios, 
só na modernidade o crime ganha centralidade narrativa, com moldes 
de um gênero próprio, suas próprias regras, suporte e público alvo. Já 
em meados do século XIX, a sensation novel inglesa apresentava um tipo 
de literatura descrito por Patrick Brantlinger em “What is ‘sensational’ 
about the ‘Sensational novel’” que pode ser considerado precursor da 
literatura de crime:

Mesmo que os “romances de sensação” fossem 
um subgênero menor da ficção britânica, 
que floresceu em meados de 1860 apenas 
para morrer uma ou duas décadas depois, 
eles permanecem vivos em diversas obras da 
cultura popular, o que é bastante óbvio em seus 
herdeiros mais diretos: o cinema e a literatura 
moderna de mistério, de detetives e de suspense. 
O romance de sensação foi e é “sensacional”, 
em parte, por causa de seu conteúdo: ele lida 
com crime, frequentemente assassinato como 
uma consequência do adultério e, algumas 
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vezes, da bigamia, nos aparentemente mais 
respeitáveis e burgueses ambientes domésticos. 
(BRANTLINGER, 1982, p. 1. Tradução nossa.)

É importante discernir que, apesar de o gênero policial ou o romance 
noir ser, também, descendente da sensation novel, o presente trabalho 
tenta traçar um panorama de um gênero que, apesar de ter trajetória 
semelhante às histórias detetivescas – a ponto de perder as fronteiras, 
muitas vezes – diferencia-se desta principalmente quanto a sua relação 
com o crime apresentado. Na ficção detetivesca, o crime, de certa forma, 
é oculto, dando ao investigador e à investigação a centralidade narrativa. 
Os romances de sensação que tratavam de crimes, por sua vez, buscavam, 
pelo contrário, revelar o momento do ato criminoso, a fim de chocar e 
causar repulsa, tornando este o foco da história. Brantlinger percebe essa 
divisão, afirmando que:

A ascensão do protagonista como detetive, 
ou do detetive como auxiliar do protagonista 
(...), marca a evolução de um gênero popular 
que se recusa a seguir o caminho da revelação 
direta prescrito pelo realismo, optando, em vez 
disso, por esconder tanto quanto por revelar. 
(BRANTLINGER, 1982, p. 2. Tradução nossa.)

Seguindo a argumentação de Brantlinger – de que o caminho tomado 
pelas narrativas detetivescas afastava-se do realismo –, percebemos uma 
das chaves para o desenvolvimento da sensation novel prototípica no 
Brasil. Por mais que tenham havido certas tentativas de histórias ao modo 
de Sherlock Holmes, o público era atraído pelas narrativas abundantes em 
sensações, ou seja, repletas de crimes, sexualidade e escândalos morais.

Se tomamos, então, esse tipo de literatura de crime como destaque no 
século XIX, poderíamos ver seus ecos contemporâneos no que Candido 
denominou realismo feroz em “A nova narrativa”:
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É possível enquadrar nesta ordem de idéias o 
que denominei “realismo feroz”, se lembrarmos 
que além disso ele corresponde à era de violência 
urbana em todos os níveis do comportamento. 
Guerrilha, criminalidade solta, superpopulação, 
migração para as cidades, quebra do ritmo 
estabelecido de vida, marginalidade econômica 
e social – tudo abala a consciência do escritor 
e cria novas necessidades no leitor, em ritmo 
acelerado. Um teste interessante é a evolução 
da censura, que em vinte anos foi obrigada a 
se abrir cada vez mais à descrição crua da vida 
sexual, ao palavrão, à crueldade, à obscenidade 
– no cinema, no teatro, no livro, no jornal –, 
apesar do arrocho do regime militar. (CANDIDO, 
1989, p. 211).

Essa tendência descrita por Candido em 1989 expandiu-se, ganhando 
notoriedade internacional com obras como Cidade de Deus, de Paulo Lins, 
e O matador, de Patrícia Melo, ambos levados posteriormente ao cinema. 
Esse grupo de escritores utiliza a temática para causar, também, sensação 
em seus leitores e traz, nas cenas carregadas de violência, obscenidade 
e crueldade, guardadas as devidas proporções, o mesmo atrativo dos 
romances de crime do século anterior.

A história desse gênero confunde-se com o próprio surgimento da 
literatura de entretenimento, na qual fatores como a modernização da 
prensa, melhoras nas técnicas de impressão, barateamento do papel 
através da produção do pulp paper, acesso das classes desfavorecidas 
à alfabetização etc., contribuíram para permitir a ampla produção e 
propagação do hábito de leitura. Nas palavras de José Paulo Paes:

Vale dizer, nos países em que o capitalismo 
industrial levara ao aperfeiçoamento dos 
processos tipográficos, barateando custos 
e alargando o mercado de consumo de 
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publicações. O desenvolvimento desse 
capitalismo é responsável também pela 
consolidação de uma classe média a cujas 
necessidades culturais, ainda não tão apuradas 
pela tradição quanto as da aristocracia onde 
artistas e poetas iam outrora buscar seus 
mecenas, a literatura de entretenimento vinha 
expressamente atender. Por se tratar de um 
público muito mais numeroso, tal literatura 
começou recorrendo, para atingi-lo, àquele que 
foi o primeiro veículo de comunicação de massa 
– o jornal. (PAES, 1990, p. 31).

Não tardou para os editores e jornalistas perceberem que certos tipos 
de notícias – aquelas que continham os mais hediondos atos – tornavam-se, 
de imediato, populares entre o grande público. Dessa forma, muitos jornais 
não só aumentaram o espaço destinado a tais notícias como tornaram-nas 
mais atrativas, aproximando-as do formato da narrativa literária. 

Na Inglaterra, o Newgate Calendar, inicialmente um boletim da prisão 
de Newgate em Londres, não tardou em ganhar o público inglês, passando 
por esse processo de aproximação com o texto literário, até tornar-se, no 
século seguinte, um êxito de vendas por seu conteúdo cheio de sangue, 
crimes e atrocidades. Já havia, nesse ponto, menos uma forma jornalística, 
no sentido de informar algo a população, do que uma forma literária, que 
visava causar certo efeito em seu público.

No Brasil, os periódicos de meados do XIX já sabiam a receita para 
atrair leitores e não economizavam em manchetes sensacionalistas, 
ilustrações chamativas e textos voltados para o deleite do consumidor. Em 
1890, por exemplo, um esqueleto encontrado no Paço Imperial criou uma 
repercussão massiva nos jornais, que pouco depois começaram a publicar 
matérias periféricas à notícia, de pseudoinvestigações detetivescas do 
caso até romances em folhetim sobre o crime por trás do esqueleto.

As notícias com ares literários abriram espaço para um novo mercado da 
ficção: a literatura inspirada em notícias. Aproveitando-se da demarcação 
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cada vez mais confusa que os jornais sensacionalistas faziam entre notícia, 
crônica e ficção, esse tipo de literatura propunha-se, com base em crimes 
que foram populares na mídia, a explicar aquilo que não ficou explicado, 
a mostrar o que é inacessível no plano dos fatos. Dessa forma, os leitores 
podiam ter saciadas curiosidades como intenções do crime, preparos para 
o ato, pensamentos da vítima, reações durante o ato, etc.

Paulatinamente, porém, essa literatura que utiliza o crime como uma 
ferramenta para causar efeitos estéticos e atrair leitores se vê cada vez 
mais desvencilhada da necessidade de basear-se em notícias para fazer 
sua criação. A expansão na circulação dos jornais e a proliferação das 
notícias sensacionalistas acabaram por banalizar as histórias de crimes, 
que passaram a integrar o cotidiano do leitor. Dessa forma, quando surge 
a literatura que narra crimes potenciais, e não factuais, mantém-se o 
verniz de realidade. João do Rio é um caso que exemplifica bem ambos 
os lados dessa literatura, sendo conhecido tanto por suas crônicas sobre 
o “submundo” do Rio de Janeiro quanto por suas histórias de crimes 
ficcionais, contidas no livro Dentro da noite. 

Não devemos, porém, pensar que as narrativas de crimes ficcionais 
suplantaram as de crimes reais, mas suplementaram-nas, criando um 
gênero que tem, até hoje, forte diálogo com seu contexto sócio-histórico. 
Por mais que obras como Cidade de Deus e Estação Carandiru perpetuem 
a tradição do “baseado em fatos reais”, temos, hoje, inúmeras obras que 
abandonam essa necessidade, como “O cobrador”, de Rubem Fonseca, e O 
matador, de Patrícia Melo.

os dois EspAços

Um bom romance ou conto de horror, em seu ápice, deixa o leitor em 
estado de tensão, desconfortável, à espera da catarse final, que se dá ao 
fechar o livro. Terminada a leitura, por mais que o ambiente ainda possa 
deixar certo medo latente, um estado de alerta, o leitor volta ao seu espaço 
com a convicção de que descruzou a fronteira do fantástico e, em sua 
realidade, não há presença de fantasmas, vampiros, alienígenas, etc.

Nesse ponto surge uma das grandes divergências entre o medo 
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sobrenatural e o medo realista. O assassino de “O coração delator”, por 
mais peculiar que seja, é plenamente possível em nossa realidade. De 
tempos em tempos, ouvimos histórias de loucos que matam por um ou 
outro motivo, ou sem motivo aparente. Pessoas normais, sem nada que as 
torne identificáveis como mal, pessoas que moram em nossos prédios, que 
são nossas vizinhas. Ao terminar um conto como o de Poe, não há o alívio 
do outro lugar, a volta ao lar seguro do natural. “O coração delator” instaura 
em nossa mente o pensamento sobre a possibilidade de invadirem nossa 
casa durante o sono e brutalmente nos assassinarem. Nada que não possa 
acontecer a qualquer um de nós.

Na literatura de crime, essa proximidade com o real vai além e, muitas 
vezes, utiliza-se de fatos bem presentes em dado momento da sociedade. 
Quando Rubem Fonseca escreve “O Cobrador”, temos um Rio de Janeiro 
que teme o crescimento da criminalidade, sabemos que a qualquer 
momento o leitor pode ser o próximo dentista a levar um tiro na perna. 
Os criminosos apresentados em Cidade de Deus vinham diretamente das 
notícias de jornal, eram parte da mesma sociedade dos leitores da obra. 
No século anterior, era comum ver a produção de romances temáticos 
sobre a vida dos criminosos que se tornam célebres, como João Brandão 
e José do Telhado em Portugal ou Pedro Espanhol e Dr. Antônio no Brasil.

Com tal estreitamento entre ficção e realidade, amplia-se o efeito do 
medo sobre o leitor. Se este poderia pensar que a crueldade descrita é um 
exagero da mente criativa do escritor, as histórias que se pautam em crimes 
ou criminosos reais não oferecem tal alívio. O efeito estético que se opera 
nesse tipo de literatura não se encerra, de modo catártico no fim da leitura, 
mas persiste, enquanto possibilidade, na insegurança do mundo real.

Ao botarmos lado a lado histórias de medo sobrenatural e histórias 
de crime, é inevitável fazer um paralelo também entre seus personagens. 
Aquelas, como Noël Carroll nos mostra em A filosofia do horror ou 
paradoxos do coração, mantêm no monstro o grande elemento suscitador 
do medo artístico. De acordo com o autor, o monstro é “um personagem 
extraordinário num mundo ordinário” (CARROLL, 1999, p. 32): 
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Os monstros são identificados como impuros 
e imundos. São coisas pútridas ou em 
desintegração, ou vêm de lugares lamacentos, ou 
são feitos de carne morta ou podre, ou de resíduo 
químico, ou estão associados com animais 
nocivos, doenças ou coisas rastejantes. Não só 
são muito perigosos como também provocam 
arrepios. Os Personagens os veem não só com 
medo, mas também com nojo, com um misto de 
terror e repulsa. (CARROLL, 1999, p. 39)

Obviamente, as histórias de crime não possuem um monstro como 
o que Carroll descreve. Não obstante, não é incomum que notícias 
sensacionalistas utilizem o termo com certa frequência, como por exemplo 
a notícia de capa da edição inaugural do jornal A Batalha, do Rio de Janeiro:

A Batalha inicia, hoje, seu primeiro número 
com um caso policial dos mais repellentes 
de quantos se tem conhecimento, caso nos 
enche de indignação, ante a desfaçatez de seu 
principal protagonista, individuo que de pae só 
tem o nome.
monstro na verdadeira accepção do vocábulo é 
que é esse indivíduo, aparentemente honesto, e 
chefe de família. (A BATALHA, 1929, p. 01.)

Esse pequeno trecho serve de distintas maneiras para apresentar 
o agente do medo na literatura de crime e seus paralelos com seu par 
sobrenatural. A notícia abordará o caso de um pai de família que abusou 
por anos de suas filhas pequenas, sem que ninguém percebesse. Diante 
de tal fato, a utilização do termo monstro, no senso comum, se aplica 
perfeitamente. Se pensarmos no monstro, enquanto conceito utilizado por 
Carroll, o indivíduo “aparentemente honesto” pouco teria de monstruoso.

É nessa aparente honestidade que reside a potência do agente do 
medo na literatura de crime. Uma vez que não há nele nada que o torne 



49<< sumário

discernível, não há como prever quem irromperá como assassino, 
estuprador, ladrão ou maníaco. Surge um estado de paranoia, no qual 
qualquer cidadão é, potencialmente, em maior ou menor grau, um perigo 
na sociedade. Dessa forma, a cidade – aglomeração quase incontrolável de 
indivíduos – se torna um ambiente de perigo, ela mesma um mal.

Essa indeterminação, contudo, tenta ser contornada através de 
delimitações criadas pelas sociedades entre aquilo que é familiar e o que é 
estranho, entre o seguro e o perigoso. A frenologia tentou, desde o começo 
do século XIX, definir, biologicamente, o que tornaria alguém um “monstro”, 
identificando as características físicas que revelariam um criminoso. Da 
mesma forma, a xenofobia da extrema direita europeia, por exemplo, vê no 
estrangeiro de países menos desenvolvidos um “monstro” a ser combatido. 

Enquanto a categorização proposta por Carroll parte da própria fisiologia 
do monstro, no mundo real – e consequentemente na literatura de crime 
– a letalidade e repulsa são distribuídas a qualquer um que, independente 
de seus atos e pensamentos, quebre os padrões, impeça a sociedade de se 
organizar num ambiente seguro e estável. Nas palavras de Bauman:

Se os estranhos são as pessoas que não se 
encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético 
do mundo – num desses mapas, em dois 
ou em todos três; se eles, portanto, por sua 
simples presença, deixam turvo o que deve 
ser transparente, confuso o que deve ser uma 
coerente receita para a ação, e impedem a 
satisfação de ser totalmente satisfatória; se eles 
poluem a alegria com a angústia, ao mesmo 
tempo que fazem atraente o fruto proibido, se, 
em outras palavras, eles obscurecem e tornam 
tênues as linhas de fronteira que devem ser 
claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, 
geram a incerteza, que por sua vez dá origem 
ao mal-estar de se sentir perdido – então cada 
sociedade produz esses estranhos. (BAUMAN, 
1998, p. 27)
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o CrimE E o surgimEnto do mEdo urbAno no brAsiL

João do Rio, notório jornalista, crítico e escritor, membro da Academia 
Brasileira de Letras, escreveu, em 1908, A alma encantadora das ruas, uma 
coletânea de crônicas sobre a cidade do Rio de Janeiro. Em um trecho 
no qual dissertava sobre a literatura popular de sua época, fez menções 
interessantes sobre uma literatura:

(...) vorazmente lida na detenção, nos 
centros de vadiagem, por homens primitivos, 
balbuciada à luz dos candeeiros de querosene 
nos casebres humildes, piegas, hipócrita e mal 
feita, é a sugestionadora de crimes, o impulso 
à exploração de degenerações sopitadas, o 
abismo para a gentalha. (...) A leitura de todos os 
folhetos deixa, entretanto, a mesma impressão 
de sangue, de crime, de julgamento, de tribunal. 
(RIO, 2013, p. 62)

Uma das denominações dada a este tipo de obra era o de “literatura 
de sensação”, herdado da literatura popular europeia – principalmente 
francesa – e largamente utilizado na época como forma de chamar a 
atenção dos leitores para seu conteúdo. Nas palavras de El Far:

O termo “sensação” era usado de modo 
recorrente naquele século. Na vida real, toda 
situação inesperada, assustadora, impetuosa, 
capaz de causar arrepios e surpresa recebia tal 
conotação. Na literatura, essa expressão servia 
para avisar o leitor do que estava por vir: dramas 
emocionantes, conflituosos, repletos de mortes 
violentas, crimes horripilantes e acontecimentos 
imprevisíveis. Em outras palavras, fatos 
surpreendentes que extrapolavam a ordem 
rotineira do cotidiano. (EL FAR, 2004, p. 14)
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Nessas narrativas de temáticas chocantes, era justamente o escândalo 
moral que atraía os leitores, aumentando a venda das obras. Seus títulos e 
anúncios tentavam deixar explícitos os temas do qual se ocupariam, como 
menciona João do Rio em comentários sobre uma obra da época:

Há, por exemplo, uma obra cuja tiragem deixa 
numa retaguarda lamentável as consecutivas 
edições do Cyrano de Bergerac. Intitula-se 
Maria José, ou a filha que assassinou, degolou e 
esquartejou sua própria mãe, Matilde do Rosário 
da Luz, e começa como nas feiras: – “Atendei, e 
vereis um crime espantoso, um crime novo, o 
maior de todos os crimes!” (RIO, 2013, p. 62-63)

Boa parte dos romances fora antes publicada como folhetim. Os 
jornais eram a mídia ideal para esse tipo de literatura, uma vez que neles 
as narrativas de “crimes espantosos” dividiam o espaço com notícias 
igualmente impactantes, muitas das vezes dos próprios delitos que 
ficcionalizavam:

O quadro que se pintava aos poucos naqueles 
intensos anos 1860 é impensável sem a presença 
da imprensa, com as notícias cotidianas e 
rápidas dos jornais diários. Era em decorrência 
da proximidade das reportagens diárias, da 
descrição de eventos múltiplos sobre a tela 
efêmera do papel descartável do jornal que os 
escritores buscavam inspiração para as suas 
histórias consideradas sensacionais. Assim, 
se por um lado afastavam-se dos romances 
realistas que forneciam a pauta crítica do 
momento, era através das reportagens “reais” e 
cotidianas que a “sensação” encontraria terreno 
fértil para se fixar e fazer um enorme sucesso de 
público. (PORTO, 2009, p. 81)
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A temática das sensation novels foi, desde seu surgimento, mal vista 
por muitos escritores e críticos da dita “alta literatura”, que julgavam o 
gênero principalmente por aspectos morais. Os opositores da literatura 
de sensação afirmavam que a representação das cenas de crimes e mortes 
violentas influenciava o público a cometer tais atos, de tal forma que, como 
em uma mímesis ao revés, a realidade imitasse a ficção. Tal argumento, 
porém, perdia força conforme obras outrora consideradas imorais 
entravam para o cânone da literatura, caso, por exemplo, de Madame 
Bovary, que abriu as portas à “alta literatura” naturalista.

Enquanto o público popular consumia abertamente romances de 
sensação, os leitores da elite, devido à moralidade dos círculos sociais em 
que viviam, não podiam ser vistos com obras de reputação duvidosa. Dessa 
forma, os romances naturalistas, através de uma justificativa cientificista, 
possibilitavam o consumo de uma literatura com as mesmas sensações, 
porém de forma mais refinada e socialmente aceita. Nossa hipótese de 
trabalho pensa o naturalismo como a versão “alta literatura” dos romances 
de sensação. Tal premissa pode ainda ser pensada fora do naturalismo, 
como parece ocorrer com João do Rio posteriormente. Mesmo que ofereça 
a seu público narrativas com um teor chocante, suas obras eram bem 
recebidas pela crítica, que via em sua temática menos um escândalo moral 
que uma observação aguda sobre a condição humana.

Em A alma encantadora das ruas, livro que abrigou parte de suas 
objeções às obras populares, temos uma longa seção dedicada unicamente 
aos criminosos de uma penitenciária, na qual João do Rio relata diversas 
histórias de crime: 

Estude você os crimes de amor. Lembra-se de 
um dramalhão do repertório da Ismênia: Aimée, 
ou o assassino por amor? Não é do seu tempo 
nem do meu, mas comoveu a geração passada e 
tem contínuos exemplos nas penitenciárias.
– E nas literaturas.
– Pois vá ver esses criminosos. O assassino 
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por amor é o único delinquente que confessa o 
crime. Alguns chegam mesmo a reviver detalhes 
insignificantes. Ao passo que os gatunos, os 
incendiários e os homicidas vulgares, mesmo 
tendo a cumprir sentenças longas, negam 
sempre o crime; essas vítimas da paixão não se 
cansam de contar a sua história, cada vez com 
maior número de minúcias e mais abundância 
de memória. (RIO, 2013, p.173)

Em seguida ao trecho exposto, João do Rio entrevista uma série de 
prisioneiros, cada um contando um crime de amor diferente. Dessa 
forma, isento da culpa de produzir histórias que influenciem mal os 
leitores, apresenta exatamente aquilo que o público busca nos folhetins 
de sensação. O vínculo é de tal forma claro que o próprio autor reconhece 
a proximidade dos exemplos da penitenciária com a literatura.

Não só nesse trecho, mas em diversas crônicas de João do Rio, é 
possível perceber como o autor faz questão de explorar o submundo do 
Rio de Janeiro, retratando sua experiência com abundância de recursos 
narrativos. Vê-se, por exemplo, em A alma encantadora das ruas, um 
relato minucioso de sua passagem em locais como casas de ópio, zonas de 
prostituição e presídios.

As crônicas – especialmente essa espécie de “reportagem de campo” 
feita por João do Rio – podem ser vistas como suplementos importantes 
para a ambientação da ficção de crime. Livre da objetividade que a notícia 
precisa manter, a crônica possibilita uma perspectiva mais subjetiva dos 
espaços e temas do crime, sem que com isso perca sua proximidade com 
o real. Sendo assim, ao se deparar com os mesmos espaços e temas na 
ficção, o leitor, orientado pela visão do cronista, dará a esta um caráter de 
veracidade indispensável à literatura de crime, como confirma Ana Porto:

Mesmo com os referenciais variados, havia 
algumas semelhanças evidentes entre as 
histórias, as quais independem do fato de se 
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apresentarem sob a forma de livro ou folhetim. 
A característica mais importante que une 
diferentes histórias de crime e criminoso é o 
seu caráter de veracidade. Mesmo quando fica 
visível que se trata de uma história fictícia, havia 
um apelo ao verossímil, ao plausível. (PORTO, 
2009, p. 5)

Mas a proximidade do autor carioca com o tema não se restringe 
à temática de algumas crônicas. Dois anos após a publicação de A alma 
encantadora das ruas, João do Rio lança um livro de contos que é descrito 
por João Carlos Rodrigues como “a maior coleção de taras e esquisitices 
até então publicada na literatura brasileira” (RIO, 2002, p.12). Em Dentro 
da noite, João do Rio nos traz uma coletânea de contos que abordam temas 
controversos, como homossexualismo, sadismo, roubo e perversões 
sexuais. O mesmo autor que dois anos antes havia condenado moralmente 
a literatura popular, dizendo que a mesma servia de incentivo a crimes 
e degenerações, escrevia em 1910 uma obra cuja temática central é 
justamente essa.

Da mesma forma como os críticos elogiavam a precisão naturalista 
na descrição dos tipos da sociedade, resenhas publicadas sobre Dentro 
da noite davam relevo à aguda análise psicológica do homem que é feita 
por João do Rio. Essa obra, contudo, não só apresentava tal semelhança 
temática como utilizou o mesmo suporte que os folhetins de crime – 11 dos 
18 contos do livro foram publicados anteriormente em jornais e revistas.

Em outro livro de contos, A mulher e os espelhos, de 1919, João do Rio 
nos dá sua mais característica história de crime, reproduzida na coletânea 
Obras primas do conto de suspense, organizado por Luís Martins, em 1966, 
e em Crime à brasileira, organizada por Flávio Moreira da Costa, em 1995. 
Em “As aventuras de Rozendo Moura”, o autor volta ao cenário macabro 
que já invocara antes na crônica “Cordões”, de A alma encantadora das 
ruas, e em “O bebê de tarlatana rosa”, de Dentro da noite. Esse espaço 
narrativo, recorrente em sua obra, é importante pois evoca algo, ao 
mesmo tempo, diabolicamente excepcional e perfeitamente plausível e 
experienciável por qualquer leitor. 
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Em “Cordões”, como em outras crônicas do livro, João do Rio prepara 
o ambiente que futuramente servirá de palco para suas histórias. Através 
de suas descrições, tanto do local quanto das práticas, cria-se um espaço 
opressivo, sufocante e caótico:

Era em plena Rua do Ouvidor. Não se podia 
andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia 
sujeitos congestos, forçando a passagem com 
os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a 
gritar, tipos que berravam pilhérias. (...) A rua 
convulsionava-se como se fosse fender, rebentar 
de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava 
como chumbo. (...) era como que arrepiada pela 
corrida diabólica e incessante dos archotes e 
das pequenas lâmpadas portáteis. Serpentinas 
riscavam o ar; homens passavam empapados 
d’água, cheios de confetti; mulheres de chapéu 
de papel curvavam as nucas à etila dos lança-
perfumes, frases rugiam cabeludas, entre 
gargalhadas, risos, berros, uivos, guinchos. 
Um cheiro estranho, misto de perfume barato, 
fartum, poeira, álcool, aquecia ainda mais o baixo 
instinto de promiscuidade. (RIO, 2013, p.116)

Em um segundo texto sobre essa temática, o autor já nos mostra a 
intromissão do personagem no ambiente que está além de suas fronteiras. 
O homem sofisticado – que frequenta os salões e festas de Dentro da noite 
desejando experimentar as perversões descritas em “Cordões” – choca-se 
quando encara a verdadeira face do povo, que lhe parece, como o estranho 
de Bauman, impuro e perigoso. É o que ocorre com Heitor de Alencar, o 
protagonista de “O bebê de tarlatana rosa”, que encontra seu “bebê” entre 
os foliões, e entrega-se a uma paixão de carnaval, até que em meados do 
seu momento de lascívia algo inesperado acontece:

De novo os seus lábios aproximaram-se da 
minha boca. Entreguei-me. O nariz roçava o 
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meu, o nariz que não era dela, o nariz de fantasia. 
Então, sem poder resistir, fui aproximando a 
mão, aproximando, enquanto com a esquerda 
a enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, 
arranquei-o. Presa dos meus lábios, com dois 
olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, 
eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem 
nariz, com dois buracos sangrentos atulhados de 
algodão, uma cabeça que era alucinadamente – 
uma caveira com carne... (RIO, 2002, p.126-127)

A deformação, possivelmente causada pela sífilis, horroriza Heitor de 
tal forma que o faz, em meio a sentimentos de vergonha, medo e nojo, fugir 
desesperadamente do local. Seja pela primorosa construção do ambiente, 
pelo desfecho inesperado e impactante ou pela maestria de João do Rio ao 
contar essa história, “O bebê de tarlatana rosa” tornou-se um dos contos 
mais famosos de Dentro da noite e até hoje é um dos mais antologiados. 
O tema do carnaval, porém, não havia se esgotado ainda, e reservava um 
último percurso pelo ambiente de “Cordões” em A mulher e os espelhos. 
Se “O bebê de tarlatana rosa” nos mostrou a face repulsiva do medo, “A 
aventura de Rozendo Moura” mostrará o lado letal do medo urbano.

Antes do início da história em si, uma cena introdutória mostra um 
diálogo entre o protagonista e um amigo. Tal cena pode ser vista como 
um paralelo entre a relação que se pretende estabelecer entre autor e 
leitor, pautando de certa forma as expectativas do público. Nesse conto, é 
necessário perceber certo mal-estar do protagonista na cena inicial, que 
nos revela algum trauma oculto no passado, que se desvelará ao longo 
da história: “E tanto mais atroz, quanto até hoje não compreendo como e 
por que agi nesses oito dias. Foi há cinco anos e por mais que pense, não 
explico. Macabro. Misterioso. Assustador.” (RIO, 1995, p. 57).

Da mesma forma que o faz em outros de seus contos, o autor utiliza 
certos adjetivos que dão indício do conteúdo forte da história que será 
contada. Ao taxá-la de macabra, misteriosa e assustadora, o autor faz uso 
de um artifício semelhante ao que podíamos encontrar nos anúncios ou na 
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contracapa dos romances de sensação, que buscam prender seus leitores 
justamente pela temática chocante. A mais peculiar dessas aberturas, em 
João do Rio, é, sem dúvida, aquela escolhida para iniciar o conto “Dentro da 
noite”: “– Então causou sensação?” (RIO, 2002, p. 17). A presença do termo 
revela como a narrativa de João do Rio era, mesmo que involuntariamente, 
semelhante ao gênero que ele repudiava.

A narrativa segue com Rozendo Moura apresentando Corina, 
aparentemente uma prostituta, viciada em cocaína, frequentadora dos 
mesmos salões decadentes encontrados em Dentro da noite. Ela procurara 
o protagonista pedindo ajuda para lidar com alguém que ela chama de 
“um covarde”. A descrição apresentada do mesmo poderia ser muito bem 
atribuída a um personagem de Sade:

– Há três anos suporto as torturas de um 
monstro. Tudo quanto ganho é dele. Quando 
vou ao club toma-me o dinheiro. Depois fecha 
o quarto todo, abre vários frascos de éter, põe-
me inteiramente nua, prende-me os cabelos à 
gaveta da cômoda, e goza naquela atmosfera 
desvairante, gotejando sobre mim éter. Oh! não 
imagina! não imagina! Cada gota que cai dá-
me um arrepio. Ao cabo de certo tempo é uma 
sensação de queimadura, queimadura de gelo 
até a insensibilidade... Ontem, não foi possível 
tolerá-lo mais. Protestei, gritei, contei tudo à 
gente da pensão. Dois homens que lá estavam 
puseram-no na rua a pontapés. Ele voltou. Não o 
recebi. Deu então para perseguir-me. Jurou que 
me matava. Ando a fugir. Vejo-o por todos os 
lados. É certo que me matará... (RIO, 1995, p. 58)

Perverso e cruel como diversos personagens já bem trabalhados 
pelo autor em Dentro da noite, o torturador de Corina inspira nela e em 
Rozendo um medo digno do produzido por histórias de horror:
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Era desejo de aniquilar o desconhecido e o 
medo vago desse enorme e vago desconhecido. 
Não disse que a defenderia. Levei-a para um 
quarto de hotel em rua escura com a resolução 
de embarcá-la no dia seguinte, ainda não sabia 
como. No hotel, Corina tremia tanto, quando 
tentei deixá-la, que fiquei. Dormimos um ao lado 
do outro, sem uma carícia - ela a delirar com 
medo; olhando a treva e maldizendo a aventura. 
E no dia seguinte verifiquei apenas o seguinte: 
perdera insensivelmente metade da energia. 
Como essas criaturas na iminência do desastre. 
Como os criminosos com medo à polícia. Andei 
dois dias assim, desconfiado, fraco, aterrado, 
sem agir. Corina não deixava o quarto, sem dizer 
palavra. Eu sentia que era preciso salvá-la, para 
salvar-me. Inexplicável estado da alma! (RIO, 
1995, p. 58-59)

O protagonista, conforme o tempo passa, sente que seus temores estão 
cada vez mais próximos: o torturador sabe que Corina está com ele no 
hotel e passa a espreitá-los. A tensão na narrativa aumenta, dando indícios 
de que se aproxima a cena clímax da história:

O meu delírio tinha entretanto intervalos de 
relativa lucidez. Domingo de carnaval perdi de 
súbito o medo.
– Corina, achei uma solução para o nosso caso.
– Qual? fez ela.
– Vamos aproveitar o carnaval! Não se pode 
contar com a policia. “Ele” ainda não apanhou 
a nossa pista. O essencial é pôr-te a andar, antes 
que de novo a descubra! E encontrei-me a 
planejar alto: Visto-me de qualquer coisa e saio. 
Vou até a casa, enfio o dominó e venho buscar-



59<< sumário

te. Sairemos pela porta dos fundos. Faço melhor. 
O meu criado tem uma rapariga mais ou menos 
com o teu corpo. Mando-os esperar em qualquer 
casa de máscaras. Lá eles enfiarão as nossas 
fantasias e virão para este quarto, enquanto 
nós estaremos livres para tomar o noturno 
de S. Paulo. Há quarta-feira em Santos um 
transatlântico para Buenos Aires e Valparaíso. 
Se o homem não estiver no vapor, estarás livre... 
(RIO, 1995, p.60)

Ao optar por aproveitar o carnaval, Rozendo Moura atravessa a 
fronteira entre a ordem e o caos. Longe da visibilidade da polícia ou da 
segurança dos hotéis, na rua de carnaval o homem está desprotegido, 
entregue à confusão já mostrada em “Cordões”. Uma vez lá, o personagem 
toma a consciência de sua má escolha, mas já é tarde:

Quando chegamos à Central a confusão urbana 
tocava o auge. O grande hall da estação cheio de 
luz elétrica, a turba, os “cordões” com archotes 
a zambumbar, as danças, os gritos, as lutas de 
lança-perfumes e dos confetti, o risco colorido 
das serpentinas... Metemo-nos por ali dentro 
para tomar o vagão. E de repente, os dois, no 
mesmo instante, vimos que estávamos perdidos.
Como explicar essa impressão extralúcida?
Fora caía um temporal desabrido. A estação estava 
atulhada. Homens suados, bandos alagados, 
máscaras passavam numa alucinação como 
galvanizados pela luz elétrica. Ninguém reparava 
em nós, ninguém decerto, ninguém, ninguém. E 
entretanto sentíamos que o perigo se aproximava 
seguro, com o passo firme. Onde estava ele? Era o 
homem do éter, o homem cuja fisionomia eu nem 
mesmo conhecia, ele com a sua cara, ou com uma 
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máscara. E olhava-nos, e estava ali, e reconhecera-
nos. Sim. (RIO, 1995, p.60)

A confusão criada pelas massas na rua dos cordões entra em contraste 
com o ambiente vazio e silencioso da cena seguinte, ampliando o efeito 
de perigo e vulnerabilidade. A história chega, então, ao seu clímax e o 
confronto enfim ocorre:

De súbito ela deu um grito agudo. O único. 
Pareceu-me que desmaiara. Nas mãos do 
mascarado lembrava um manequim. O homem 
em fúria continuava a brandir a navalha contra 
os enchimentos dos seios. Afinal atirou-se à 
máscara. Era de arame. O fio da arma rompeu-
se no tecido espesso. Ouvi os triços gaspeados 
da lâmina no tecido de arame. Ergui-me de um 
pulo, saquei do revólver, detonei aos berros:
– Assassino! Assassino!
O tipo arrancava as roupas, a máscara da 
desgraçada. Eu continuava a detonar e a 
gritar. Gente corria. Vi cair o capuz à Corina, o 
assassino agarrá-la pelos cabelos, afundar-lhe a 
navalha no pescoço e deixá-la tombar num jato 
de sangue. (RIO, 1995, p.62)

Após os momentos de horror vividos, Rozendo contrai uma forte 
febre que dura meses e, mesmo após sua recuperação, o mal-estar não o 
abandona: ele fica marcado permanentemente pelo medo. 

João do Rio, dessa forma, encerra com “As aventuras de Rozendo 
Moura” um conjunto de textos em que podemos observar a construção 
e utilização de um ambiente propício ao medo, no qual transgressões 
morais, violência e sexualidade operam em conjunto para criar uma 
atmosfera chocante, repulsiva e aterradora. Se o foco, neste trabalho, foi 
no carnaval macabro que o autor cria ao longo dessas obras, a exploração 
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do gênero não se encerra nessa representação. Seja através do excêntrico 
psicopata de “Dentro da noite”, do sádico e manipulador Barão Belfort 
em “Emoções” ou os repulsivos viciados de “Visões d’ópio”, João do Rio se 
mostra um autêntico representante do medo urbano no Brasil.

ConCLusão

Através da leitura de obras que foram negligenciadas pela crítica e 
de uma releitura de autores através da perspectiva do medo-artístico, 
podemos encontrar no Brasil, e principalmente nas histórias de crime, um 
gênero que mantém fortes relações com o horror.

Em um país no qual o sobrenatural e o fantástico não encontraram 
espaço no cânone, a tradição de um medo humano e urbano pôde ganhar 
destaque, tendo sido um gênero indiscutivelmente popular no país 
durante o século XIX.

Essa observação nos auxiliaria, ainda, a entender a produção 
contemporânea ligada a uma corrente ultrarrealista – como encontramos 
em Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Paulo Lins, Patrícia Melo, Marçal 
Aquino, etc. – e, até, esboçar uma história do medo urbano que, mesmo 
surgindo da literatura popular, passa por nomes canônicos da literatura 
brasileira, como João do Rio.
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_“A surmEnAgEm do ArtifíCio”: os homunculi 
dA modErnidAdE Em “HistóriA dE gEntE 

ALEgrE”, dE João do rio

Bruno Oliveira Tardin1

introdução

Propõe-se aqui uma análise teórico-crítica acerca do conto “História 
de gente alegre”, de João do Rio, no que tange aos traços grotescos 
nele presentes. Serão abordados aspectos temáticos e estruturais que 
possibilitem a defesa de elementos simbólicos no discurso literário de 
João do Rio, recorrentes à literatura do Decadentismo, além da notável 
bivalência cultural propagada pela modernidade através da constituição 
psíquica e social do sujeito moderno inserido no espaço urbano. Para 
tanto, uma análise por outro viés, menos ortodoxo (mas não por isso 
menos válido) do “artificialismo” das personagens do conto – em especial 
do par temático central à trama, Elsa D’Aragon e Elisa –, qual seja pelo 
conceito alquímico do homúnculo (enriquecido por assertivas da teoria 
literária e psicanalítica, vale ressaltar).

Através dos postulados teórico-críticos de Sigmund Freud, Carl 
Gustav Jung, Wolfgang Kayser, Walter Benjamin, Nicolau Sevcenko e Luiz 
Morando (para citar apenas os mais proeminentes na análise que aqui 
se propõe), busca-se realizar o processo de significação do homúnculo 
enquanto símbolo imanente ao cenário de perversão sociocultural que 
constitui a trama do conto, considerado a partir de seus traços estéticos e 
temáticos enquanto representativo de um jogo dramático perpetrado pela 
sociedade burguesa moderna durante a Belle Époque carioca. A relevância 
da presente análise está, portanto, em reafirmar os traços da literatura 
decadente, de matriz gótica, dentro do projeto artístico de João do Rio, 
bem como conciliar diferentes recortes teórico-críticos para, assim, 

1  Mestre em Literatura, Cultura e Sociedade pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).
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alcançar-se uma análise mais cuidadosa e aprofundada de determinado 
momento histórico da cultura nacional.

No que diz respeito ao estranhamento freudiano e aos traços grotescos 
presentes em Dentro da noite, obra titular do legado literário de João do Rio 
(um dos vários noms de guerre de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos 
Coelho Barreto), pode-se citar “História de gente alegre” como um conto 
em que, através de um crescendo de angústia e perturbação, é notável a 
presença de um “tipo” de assustador marcado pela angústia e pelo horror 
pessoal, despertados a partir de algum elemento quotidiano, ou mesmo 
conhecido à larga, por sua vez ressignificado – daí surtindo as respostas 
emocionais de inquietante desafeição. Um conto ambientado nas pensões 
decadentes consideradas sob o domínio da prostituição de luxo, bem como 
de uma miríade de outros signos representativos da sociedade e da cultura 
nas quais se ambienta boa parte da produção literária de João do Rio. Diz-
se aqui dos traços presentes em “História de gente alegre” característicos 
do grotesco enquanto traço particular a uma certa vertente da literatura, 
ponto a partir do qual a presente análise se principia.

o grotEsCo LitErário: rosEnfELd, KAysEr E A dEstruição 
dA ordEm

Anatol Rosenfeld, em seu ensaio A visão grotesca, chama à atenção uma 
primeira diferença entre a arte considerada grotesca e aquela que tende 
mais ao fantástico, qual seja um primeiro choque entre o universo do não-
real que se presentifica no universo real, sendo que neste primeiro impacto 
a configuração ordeira deste mesmo real se esfacelaria. Um segundo 
traço marcante da arte grotesca seria o movimento de voltar-se contra o 
objeto humano daquilo que é objeto inorgânico e, a partir daí, Rosenfeld 
traça alguns dos limites entre o real e o irreal (ou ainda o surreal) na arte 
grotesca, limites estes concebidos a partir do discurso. Para endossar seu 
argumento, cita Francis Bacon, lembrando que este “advertiu aos filósofos 
que desconfiassem dos ‘ídolos de feira’”, quais sejam, as próprias palavras, 
que “conduzem os homens a inúmeras controvérsias vazias e fantasias 
ociosas” (ROSENFELD, 1985, p. 67).
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A partir deste ponto, Rosenfeld dá prosseguimento a sua argumentação 
levantando a questão do discurso na arte grotesca, e se o seu leitor (e, claro, 
seus estudiosos) deveriam confiar cegamente num tal fator que, dentro da 
arte, colabora para o apagamento dos limites entre o real e o não-real. É 
a partir desse argumento basilar na obra de Rosenfeld, e para respondê-
lo à altura, que a presente análise se lança às postulações de Wolfgang 
Kayser, em seu texto O grotesco, a respeito das diferentes configurações 
que o termo possuiu dentro da história da arte na Europa e quais destas 
configurações melhor explicariam o grotesco presente em “História de 
gente alegre”, objeto primeiro na análise aqui proposta.

A princípio, Kayser define a arte grotesca como algo em que, num 
primeiro momento, se oculta em “um elemento lúgubre, noturno e 
abismal”, capaz de causar ao seu leitor um estado de inquietação, e para 
com o qual se mantém uma postura de inquieta expectativa (KAYSER, 
1986, p. 16). Busca então, a partir desse argumento, pormenorizar esse 
fator grotesco na arte, caracterizado enquanto “algo angustiante e sinistro 
em face de um mundo em que as ordenações de nossa realidade estavam 
suspensas”, implicando aí uma espécie de cisão “entre os domínios dos 
utensílios, das plantas, dos animais e dos homens, bem como da estática, 
da simetria, da ordem natural das grandezas” (KAYSER, 1986, p. 20).

E, obviamente, a figura do “monstro” não poderia deixar de se fazer 
presente numa arte como esta. Portanto, ainda segundo Kayser, o 
monstruoso seria a categoria mais importante à arte grotesca, e conclui 
que esta reunião caótica de domínios conflitantes configura fator vital 
à estrutura da obra de arte grotesca. Afirma, então, que este discurso 
grotesco se confirma a partir de:

[uma] mescla do heterogêneo, a confusão, o 
fantástico e é possível achar nelas até mesmo 
algo como o estranhamento do mundo. Mas 
falta uma coisa: o caráter insondável, abismal, 
o interveniente horror em face das ordens em 
fragmentação. (...) Grotesco (...) é o contraste 
pronunciado entre forma e matéria (assunto), 



66<< sumário

a mistura centrífuga do heterogêneo, a força 
explosiva do paradoxal, que são ridículos 
e horripilantes ao mesmo tempo (KAYSER, 
1986, p. 56).

Kayser busca, com essas considerações, consolidar a palavra “grotesco” 
a partir de dois planos significantes: um primeiro “para designar uma 
situação concreta, na qual a ordem do mundo saiu fora dos eixos”; e 
um segundo “para designar o ‘teor’ de estórias inteiras, onde se narra 
o horripilantemente inconcebível, o noturno inexplorável e, às vezes, 
o fantasticamente bizarro” (KAYSER, 1986, p. 76). Mais adiante em sua 
análise, irá reconhecer que uma arte que seja, essencialmente, tida como 
grotesca irá se configurar como tal a partir de três domínios: o processo 
de enunciação do discurso (a criação do texto grotesco); o discurso 
propriamente dito (o texto grotesco per se); e, por fim, a recepção deste 
discurso (a forma como leitor e texto irão interagir). Afirma ainda que 
essa concepção tríptica do grotesco na arte “é própria, em geral, de toda 
a obra de arte que é ‘criada’”, e que, para esse discurso, o que seria válido 
“como designação de formas externas, objetivamente constatáveis, passou 
a indicar primariamente o efeito anímico ou ao menos o ensejo por ele” 
(KAYSER, 1986, p. 156).

Entende-se, então, que as alterações pelas quais o significante “grotesco” 
irá passar ao longo dos períodos artísticos que o retomam não remontam 
apenas a uma questão temática, mas também (e especialmente) estética 
e formal. Busca-se conceber uma arte grotesca, por exemplo, que venha 
a ser diferente daquela percepção cômica bastante recorrente no teatro 
do século XVIII e princípios do XIX, e que possa ser concebida a partir 
de uma subversão daquilo que é familiar, quotidiano. Dessa forma, cria-se 
um vínculo entre o mundo dito real e o domínio do fantástico que a ele 
irá se vincular, fenômeno tido em si já como grotesco, posto que deforme 
os elementos nativos desse plano real através da mistura de domínios 
e da representação simultânea e sobreposta entre o que é considerado 
belo, sublime, e aquilo pertencente ao domínio do bizarro, do sinistro – do 
grotesco, por fim.
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Dessa maneira, depreende-se que o grotesco enquanto elemento 
temático de uma obra de arte não se constitui apenas a partir da “destruição 
da ordem moral do universo”, ou mesmo do amálgama de domínios que, 
isoladamente, pouco ou nada possuem em comum: trata-se, sobretudo, 
da derrocada das forças que sustêm e orientam o mundo em si, sem 
desviar o leitor deste texto grotesco de um (eventual) senso de absurdo 
que o incomode justamente a partir de sua falta de sentido (KAYSER, 
1986, p. 160). Esse senso de horror pessoal, despertado a partir de uma 
forte sensação de estranhamento causada pela obra de arte grotesca, é a 
própria fruição do sentimento desperto por este “retorno” que, na obra 
de arte grotesca, configura a postura ambígua do leitor que se encontra 
dividido entre o estranhamento causado e o prazer fruído a nível estético.

Ainda segundo o raciocínio de Kayser, o grotesco vem colocar em xeque 
a estabilidade das forças apolíneas e científicas que permearam a Cultura2 
burguesa da segunda metade do século XIX, através da união de elementos 
dissidentes e paradoxais per se. Nesse discurso violador da lógica clássica e 
esteticista, o texto grotesco subverte assim a própria ideia de castidade do 
corpo físico, cujos interstícios se encontram trespassados por plasmações 
que, a partir desta síntese, expõem enfaticamente o que, até então, deveria 
ter permanecido em ocultamento absoluto. “O corpo grotesco”, diz, “está em 
comunhão com e é integrado ao mundo” (KAYSER, 1986, p. 161).

E o que dizer, por sua vez, desta sensação de estranhamento despertada 
pelo objeto grotesco no discurso literário? Em “História de gente alegre”, 
os traços grotescos reconhecíveis ao longo do conto operam enquanto 
agenciadores de um fator de estranhamento antagonizando o ideal da 
Cultura vigente na Belle Époque carioca. A esse respeito, resgata-se aqui 
não só as postulações freudianas, como o texto (até certo ponto) “original” 

2  Em vários momentos na corrente análise, optar-se-á pela grafia “Cultura” ou “cultura”. 
No primeiro caso, faz-se referência ao sistema , percebido por Freud, de dominação pela 
agregação de valores e conceitos que endossem a Lei, capaz de manifestar a interioridade 
de uma situação vivenciada pelo sujeito através dos impulsos que vêm tanto de sua 
interioridade quanto de sua exterioridade. No segundo caso, diz-se respeito ao complexo 
construto social que inclui os saberes, as crenças, as artes, os costumes e demais hábitos 
e capacidades adquiridos pelo homem como membro de determinada sociedade.
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que não só despertou, mas possibilitou estas mesmas considerações de 
Freud: diz aqui do texto de Ernst Jentsch, Zur Psychologie des Unheimlichen 
(On the Psychology of the Uncanny, na excelente tradução para o inglês 
de Roy Sellars). Isso posto que o tratado freudiano sobre o unheimliche 
possibilitará um diálogo mais aberto com o fenômeno da representação 
psíquica pelo discurso literário, enquanto o texto de Jentsch permitirá o 
diálogo com a psicanálise junguiana e a concepção do homúnculo enquanto 
arquétipo da burguesia durante os anos de Belle Époque no Rio de Janeiro.

o EstrAnHo: do CompLExo dE CAstrAção Em frEud Aos 
AutômAtos Em JEntsCH

No que diz respeito ao estranhamento tal como investigado por Freud, 
tratar-se-ia de algum elemento perturbador, que levanta sensações de 
angústia e horror, sem, contudo, ser totalmente desconhecido ao sujeito 
vitimado por tais sensações vertiginosas. Freud também resgata em seu 
estudo as raízes morfológicas do termo a partir do qual postula: a palavra 
em alemão apresenta uma especificidade, de natureza enunciativa, que a 
torna intraduzível em qualquer língua. O termo unheimliche (estranho) 
teria se formado a partir do vocábulo heimliche (familiar, ou também 
secreto) com a adição do prefixo un-, de valor negativo. O “estranho” 
seria então algo inquietante e perturbador, cuja raiz encontra-se em algo 
familiar, confortável; algo outrora oculto, que fora então descoberto – o 
paradoxo entre o incomum e o corriqueiro.

É nesse jogo de sentidos que Freud encontra o caráter marcadamente 
inquietante do “estranho”. A sensação de estranhamento, dessa forma, não 
adviria dos aspectos temáticos presentes no material a ser interpretado, 
mas sim através da forma como o elemento perturbador irá se apresentar 
em determinado contexto: trata-se, afinal, daquilo que se busca contemplar, 
sem, contudo, vê-lo (só pode ser percebido em seu estado de ausência). 
Para Freud, porém, é o caráter grotesco (segundo a concepção de Kayser) 
que irá determinar se algum elemento é passível de causar estranhamento 
ou não: “Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar, para 
torná-lo estranho” (FREUD, 1976, p. 277).



69<< sumário

Já em se tratando do texto de Jentsch, o unheimliche “sugere que uma 
falta de orientação está ligada a uma impressão de estranheza de um 
objeto ou incidente” (JENTSCH, 1995, p. 2, tradução nossa). Revela então 
que não é seu objetivo definir a essência do estranho (para isso a presente 
análise conta com as postulações freudianas), por crer tal exercício 
semiológico ser de pouco valor, haja vista “uma mesma impressão não 
necessariamente exercer um efeito estranho em todo mundo” (JENTSCH, 
1995, p. 2, tradução nossa). Aqui, Jentsch e Freud concordam no que diz 
respeito à necessidade de se estudar o estranhamento a partir de sua 
representação, e não de seus traços constituintes, posto seja um fenômeno 
marcadamente receptivo. Para Jentsch, o unheimliche poderia ser melhor 
compreendido à luz do misoneísmo – a aversão ao que é novo ou àquilo 
que representa mudança – e afirma ainda que o cérebro humano “é muitas 
vezes relutante em superar as resistências que se opõem à assimilação 
do fenômeno em questão em seu devido lugar”, criando as equivalências 
“novo/exótico/hostil” em oposição ao que é “velho/conhecido/familiar” 
(JENTSCH, 1995, p. 4, tradução nossa).

Jentsch busca então explicar o unheimliche a partir do alcance 
intelectual e da percepção ideacional do sujeito, e afirma ser sua mais 
potente representação através da dúvida quanto à natureza viva dos 
seres viventes ou a inanimada dos objetos sem vida, o que – ao menos 
no reino animal, segundo o próprio Jentsch – tratar-se-ia do “princípio do 
espantalho” (JENTSCH, 1995, p. 9, tradução nossa). O mesmo, acrescenta, 
aconteceria com o ser humano diante de figuras de cera de traços 
intensamente realistas ou de obras de arte de notável poder mimético.

Usa então como exemplo (a ser retomado por Freud em seu próprio 
texto) a obra de E. T. A. Hoffman, Der Sandmann (O Homem de Areia, segundo 
a tradução brasileira corrente), pelo caráter ambíguo da personagem de 
Olímpia – ponto do qual Freud sente-se tentado a discordar. Para Jentsch, 
“enquanto a dúvida sobre a natureza do movimento percebido durar, e 
com ela o esquecimento de sua causa, um sentimento de terror persiste 
na pessoa em causa” (JENTSCH, 1995, p. 8, tradução nossa). Para Freud, 
não só a explicação apresentada por Jentsch é incompleta, por se ater 
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apenas ao par dicotômico familiar/estranho, como também limitada por 
não ultrapassar esta concepção do “estranho” a partir da dúvida quanto se 
um objeto (ou ser) é inanimado ou vivente. Segundo Freud, o episódio de 
Olímpia não seria o único episódio “estranho” na narrativa, tampouco o mais 
representativo do fenômeno em questão: para Freud, “o principal tema da 
história é, pelo contrário, algo diferente, algo que dá nome à história, e que 
é sempre reintroduzido no momento crítico”, a saber, “o tema do Homem 
de Areia, que arranca os olhos das crianças” (FREUD, 1976, p. 283). Para 
Freud, o estranhamento estaria ligado à ideia da castração, e nesse caso da 
novela de Hoffman o estranho é evocado a partir da “ansiedade mórbida 
relacionada aos olhos e à cegueira, o medo desta um substituto corriqueiro 
para o medo da castração” (FREUD, 1976, p. 287).

Há que se concordar com a ressalva que Freud faz à análise de Jentsch, 
mas nem por isso este tem seu mérito diminuído – em especial ao trazer 
o conceito de artificialidade como um causador poderoso (mas não o 
principal, há que se observar) do estranhamento. Este sentimento em 
torno do unheimliche compreende-se, permite tornar o próprio discurso 
literário inteligível enquanto representante do sujeito e da Cultura 
que o engloba, bem como lega aos seus elementos representativos um 
maior valor dentro da experiência psicanalítica. Dirce Ferreira da Cunha 
esclarece a esse respeito o seguinte:

O estranho nos força a mostrar a maneira 
secreta de encarar o mundo, de nos encararmos 
totalmente, e encararmos também o mundo em 
sua totalidade. Quase sempre a expressão do 
estranho assinala que está “em outra”, seja ele 
jovial ou perturbador. Ele representa a existência 
de um “duplo”, bom ou mau, agradável ou 
mortífero. Usa múltiplas máscaras e apresenta 
“falsos selfs”, não é verdadeiro nem falso, mas 
faz tudo para conquistar seu território, seu 
espaço. (CUNHA, 2009, p. 61)

A presente análise propõe-se interpretar o símbolo da artificialidade 
orgânica como representativo da Cultura burguesa carioca durante 
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os anos da Belle Époque, a partir dos traços grotescos encontrados em 
sua representação e do estranhamento que daí advém no conto de João 
do Rio, “História de gente alegre”. E, aqui, para completar este quadro 
simbólico do sentimento de estranheza diante da vida artificial, há que 
se resgatar os postulados de Carl Gustav Jung a respeito da alquimia 
enquanto símbolo da transformação e da alteridade – mas deturpadas 
por um self paranoico e misógino.

Jung E A ALquimiA: o Arquétipo dA trAnsfigurAção

Em O Espírito na Arte e na Ciência, Jung traça certos paralelos entre 
a literatura e a psicologia analítica, diferenciando dois procedimentos 
distintos na enunciação do discurso literário, a saber, o visionário – no qual 
predominam os conteúdos desconhecidos, provenientes do inconsciente 
subjetivo – e o psicológico – no qual se encontram os conteúdos conscientes, 
conhecidos e/ou pressentidos pelo sujeito. Através de um e outro, o sujeito 
transforma sua cosmovisão, e sua percepção de si mesmo é transformada, 
como se vitimado por uma epifania ou, ainda, uma “revelação”, como Jung 
também aponta em seu Psicologia e Alquimia.

Para Jung, a alquimia é um símbolo oportuno ao processo de 
individuação posto que, nas diferentes operações alquímicas, há que se 
notar uma pormenorizada representação simbólica da formação da psique 
– isto posto que, para a alquimia, a opus almeje transfigurar a matéria 
bruta (ou corpo imperfeito) na matéria complexa (o corpo perfeito). 
Por exemplo, a transformação dos metais inferiores em ouro, visando à 
libertação de uma substância pura a partir de uma impura. Um processo 
como esse, compreendido tanto a nível físico quanto psíquico, pressupõe 
uma transformação que terá lugar a partir da união de forças antagônicas, 
mas complementares – eis aqui o corpo perfeito simbolizado pela Pedra 
Filosofal, o ouro alquímico, representativo do processo de individuação 
humana (nas palavras de Jung, vale lembrar).

Apesar da notável complexidade do conhecimento alquímico, em 
suma a opus trabalha com conceitos de fácil apreensão: visa, sobretudo, 
transformar a matéria vil em matéria nobre, a partir do que os alquimistas 
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consideravam o material adequado, a prima materia, a ser submetida aos 
processos alquímicos de purificação e transformação. Eis a descrição de 
Jung da opus alquímica:

a opus alquímica é perigosa. Logo no começo, 
encontramos o “dragão”, o espírito ctônico, o 
“diabo” ou como os alquimistas o chamavam, 
o “negrume”, a nigredo, e esse encontro produz 
sofrimento (...). Na linguagem dos alquimistas, a 
matéria sofre até a nigredo desaparecer, quando 
a aurora será anunciada pela cauda do pavão 
(cauda pavonis) e um novo dia nascerá, a leukosis 
ou albedo. Mas nesse estado de “brancura”, 
não se vive, na verdadeira acepção da palavra; 
é uma espécie de estado ideal, abstrato. Para 
insuflar-lhe vida, deve ter “sangue”, aquilo a 
que os alquimistas denominam a rubedo, a 
“vermelhidão” da vida. Só a experiência total 
da vida pode transformar esse estado ideal de 
albedo num modo de existência plenamente 
humano. Só o sangue pode reanimar o glorioso 
estado de consciência em que o derradeiro 
vestígio de negrume é dissolvido, em que o 
diabo deixa de ter existência autônoma e se 
junta à profunda unidade da psique. Então a 
opus magnum está concluída: a alma humana 
está completamente integrada. (MCGUIRE e 
HULL, 1982, p. 209-210).

E, se conforme as postulações junguianas, pode-se interpretar a 
alquimia enquanto um símbolo arquetípico do processo de formação da 
identidade subjetiva, há que se considerar qual elemento deste corpus 
alegórico a presente análise irá elencar como representativo da cultura 
burguesa na Belle Époque carioca – qual seja o símbolo do homúnculo, ou 
do ser vivo criado artificialmente. Para tanto, valer-se-á dos postulados 
presentes no excelente estudo de Mary Baine Campbell (2010) a respeito 
das raízes deste elemento alquímico na cultura e mitologia ocidentais.
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A autora, que ao longo de seu trabalho defende a imagem do homúnculo 
enquanto um signo metafórico dentro da cultura ocidental (desde os seus 
primeiros relatos, no texto de Paracelso), considera a disseminação da 
figura do homúnculo um “processo fundamentalmente metafórico de 
transformação alquímica” (CAMPBELL, 2010, p. 5, tradução nossa) que, 
através de sua fascinação causada sobre o homem medievo, revela desde 
sempre “o desejo masculino para reproduzir o self em perfeita mimese, 
sem a ajuda do elemento feminino”, desejo esse concebido, segundo a 
autora, “em parte de ideias aristotélicas do poder superior do esperma em 
relação à contribuição feminina do sangue menstrual”, tendo sido atestado 
experimentalmente desta forma “que a semente feminina não contribui 
na concepção” (CAMPBELL, 2010, p. 5 e 7, tradução nossa).

Isto, pois a criação do homúnculo pressupõe apenas a semente masculina 
em um recipiente estéril da presença feminina – ao contrário do mito do 
golem semita, por exemplo, criado a partir do elemento simbolicamente 
feminino da terra (o barro virgem). Para se criar o homúnculo, dentre 
as mais diversas proposições realizadas ao longo da História, uma das 
primeiras (proposta por Paracelso), era necessário coletar sémen humano e 
coloca-lo em uma retorta hermeticamente fechada e aquecida, “fecundada” 
apenas com esterco de cavalo, durante um período de 40 dias ao cabo 
dos quais, segundo o alquimista suíço-alemão, se formaria o homenzinho 
(tradução literal da expressão latina utilizada).

Para Campbell, o homúnculo também atrai o olhar para a questão 
da “dinâmica básica do eu/outro”, ou ainda por um viés mais profundo 
e subjetivo, “do mesmo/outro”, posto que sua análise aponte para 
uma possível “veneração da ‘ectogênese’” em uma literatura ocultista” 
observada tanto sincrônica quanto diacronicamente, representativa por 
sua vez de um possível “desejo de abolir a necessidade de diferença, o 
primado da diferença” (CAMPBELL, 2010, p. 6 e 12, tradução nossa). O 
homúnculo seria, então, a metáfora do desejo de sufocamento do outro 
pelo eu dominante, “o desejo mítico de apagar a diferença específica entre 
homens e mulheres no que diz respeito ao ‘Gebaerung3’”, a partir “da 

3  “Concepção”, biologicamente falando, de um ser vivo, mas em um contexto místico e/
ou sobrenatural. Do original em alemão. 
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supremacia política e social de pessoas do sexo masculino” (CAMPBELL, 
2010, p. 13, tradução nossa).

Ainda segundo a autora, tratar-se-ia o homúnculo de uma metáfora 
posto que, “sob certas condições, a metáfora encena uma conversio 
substantialis, ao invés de chamar a atenção para uma semelhança parcial 
entre coisas distintas ou separadas”, sendo o seu extremo a transmutação – 
não alquímica, mas de um signo em outro. E, ainda, afirma que o homúnculo 
é a transmutação do desejo de sufocamento humano em imagem mítica, 
haja vista este símbolo testemunha “um sentido igualmente inabalável de 
que predicações metafóricas podem instituir a realidade” (CAMPBELL, 
2010, p. 15 e 16, tradução nossa). E, das palavras de sua apresentação 
ao tema – deveras oportunas ao que a presente análise propõe alcançar – 
pode-se concluir o seguinte:

Minha esperança é que este artigo pode 
não só considerar um novo caminho para o 
lugar dominante da metáfora neste período 
de transição, mas também explorar ainda 
mais a questão do que está diferencialmente 
em jogo na xenofobia e homofilia e em suas 
monstruosidades afins, ainda que distintas entre 
si. Podemos aprender algo a respeito do instinto 
fatal em se projetar uma alteridade monstruosa, 
a partir de sinais hipertróficos do instinto em 
se propagar uma identidade monstruosa? 
(CAMPBELL, 2010, p. 6, tradução nossa).

Para a autora, desta forma, o homúnculo não só seria uma metáfora da 
transmutação do eu no outro (através da imagem alquimista/homúnculo), 
mas também do monstruoso e do estranho. Sendo vivo, mas não humano, 
o homúnculo representaria ainda um tema recorrente na literatura 
decadentista, qual seja o da criação trágica da vida artificial4, que embora 
orgânica, ainda seja incompleta – este o símbolo arquetípico ideal para 

4  Para citar apenas um, o exemplo talvez mais representativo deste caso seria o de 
Victor Frankenstein e sua criatura no Prometeu Moderno de Mary Shelley.
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representar o “sujeito moderno” da Belle Époque carioca que, como se 
verá mais à larga no tópico subsequente, fez do artificial e do figurativo os 
alicerces de sua experiência cultural e identitária.

A burguEsiA nA Belle Époque: o bovArismo EnquAnto 
AduLtErAção do rEAL

Por “sujeito moderno”, compreende-se aqui como o sujeito inserido 
em uma cultura burguesa instaurada durante os anos da Belle Époque 
carioca. Os dois próximos contos a serem analisados tratam de um desvio 
sutil, se comparado aos demais tipos perversos presentes no restante da 
coletânea, mas a que a presente análise vem se referindo reiteradamente 
desde as suas primeiras páginas, e talvez configure enquanto a perversão 
sine qua non à burguesia moderna da Belle Époque carioca. Trata-se do 
bovarismo – a dramatização da vida quotidiana, considerada frugal e 
desinteressante, através da fantasmagoria de glamour e fortes emoções 
que a alta roda da sociedade do Rio de Janeiro saberia, por força, 
reproduzir através de seu próprio meio.

Segundo Luiz Morando (2010, p. 150), essa mesma elite burguesa 
foi vitimada por um notável clima de bovarismo5, tendo criado para 
si uma “representação mental” que irá interpretar o símbolo da cidade 
“enquanto lugar de estar e maneira de ser”, além de pautar sua própria 
alteridade a partir e através desse espaço. A elite burguesa almejava, 
portanto, identificar-se com um ideal de modernidade herdado a partir 
de sociedades-modelo europeias (a exemplo de Paris e Londres), a partir 
do que Sevcenko chamou de “desejo de ser estrangeiros” (SEVCENKO, 
1983, p. 34). A burguesia carioca esperava assim alcançar a regeneração 
do cenário urbano a partir do seu próprio conservadorismo, para então 
“decorar” o Rio de Janeiro consoante aquele espírito de época bovarista 
tão característico à elite burguesa carioca desde meados do século XIX.

5  Termo cunhado por Jules de Gaultier em 1892, com origem na personagem de 
Flaubert, Emma Bovary. Consiste em uma percepção adulterada do real, na qual um 
indivíduo se considera outro que não ele mesmo. Em termos mais gerais, o bovarismo 
faz referência a um estado de insatisfação crônica do sujeito moderno, consequência dos 
atritos sofridos entre suas aspirações e a realidade que o cerca.
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Dessa forma, atesta-se para a existência de um “clima de bovarismo” 
na elite burguesa do Rio de Janeiro, pois essas mesmas elites forjam para 
si uma ficção, espelhada nos valores culturais de Paris e Londres. Pode-se 
dizer de tal fenômeno enquanto uma alteração do sentido da realidade, 
na qual um indivíduo (no caso, estes mesmos que compunham a elite 
carioca) se considera outro, criando assim uma espécie de ciclo do devir. 
Em termos mais gerais, é correto afirmar que esse bovarismo faz referência 
ao estado de insatisfação crônica do indivíduo urbano naquela alvorada de 
século, tal estado por sua vez produzido pelo contraste entre suas ilusões e 
expectativas, comumente desproporcionadas tendo em conta suas próprias 
possibilidades, e a realidade empírica que o cerca. Essa insatisfação romântica 
com a realidade irá recorrer numa inversão do olhar deste mesmo indivíduo e, 
assim, demonstrar a incapacidade dele mesmo em assumir uma posição 
crítica em relação à ficção.

Contra o atraso que se interpunha ao advento fatal da modernidade 
no espaço urbano, a favor da implantação total e soberana do progresso e 
da civilização no Rio de Janeiro da Belle Époque, tais medidas interferem 
em vários níveis da vivência urbana, especialmente no econômico e 
populacional, o que fatalmente promoverá a segregação cultural no 
centro da cidade e o isolamento populacional nas periferias e subúrbios, 
sufocando os focos de boemia por toda a capital carioca. É nesse espaço 
que se vê manifestar-se o sombrio, o bizarro, a degeneração e perversidade 
de uma sociedade que mantinha um intrincado jogo de artificialismo, 
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 pelos umbrais da cidade moderna.

A esse respeito, Walter Benjamin, ao tratar da cultura urbana 
parisiense, afirma que este culto da mercadoria, consequente do modismo 
das exposições universais parisienses, que “transfiguram o valor de troca 
das mercadorias”, além de criarem “uma moldura em que o valor de uso 
da mercadoria passa para segundo plano”, com isso, instaurando uma 
fantasmagoria moderna cujo objetivo seria a distração gozosa do sujeito 
moderno. Ainda segundo Benjamin, tal era facilitado pela “indústria 
de diversões”, responsável também por esse bovarismo moderno ao 
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qual “o sujeito se entrega às suas manipulações, desfrutando a sua 
própria alienação e a dos outros”. Por fim, este fetichismo da mercadoria 
corresponderia “a defasagem entre o seu elemento utópico e o seu 
elemento cínico”, posto que tais elementos “se sedimentam marcadamente 
na specialité – designação de uma espécie de mercadoria surgida a essa 
época na indústria de luxo” (BENJAMIN, 1985, p. 35-36).

“A surmEnAgEm do ArtifíCio”: “HistóriA dE gEntE ALEgrE”, 
dE João do rio

“História de gente alegre”, narrada pelo Barão Belfort – personagem não 
só recorrente na literatura de João do Rio, mas espécie de alterego literário 
do autor – é aberta em meio de figuras as mais diversas em um dos salões 
do Smart Club, majoritariamente “as cocottes, as modernas Aspásias da 
insignificância” (RIO, 1978, p. 28). Um rapaz anônimo, que acompanha o 
Barão naquela noite, anuncia ao leitor que “antes de terminarmos o jantar, 
teríamos a mesa guarnecida por alguma daquelas figurinhas escapas de 
Tanagra ou qualquer dos gordos monstros circulantes...”, e fornece uma 
oportuna descrição destas mulheres: 

Algumas vinham a arrastar vestidos de cinco mil 
francos; outras tinham atitudes simplistas dos 
primitivos Italianos. Havia na sombra do terraço, 
um desfilar de figuras que lembravam Rossetti 
e Helleu, Mirande e Hermann-Paul, Capielo 
e Sem, Julião e também Abel Faivre, porque 
havia cocottes gordas, muito gordas e pintadas, 
ajaezadas de jóias, suando e praguejando. 
Falavam todas as línguas estrangeiras – o 
espanhol, o francês, o italiano, até o alemão com 
o predomínio do parigot, do argot, da langue 
verte. (RIO, 1978, p. 29).

O próprio Belfort esclarece a descrição feita por seu interlocutor 
ao diferenciá-las das “altamente cotadas” às “da calçada”, mulheres 
conhecidas como “as excedidas das preocupações”, constantemente 
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“enervadas”, “paroxismadas” (RIO, 1978, p. 31). Marcadas pela 
artificialidade, as cocottes fazem-se artistas num teatro de posturas 
socialmente instigantes e possíveis (dentro, é claro, de seu próprio espaço 
de permissividade). É nesta categoria que se encontra a personagem de 
Elsa D’Aragon, cuja morte inesperada choca o acompanhante de Belfort 
– o qual, evidentemente, conta-lhe a história por detrás da inesperada 
perda. Elsa era uma “carnação maravilhosa de dezoito anos”, como diz 
o narrador analítico do conto, “lançada havia apenas um mês por um 
manager de music hall” – esse mesmo manager, na opinião do jovem, 
um homem “cuja especialidade sexual era desvirginar meninas púberes” 
– o que confirma o pertencimento de Elsa encontrava-se ao mundo das 
cocottes acompanhantes de luxo. A sua morte, que segundo o barão devia 
ter sido “linda”, de uma “beleza horrível”, era o assunto do momento dos 
grandes salões e dos “conventilhos elegantes patronados pelas velhas 
cocottes ricas” da cidade, das “pensões de artistas” às “rodas de jogadores”. 
Revela-nos então que, dentro das diversas categorias existentes para 
o “fantochismo” feminil, Elsa tratava-se de uma nature, “com a fobia do 
artifício” (RIO, 1978, p. 30).

Ele próprio expende algumas palavras para descrever a personagem 
de sua história: “Ancas largas, pele sensível, animal sem vícios” – 
evidentemente um estado de ingenuidade que o próprio barão se 
responsabilizará por corrigir. A jovem, segundo o barão, tentara de tudo 
para contornar a nevralgia: “os petimetres, os banqueiros fatigados, os 
rapazes calvos” – mas ao cabo de oito dias encontrava-se “com os nervos 
esgarçados, estava excedida”. E isso porque também buscasse escapar 
às intermitências de outra figura feminina da trama, em tudo oposta à 
Elsa, exceto pelo próprio nome – que se diferencia da outra apenas pela 
presença de uma única vogal, curiosamente fálica. Trata-se de Elisa, “a 
interessante Elisa”, sempre a sorrir para a demosielle D’Aragon, sempre 
presente nos círculos da alta classe carioca, “sem colete com o seu corpo 
andrógino morto” (RIO, 1978, p. 33).

Ainda segundo Belfort, Elisa, apesar da aparência que “não deve agradar 
aos homens”, encontrava-se ao serviço constante e íntimo das cocottes, 
posto que ela “escreve cartas, arranja entrevistas, tem conhecimentos”, 
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além, é claro (e muito ao gosto do Barão)de ser acusada de “todos os 
vícios, desde o abuso do éter até o unisexualismo”. Vê-se aqui a natureza 
do interesse de Elisa para com o seu alterego, de natureza notavelmente 
sexual: Elsa, “com os seus dois olhos mortos e velados”, buscava a jovem 
dama que apenas lhe “sentia uma extraordinária repugnância, um 
nojo em que havia medo ao mais simples contato”. Belfort então, muito 
oportunamente, resgata um breve diálogo que teve com Elsa na noite de 
sua morte, ocasião na qual a dama se encontrava “totalmente fora dos 
nervos e com um vestido verdadeiramente admirável”:

“Então, como vai com esta vida?” – “Como vê, 
muito bem.” – “Mas está nervosa.” – “Há de ser 
de falta de hábito. Acabo por acostumar.” – “Com 
um tão belo físico...” – “Não seja mau, deixe os 
cumprimentos”. E de súbito: “Diga-me, barão, 
não há um meio de a gente se ver livre disto? 
Não posso, não tenho mais liberdade, já não 
sou eu. Hoje, por exemplo, tinha uma imensa 
vontade de chorar.” – “Chore, é uma questão 
de nervos. Ficará de certo aliviada.” – “Mas 
não é isso, não é isso homem!” – “Se a menina 
continua a gritar, participo-lhe que vou embora.” 
– “Não, meu amigo, perdoe. É que eu estou tão 
nervosa! Tanto! Tanto... Queria que me desse 
um conselho.” – “Para que?” – “Para aliviar-
me.” – “É difícil. Você sofre de um mal comum, a 
surmenagem do artifício (...).” (RIO, 1978, p. 34)

Belfort sugere a Elsa que ela esteja padecendo de um cansaço profundo 
advindo daquele constante jogo de aparências – a dama encontra-se 
exaurida por não conseguir acompanhar os lances daquela grandiloquente 
peça teatral que era a vida social na cidade moderna. E para medicar 
esta “surmenagem do artifício”, Belfort aconselha-a “uma paixão ou um 
excesso, um belo rapaz ou uma extravagância”, a buscar o fruto perverso 
do prazer nas castas menos abastadas da sociedade – aquelas em que o 
bovarismo não se encontre em ação pela Cultura vigente, configurando as 
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muitas zonas de permissividade oferecidas pelo próprio sistema, dentro 
da cidade. Ou ainda “um grande excesso: champagne, éter ou morfina...” 
(RIO, 1978, p. 35).

E, cruzando olhares com a figura da “interessante Elisa”, naquele 
exato momento em um “camarote fronteiro” de ambos, olhando-os “com 
os seus dois olhos de morta”, receita-lhe afinal, como possível solução 
à “surmenagem do artifício”, os préstimos de “uma grande mestra dos 
paraísos artificiais”. Belfort, portanto, estabelece um novo nível nesse 
jogo perverso: se a fantasia social deixava a personagem de Elsa sob 
profunda estafa, que buscasse então fantasias mais agudas e intensas, 
especialmente as adquiridas artificialmente, como o éter, ou o ópio – ou 
ainda, a própria Elisa:

Via-se a repugnância, a raiva com que ela fazia a 
cena de Lesbos – pobre rapariga sem inversões e 
estetismos a Safo... A ceia acabou em espetáculo, e 
acabaria com todos os espectadores, se algumas 
mulheres com ciúmes dos seus senhores – ah! 
Como elas são idiotas – não os tivessem levado. 
Elsa às duas e meia fez erguer-se a Elisa, calada 
e misteriosamente fria (RIO, 1978, p. 36).

Segundo o barão, Elsa estava a se entregar aos excessos justamente 
para provar-se livre – e que escolha poderia ser mais paradoxal e chic do 
que entregar-se ao “tipo que a repugnava, para mergulhar inteiramente no 
horror”? Belfort então se permite fantasiar a respeito dos minutos fatais 
passados entre as duas mulheres no quarto, Elisa “como uma larva diabólica, 
o polvo loiro da roda” prestes a gozar a delirante Elsa, “aquela linda criatura 
ardente, ainda com uns restos d’alma de mulher” (RIO, 1978, p. 38):

Como luz havia apenas a lamparina numa 
redoma rosa. O quarto, cheio de sombra, 
mostrava, em cima das poltronas, as sedas e 
os dessous de renda da Elsa. Um frasco de éter 
aberto empestava o ambiente. A Elisa, o corpo 
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da Elisa estava de joelhos à beira da cama. Os 
braços pendiam como dois tentáculos cortados. 
Inteiramente nua, o corpo divino lívido, os 
cabelos negros amarrados ao alto como um 
casco d’ébano, Elsa D’Aragon, as pernas em 
compasso, a face contraída, ainda sentada 
agarrava com as duas mãos numa crispação 
atroz, a cabeça da Elisa.

A jovem dama, “vítima de um suplício diabólico”, supostamente teria 
obtido uma espécie de vingança póstuma contra Elisa, sua assassina – 
como se deu o crime, entretanto, permanece um mistério: sabe-se apenas 
que a vítima, em seus últimos instantes, agarrara às mãos os cabelos de sua 
assassina, deixando-a imersa em um “momento de indizível terror”, posto 
que o desespero de ver-se ali, sem capacidade de mover-se, “a cabeça no 
regaço do cadáver” a segurar-lhe furiosamente os cabelos. “Os dedos de 
resto pareciam d’aço” – confirma o barão ao seu atento ouvinte. Nesse 
momento a narração, tal como em Emoções, sofre uma breve suspensão – 
um “silêncio”, durante o qual um “criado servia frutas geladas, esplêndidas 
peras de Espanha e uvas das regiões vinhateiras da Borgonha, grandes 
uvas negras”. E o barão, curiosamente, “trincou de uma pera”. E então, 
“História de gente alegre” encerra-se no ápice desta luxuriante insânia, 
ao revelar que Belfort “mordeu com apetite a pera”, como que a transferir 
para o gesto feito toda a carga de gozo a que atingia no ápice de sua 
perversão (RIO, 1978, p. 39). A crônica de devassidão e pecado lascivo a 
qual João do Rio apresenta nesse conto revela, com uma ironia requintada 
e um senso crítico quase cirúrgico, o quê de perversidade sexual através 
da degeneração simbólica presente em um tipo socialmente comum 
àquela sociedade – a saber, a cocotte.

ConsidErAçõEs finAis

Encerra-se a análise aqui proposta com o binômio da composição da 
cocotte, em especial o aspecto dual e agônico entre Elsa e Elisa, enquanto 
imagem simbólica do artificialismo da vida em sociedade burguesa no 
Rio de Janeiro da Belle Époque, um símbolo no limiar entre o Grotesco e 
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o Estranho capaz de seduzir e atemorizar através de sua beleza sedutora 
e destrutiva. O que chama a atenção do leitor atento, contudo, é o 
traço metafórico que João do Rio emprega à projeção grotesca de suas 
personagens: Elsa, incapaz de escapar ao seu destino de “bonequinha de 
luxo” de uma sociedade dominadora, elitista e misógina, perece ante a 
presença sufocante do meio ao qual não consegue entregar-se de corpo e 
espírito; Elisa, seu duplo alegórico e fálico (posto que se insira no discurso 
cultural de dominação misógina da burguesia moderna), representando 
a fina-flor daquela casta tão em alta nos grandes centros cosmopolitas, 
o verdadeiro homúnculo dentre os homunculi da burguesia moderna, 
não só praticante daquele rito bovarista e fetichista que marcou toda 
uma geração, mas o ponto máximo da negação ao outro feminino posto 
assuma no conto uma postura ambígua com relação aos seus criadores, no 
interstício entre o masculino e o feminino.

Enquanto seu duplo (outro símbolo caro à literatura decadente, 
também referente ao temor do ego pela segurança de sua própria 
subjetividade), Elisa é a prova viva de que a criação de seres vivos 
artificialmente foi, de fato, possível e observável – desde que se considere 
este princípio de artificialidade nos próprios padrões culturais que 
regiam a experiência subjetiva e identitária dessa mesma sociedade. 
Para um conto que se encontra no interstício grotesco e estranho da 
burguesia carioca dos anos da Belle Époque – por explorar os temas 
da prostituição de luxo, do homoerotismo e do vício dos psicotrópicos, 
“História de gente alegre” é uma obra ímpar em todos os aspectos de 
sua concepção, não só apenas por sua inegável qualidade literária, mas 
também por concatenar diferentes símbolos e metáforas para o desejo 
de não apenas ser, mas também criar a vida – cujo principal traço 
trágico é sua incapacidade em ser plena e completamente real, estando 
circunscrito no limiar imposto pela “surmenagem do artifício”, como o 
próprio Barão Belfort vaticina no conto.
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A nAturEzA Como fontE do mEdo: o EfEito 
subLimE Em “os sALguEiros” E “vALsA 

fAntástiCA”

Marina Sena1

introdução

O sublime está presente na ficção, desde a literatura gótica, como um 
efeito estético capaz de produzir o medo. Ele parece ser essencial para a 
descrição de ambientes grandiosos como vales, florestas obscuras e mares 
revoltos, criando o clima ideal para uma história de horror. Para entender 
como o sublime é desenvolvido do ponto de vista narrativo, selecionamos 
duas obras ficcionais para análise: um conto brasileiro do final do século 
XIX e um conto inglês de horror do começo do século XX.

A obra ficcional brasileira que será utilizada é “Valsa Fantástica”, de 
1892, escrita por Afonso Celso2. A narrativa conta a história de um homem 
da cidade que está visitando um povoado na fronteira entre Minas Gerais 
e Bahia. Perto dessa aldeia há um local conhecido como Tombo Grande do 
Jequitinhonha, uma cachoeira onde deságua o rio de mesmo nome. Ela é 
conhecida por ser terrível, amedrontadora e povoada por fantasmas. Na 
história, que é contada em primeira pessoa, o narrador-personagem vai 
com alguns companheiros da aldeia até o local. Chegando lá, encontram o 
corpo de um homem morto sendo remexido pelas águas, “valsando” com 
a cachoeira. O narrador-personagem, num momento de êxtase, quase se 
suicida atraído pela “valsa” entre a catadupa e o cadáver, mas é salvo por 
seus companheiros. Ao final do conto o cadáver é resgatado da catadupa 
e é feito seu velório.

1  Mestranda em Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e bolsista PIBIC/UERJ de Iniciação Científica sob 
orientação do Prof. Dr. Julio França. E-mail: marinafsena@gmail.com

2  Também conhecido, à época, como Conde de Celso.

mailto:marinafsena@gmail.com
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A obra ficcional inglesa é “Os Salgueiros”, de Algernon Blackwood, 
escrita em 1907. A narrativa conta a história de dois amigos que descem 
o Danúbio à procura de aventuras. Nessa decida, os personagens param 
numa das ilhas espalhadas pelo rio. Nesta ilha, que é repleta de salgueiros, 
eles fixam acampamento. Durante sua estadia lá, uma série de episódios 
estranhos acontecem, nunca ficando claro se são realmente sobrenaturais 
ou não. O narrador-personagem e seu amigo, o Sueco, chegam à conclusão 
de que seres sobrenaturais e forças fora do mundo conhecido regem a ilha 
e os salgueiros. A certa altura do conto, o Sueco quase se suicida fascinado 
e controlado por esses seres sobrenaturais. Porém, é salvo pelo narrador-
personagem. Ao final do conto, os dois encontram um corpo morto às 
margens da ilha, que irá confirmar suas suspeitas quanto ao caráter 
sobrenatural do lugar.

Para fundamentar teoricamente o artigo, será utilizada a conceituação 
de Edmund Burke em seu livro Uma investigação filosófica sobre a origem 
de nossas ideias do sublime e do belo, que será exposta em mais detalhes 
a seguir. A partir dela, observaremos, numa perspectiva comparatista, 
como a estética do sublime se manifesta de modos diferentes em “Valsa 
Fantástica” e em “Os salgueiros”3.

“trAnquiLidAdE toLdAdA dE Horror”: burKE E suA tEoriA 
do subLimE

A origem dos estudos sobre o sublime remonta à Antiguidade. A 
primeira reflexão sobre o tema do qual temos notícia é o Peri Hypsous, 
de Longino, no século III d.C. Neste tratado, o autor faz uma análise do 
sublime como um conceito de retórica clássica, desenvolvendo a ideia 
de que o mesmo deve conduzir ao êxtase. Mas a teoria do sublime que 
utilizaremos no presente artigo é muito posterior a Longino. No século 

3  Um fato interessante que deve ser mencionado é que ambos os contos foram escritos 
subsequentemente a crônicas que dizem respeito aos rios em questão. Blackwood de fato 
desceu o Danúbio e documentou o fato na crônica “Down the Danube in a Canadian Canoe”, 
de 1901. O conto “Os Salgueiros” foi escrito em seguida. Celso, por sua vez, realmente 
subiu o Jequitinhonha e escreveu sua crônica, mais curta, “Subindo o Jequitinhonha” que, 
assim como o conto “Valsa Fantástica”, é de 1892.
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XVIII, o irlandês Edmund Burke escreve Uma investigação filosófica sobre 
nossas ideias do sublime e do belo (1757), em que analisa, como o título 
indica, o sublime, o belo e suas respectivas causas. O que nos interessa 
especificamente para nossos objetivos são as relações entre o sublime e as 
manifestações do medo como efeito estético.

Burke acredita que as paixões são as causas do sublime, isto é, os 
sentimentos que atingem o espírito humano, anulando ou atenuando 
qualquer possibilidade de raciocínio. Porém, não é toda e qualquer paixão 
capaz de causá-lo. Para o autor, as paixões ligadas à autopreservação, 
originárias da dor e do perigo, são as suas principais fontes. Para especificar 
o que seriam essas paixões, ele precisa explicitar seus conceitos de dor, 
prazer, indiferença e seus consequentes desdobramentos.

Na teoria burkeana, dor e prazer não têm uma relação de dependência 
mútua. A dor não nasce da eliminação do prazer, nem o prazer da 
diminuição da dor. Quando o homem não sente dor nem prazer, o que 
acontece na maior parte do tempo, ele se encontra no estado que Burke 
chama de indiferença. Um homem no estado de indiferença pode ser 
surpreendido por uma dor sem que, necessariamente, esteja, antes, 
sentindo prazer – e vice-versa. Assim, dor e prazer seriam sentimentos 
independentes um do outro.

A cessação do prazer pode levar a três estados de espírito: i) se ele 
apenas cessa naturalmente, após certo período, o estado é a indiferença; 
ii) se for subitamente interrompido, antes de cessar naturalmente, o 
estado é a decepção; iii) se o objeto de prazer está absolutamente perdido 
e não há possibilidade de usufruí-lo novamente, o estado atingido é o 
pesar. Porém, nenhum desses sentimentos dolorosos assemelha-se à dor 
em si – à dor positiva. Por exemplo, mesmo na angústia que acompanha o 
pesar, quem sofre experimenta ao menos um tipo de prazer, relacionado à 
lembrança do objeto desejado.

Tal como a cessação do prazer não conduz à dor, a diminuição da dor 
não leva ao prazer. A sensação gerada pela diminuição da dor seria o 
deleite, que Burke define como um sentimento de alívio, “uma espécie de 
tranquilidade toldada de horror” (BURKE, 1993, p. 44).



87<< sumário

De todas as sensações mencionadas até aqui, a dor seria a mais poderosa 
e a mais importante em relação ao sublime, pois “[...] as paixões que 
estão relacionadas à preservação do indivíduo derivam principalmente 
da dor e do perigo e são as mais intensas de todas” (BURKE, 1993, p.47). 
Evidentemente, essa intensidade se deve ao fato de que qualquer coisa 
que ponha em risco nossa vida nos afeta de modo muito profundo, uma 
vez que a morte nos priva de toda e qualquer possibilidade.

As paixões relativas à autopreservação derivam 
da dor e do perigo; elas são meramente 
dolorosas quando suas causas afetam-nos de 
modo imediato; são deliciosas, quando temos 
uma ideia de dor e de perigo, sem que a elas 
estejamos realmente expostos; não chamei 
esse deleite de prazer, porque ele nasce da 
dor e porque é muito diferente de uma ideia de 
prazer positivo. Chamo de sublime tudo que 
incita esse deleite. (BURKE, 1993, p. 58. Grifos 
nossos.)

A morte, a dor e o perigo, e suas respectivas paixões, se são reais e 
colocam, de fato, a vida do indivíduo em risco, não são capazes de 
gerar deleite. Burke afirma que é estritamente necessário que a vida do 
indivíduo esteja resguardada de qualquer risco iminente para que ele 
possa obter deleite dos sofrimentos. Se o perigo e a dor não são reais e 
letais, as paixões advindas de seu alívio são “deliciosas” e constituem uma 
perfeita fonte do 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 espirito é 
capaz. (BURKE, 1993, p. 48)
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Dessa maneira, a sensação de deleite – que, convém lembrar, não se 
confunde com o prazer positivo –, ainda que gerada a partir da dor, exige que 
o indivíduo esteja a salvo de qualquer dor “real” para experimentá-lo. Mas, 
como experimentar a sensação de dor ou de perigo sem estar realmente 
sujeito a algum risco? Para que isso ocorra, uma condição é a simpatia 
– o ato de se identificar com a situação de outrem, compadecendo-se do 
seu estado. Burke entende a simpatia como uma espécie de substituição, 
através da qual um indivíduo coloca-se em lugar de outrem, e experimenta 
paixões semelhantes às do outro. Por esse motivo, “essa paixão pode 
[...] partilhar da natureza daquelas relacionadas à autopreservação e, 
derivando-se da dor, ser uma fonte do sublime” (BURKE, 1993, p. 52).

[...] se a dor e o terror estão moderados a ponto 
de não serem realmente nocivos, se a dor não é 
levada a uma intensidade muito grande e se o 
terror não está relacionado à destruição iminente 
da pessoa, [...] elas têm a faculdade de produzir 
deleite; não prazer, mas uma espécie de horror 
deleitoso, de calma mesclada de terror, o qual, 
visto que pertence à autopreservação, é uma das 
paixões mais intensas que existem. Seu objeto é o 
sublime (BURKE, 1993, p. 141. Grifo nosso)

Burke define o horror deleitoso como a paixão mais intensa. E, 
antecipando o romantismo, ele vê na natureza uma das principais fontes 
de arrebatamento capaz de produzir o sublime:

A paixão a que o grandioso e sublime na natureza 
dão origem, quando essas causas atuam de 
maneira mais intensa, é o assombro, que 
consiste no estado de alma no qual todos os seus 
movimentos são sustados por um certo grau de 
horror. Nesse caso, o espírito sente-se tão pleno 
de seu objeto que não pode admitir nenhum 
outro nem, consequentemente, raciocinar sobre 
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aquele objeto que é alvo de sua atenção. Essa 
é a origem do poder do sublime, que, longe de 
resultar de nossos raciocínios, antecede-os e nos 
arrebata com uma força irresistível. (BURKE, 
1993, p. 65. Grifo nosso)

Para Burke, o assombro advindo da contemplação da natureza viria 
sempre acompanhado de um grau de horror que antecederia qualquer 
possível racionalidade. Semelhante a uma dor aguda, o medo é uma espécie 
de índice da dor e da morte. Os sentimentos de dor e terror seriam muito 
similares em seus efeitos, porém agiriam sobre diferentes partes do ser:

A única diferença entre a dor e o terror consiste 
em que as coisas que causam a primeira agem 
sobre o espírito pela intervenção do corpo, 
ao passo que as que produzem o segundo 
geralmente afetam os órgãos do corpo pela ação 
do espírito, que o adverte do perigo; contudo, 
ambos assemelham-se, quer direta, quer 
indiretamente, por produzirem uma tensão, 
contração ou excitação violenta dos nervos. 
(BURKE, 1993, p. 138)

Burke considera assim que o terror é “o princípio primordial do sublime” 
(BURKE, 1993, p. 66), pois está intimamente ligado ao arrebatamento e ao 
assombro. Portanto, o sublime depende essencialmente desta paixão para 
se concretizar. Veremos agora como este efeito se realiza no plano da ficção.

“bELAmEntE HorrívEL”: A nAturEzA subLimE

Enquanto Afonso Celso explora o sublime por um viés exclusivamente 
natural, Algernon Blackwood, embora parta do sublime natural, 
extrapola em direção a um sublime sobrenatural, de raízes pagãs. 
Vejamos, por exemplo, como os dois narradores-personagens descrevem, 
respectivamente, a cachoeira e o rio, dois dos principais elementos 
naturais de cada um dos contos. 
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Em primeiro lugar, o narrador de “Valsa Fantástica”:

A montanha d’água desmorona pesada, 
rapidamente bruta, volumosa e ampla.
Tomba no vórtice com ímpeto pujantemente 
elástico. Engolfa-se em cachões, incha em 
estouros. Comprimida pelas rochas, fechada em 
parênteses, ferve e pula, entrançada, arquejante, 
com espuma lívida e uns ofegos de cansaço 
irritado, que a levantam desesperadamente.
Depois, corre voraginosa. Surge novo obstáculo. 
Como que medrosas, as rochas se retraem, 
opondo-lhe barreira semicircular.
Arremete contra elas furiosa; e, colhida de 
súbito, revoluteia, turbilhonando em rebolo. É o 
sorvedouro, o rodopio, o redemoinho.
Só de o fitar, vêm vertigens. A caudal reboca-se 
aí com rapidez incalculável, estuando girando, 
rolando, rodando, em espirais, — cuspindo 
espuma sobre as ancas das muralhas pretas. 
Nem um peixe pode ali viver.
Não sei qual mais belamente horrível: se a 
catadupa, despenhando formidavelmente, se 
aquele movimento circular, contínuo e tonto, 
que atrapalha a visão, encadeia os olhos, 
atraente e irresistível, com magnetismo que 
anestesia e puxa para a morte. (CELSO, 1892, 
p. 288-289. Grifos nossos)

O terror experimentado pelo narrador caminha lado a lado com 
a admiração, mas nunca a supera. A natureza é grandiosa, terrível, 
irresistível. O narrador descreve a violência com que se movimenta a água 
da cachoeira, ressaltando seu caráter mortal que não permite a nenhuma 
forma de vida se desenvolver ali. Há um explícito animismo na descrição 
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da natureza, perceptível em passagens como aquela grifada em que a 
cachoeira sente “ofegos de cansaço irritado” (CELSO, 1892, p. 288-289), 
ou a que as rochas sentem-se “medrosas” (CELSO, 1892, p. 288-289), 
retraindo-se ante a força aterradora da água.

Ainda que não utilize o termo “sublime”, o narrador descreve a 
cachoeira com uma expressão correlata: “belamente horrível” (CELSO, 
1892, p. 288-289). Reconhece não só o poder terrível da natureza como 
também a grandiosidade que, de acordo com Burke (1993, p. 77), é “uma 
fonte poderosa do sublime”. O narrador está hipnotizado, como demonstra 
o final grifado do último parágrafo. 

Vejamos agora como o narrador de Blackwood descreve o Danúbio e a 
pequena ilha cercada pelos salgueiros:

[...] O Rio desaparecia de vista. E a partir de 
um certo ponto havia apenas os salgueiros, 
numerosos, onipresentes.
O conjunto formava uma cena impressionante, 
de absoluta solidão e sugestões bizarras. À 
medida que olhava em volta, demorada e 
curiosamente, foi surgindo em algum ponto 
dentro de mim uma emoção singular. Embora 
tivesse prazer4 em olhar aquela paisagem 
bela e selvagem, sentia crepitar, inexplicado 
e inesperado, um estranho sentimento de 
inquietação, quase de alarme.
Um rio, na cheia, talvez seja sempre algo 
assustador: daquelas ilhas que via muitas 
provavelmente já teriam desaparecido quando 
o dia amanhecesse; a força irresistível da 
torrente d’água infundia certa dose de medo. 

4  No original, “delight”. É interessante notar que aqui está descrita uma sensação do narrador-
personagem em relação à sua percepção da natureza, que se aproxima muito da descrição de 
deleite (também “delight” no original) de Burke. O medo suplanta a admiração, e podemos dizer 
que o que o narrador sente aqui é uma “tranquilidade toldada de horror”(BURKE, 1993, p. 44).
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Contudo, percebia que minha inquietação 
vinha de uma região ainda mais profunda, 
habitada por sentimentos maiores do que o 
simples temor ou a incerteza. [...] Sabia apenas 
que estava relacionada com uma sensação de 
pequenez de nossa parte diante da força dos 
elementos. [...]
Mas logo percebi que a sensação tinha algo a ver 
com os salgueiros. 
[...] Deles emanava uma essência que fazia meu 
coração sentir-se sitiado. Uma sensação de 
temor real, sim, mas um temor com matizes 
de terror. (BLACKWOOD, 2001, p. 247. Grifos 
nossos)

A aparente infinitude do quadro – o rio que se estende a perder de 
vista, a miríade de salgueiros – impressiona o narrador, e é o primeiro 
fator constitutivo do sublime no conto de Blackwood. Segundo Burke, “não 
sendo o olho capaz de perceber os limites de muitas coisas, elas parecem 
ser infinitas” (BURKE, 1993, p. 78) e podem causar o horror deleitoso, que 
já conceituamos anteriormente.

Assim como o narrador de “Valsa Fantástica”, o narrador de “Os 
Salgueiros” também reconhece a beleza selvagem do rio. A força terrível 
da água, inicialmente, atemoriza-o, porém, ele reconhece que não é 
exatamente a água que lhe causa medo, e sim a “sensação de pequenez” 
(BLACKWOOD, 2001, p. 247) que sente diante das forças da natureza – como 
está grifado no terceiro parágrafo da última citação. Progressivamente, 
essa admiração, inicialmente prazerosa, vai dando lugar a uma sensação 
aterrorizante, que combina o reconhecimento da imponência e da ameaça 
representada pela natureza, com a percepção de sua própria impotência e 
insignificância diante dela. Em termos burkeanos, poderíamos dizer que o 
prazer dá lugar ao deleite.

Os narradores-personagens de ambos os contos não ficam apenas 
admirados: a influência hipnótica que a natureza tem sobre eles, além de 
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incitar o deleite, também os impede de raciocinar. Na sequência de “Valsa 
Fantástica”, o narrador é arrebatado pelo modo como a água da cachoeira 
move o cadáver, e compara o movimento do corpo ao ritmo das águas a 
uma “valsa” – daí o título do conto. A beleza mórbida da cena o atrai de tal 
maneira que ele se sente impelido a tomar parte da dança:

O cumprimento pareceu-me um convite. Veio-
me vontade de imitar o valsista, de apertar 
igualmente nos braços a sua dama untuosa e 
pérfida. [...]
Como resistir? Tremia-me o corpo, os ouvidos 
zuniam-me, cambaleavam-me as pernas: – 
suava, apesar do frio.
Dei um passo para a frente, disposto a ceder. Meus 
companheiros olharam-me e compreenderam.
A atração do abismo atuava energicamente 
sobre mim.
Carregaram-me. Mais um minuto e estaria 
perdido. (CELSO, 1892, p. 292-293. Grifo nosso)

Em Blackwood, de maneira muito semelhante, o Sueco, companheiro 
de acampamento do narrador, também quase se suicida, atraído pelas 
forças sobrenaturais da ilha: 

Até que, quase sem perceber, fui parar na ponta 
da ilha e, recortada entre o céu e a água, vi uma 
silhueta escura. Era o Sueco. Estava a ponto 
de se jogar no rio! um minuto mais e teria 
mergulhado. [...]
Atirei-me contra ele, atracando-me em sua 
cintura e puxando-o para longe da beirada 
com todas as minha forças. Ele lutava com 
fúria, emitindo um som que me pareceu 
semelhante ao maldito ruído que nos 
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cercava, e soltando frases desconexas sobre 
“ir ao encontro deles” ou “pegar o caminho da 
água e do vento”, frases que depois eu tentaria 
desesperadamente recordar, mas que naquele 
instante só me enchiam de estupefação e de 
horror. Mas afinal consegui dominá-lo e arrastá-
lo para dentro da barraca, onde o mantive, 
ofegante e praguejando, até que a crise passasse. 
(BLACKWOOD, 2001, p. 296-297. Grifo nosso)

Em ambos os trechos fica exemplificado o que Burke conceitua como 
arrebatamento. Sem poder raciocinar, os personagens veem-se dominados 
de tal forma pela natureza que não conseguem controlar suas ações.

Mas há uma diferença importante. Se, em “Valsa Fantástica”, a admiração 
do narrador-personagem pela natureza redunda em arrebatamento, em 
“Os Salgueiros”, de maneira diversa, a admiração do narrador é inicialmente 
contraposta por sua tentativa de racionalizar os acontecimentos. Contudo, 
progressivamente, o narrador de Blackwood sucumbe aos estranhos 
eventos que ocorrem na ilha, e, ante ao fracasso da razão, há um novo 
arrebatamento, agora produzido por causas sobrenaturais.

Dessa forma, se o arrebatamento em “Valsa Fantástica” é proporcionado 
pela contemplação da natureza, em “Os Salgueiros” este é causado pela 
percepção das forças sobrenaturais existentes na ilha. Em outras palavras, 
enquanto a narrativa de Celso explora um sublime exclusivamente natural, 
o conto de Blackwood desenvolve-se em direção a um sublime sobrenatural.

É principalmente nas cenas finais de ambos os contos que podemos 
observar como os dois autores utilizaram o efeito sublime de maneiras 
diversas. Vejamos como o narrador-personagem de “Valsa Fantástica” 
presencia o velório do corpo que foi achado na cachoeira:

Horroroso! Já não tinha forma humana. O crânio 
se fendera, gotejando aguadilha verde. No sítio 
dos olhos, buracos escuros e sem fundo.
Da boca, enormemente dilatada, pendia um 
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mulambo de carne gangrenada. Não seria mais 
asqueroso o cadáver de uma víbora hidrópica. 
O ventre abaulado e redondo fazia proeminência 
como um bolo.
Os tecidos dos braços se desprendiam rachados. 
Placas violáceas marchetavam o tronco. 
[...] Fétido insuportável saía daquela coisa infecta 
e informe que fora um homem. Miasmara-se o 
ambiente. 
Todos cuspiam enjoados, com a mão no nariz.
De repente, [...] desesperada, uma mulher idosa 
se precipitou sobre aquilo. Caiu de joelhos, 
tomou uma das mãos do cadáver, e, chorando, 
soluçando, cobriu de beijos carinhosos a massa 
dos membros apodrecidos.
Achegaram-se todos com respeito, chorando 
também.
Era a mãe! (CELSO, 1892, p. 294)

Com riqueza de detalhes, o narrador descreve o corpo já em estado 
de decomposição, e a reação sensorial das pessoas presentes. A descrição 
repulsiva é intensificada com a chegada da mãe que beija “a massa de membros 
apodrecidos” (CELSO, 1892, p. 294). Produz-se, então, algo que poderíamos 
chamar de sublime moral, quando a reação de repulsa é ultrapassada pelo 
arrebatamento causado pela demonstração de amor maternal.

Vejamos agora em “Os salgueiros” o momento em que o narrador e seu 
amigo encontram um cadáver nas margens da ilha:

No momento em que tocamos o corpo, dele 
se desprendeu o abominável sussurro que 
tanto ouvíramos […] e algo passou sobre 
nossas cabeças como um bando de criaturas 
aladas, que desapareceu no céu, ressoando 
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cada vez menos até cessar de todo. Era 
como se tivéssemos interrompido um bando 
de criaturas invisíveis que, atiradas sobre o 
cadáver, faziam seu trabalho. […]
E vi o que ele vira.
Porque, mexido pela correnteza, o cadáver tinha 
agora o rosto e o peito nu inteiramente expostos, 
exibindo na pele e na carne dezenas de 
pequenas crateras incrustadas, bem-feitas, 
e em tudo similares ao funis que se tinham 
formado na areia por toda ilha.
– É a marca deles – ouvi meu companheiro 
murmurar, baixinho – a marca maldita.
E quando tornei a olhar na direção do rio, vi que 
a correnteza já fizera seu trabalho, que o corpo 
era levado pelas águas, fora de nosso alcance, 
já quase desaparecendo, rolando e rolando rio 
abaixo, em meio às ondas, como se fosse uma 
lontra. (BLACKWOOD, 2001, p. 299-300. Grifos 
nossos)

As partes grifadas são a clara confirmação do sobrenatural. Em primeiro 
lugar, o ruído que se desprende do corpo, o mesmo que os personagens ouviam 
anteriormente e descreviam como quadridimensional (BLACKWOOD, 2001, 
p. 278), dada a impossibilidade de identificar sua origem. Em segundo lugar, 
as crateras formadas no cadáver, também idênticas às que se multiplicavam 
por toda ilha. Ruído e crateras são por eles identificados como a marca dos 
seres sobrenaturais que habitam o lugar.

ConCLusão

Assim, com base nos trechos analisados, podemos esquematizar a 
seguinte progressão: se “Valsa Fantástica” explora inicialmente o sublime 
natural, esse efeito é suplantado, no decorrer do conto, pela repulsa, que, 
por sua vez, é superada, no desfecho da narrativa, por um novo efeito 
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sublime, mas de origem moral. De maneira diversa, em “Os Salgueiros” 
temos, inicialmente, o sublime natural, que é neutralizado pelas tentativas 
de racionalização dos dois personagens. Por fim, quando se confirma 
o caráter sobrenatural dos eventos, o efeito produzido é o do horror 
artístico. Nota-se, pois, que em ambos os contos, o sublime é o principal 
efeito estético, mas se combina com outros, como a repulsa e o horror. 
Enquanto “Os Salgueiros” caminha para o horror sobrenatural, “Valsa 
Fantástica” caminha para um desfecho realista, característico de nossa 
literatura do medo.
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romAnCE dE sEnsAção: os monstros morAis dE 
A empAredAdA dA ruA novA

Daniel Augusto P. Silva1

1. introdução

Elzira, a morta virgem, Casamento e mortalha, A flor do martírio ou A 
desgraçada chorando por mais foram alguns dos títulos publicados entre 
o final do século XIX e início do século XX que não entraram para o cânone 
da literatura brasileira. Como eles, diversas outras obras publicadas 
no país durante esse período, apesar de terem alcançado números de 
venda expressivos, tornaram-se raras e não constam da maior parte dos 
manuais literários.

Ainda que, atualmente, sejam desconhecidos do grande público, 
tais livros não passaram despercebidos em sua época. Foram vendidos 
milhares de exemplares desses enredos recheados de reviravoltas, 
histerias, temas polêmicos e crimes violentos. Suas próprias escolhas 
temáticas não surgiam ao acaso: cada trama era concebida para impactar e 
produzir sensação, arrebatamento, no maior número de leitores possível 
(EL FAR, 2004. Grifo nosso).

A ampla distribuição e o grande consumo dos então chamados romances 
de sensação foram alavancados pelo barateamento nos custos de produção 
que acarretou baixos preços, bastante atrativos aos consumidores. Um 
novo público se formava, abrindo espaço para narrativas quase sempre 
repletas de enredos de mistério e de temas tabu. Nesse mesmo contexto, 
verificava-se uma maior presença de romances com teor pornográfico, 
sejam eles traduzidos ou originais. 

Sendo ou não canônicas, as obras desse período faziam dos interditos 
motores para a criação artística. Boa parte dos comportamentos tidos 

1 Graduando em Letras (Português/Francês) na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ) e bolsista de Iniciação Científica (FAPERJ) sob orientação do Prof. Dr. Julio 
Cesar França. E-mail: daniel.augustopsilva@gmail.com
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como proibidos ou pouco decorosos podiam nelas ser retratados. A ampla 
aceitação popular desses livros deu ensejo a romances com personagens 
cada vez mais monstruosos moralmente, repletos de vícios e de crimes.

2. romAnCEs dE sEnsAção E A pulp erA

Esse momento da literatura brasileira marcado por obras com teor 
popular e de fácil aquisição possui semelhanças com a chamada Pulp Era, 
embora os contextos sejam distintos. Nos Estados Unidos do início do 
século XX – mais precisamente entre os anos 20 e 40 – houve também um 
barateamento da edição de livros que se refletiu em preços atrativos ao 
consumidor norte-americano. Isso só foi possível a partir da utilização de 
polpa de celulose como matéria-prima para impressão (daí advém o nome 
pulp), um material bastante barato e que produzia papel de baixa qualidade. 

Não apenas nos aspectos industriais e comerciais é possível estabelecer 
relações entre os dois períodos. A Pulp Fiction caracterizou-se por histórias 
e enredos voltados ao gosto de um público desfavorecido financeiramente, 
mas que, por conta dos baixos custos de compra – algumas obras entravam 
no mercado por apenas alguns centavos de dólar – conseguia consumir 
sobretudo revistas. 

É preciso destacar que os preços acessíveis foram essenciais para a 
circulação de obras literárias em um contexto social marcado por altos 
índices de desemprego desencadeados pelo colapso econômico da 
chamada Grande Depressão de 1929. Sublinhe-se ainda que tal período 
da história estadunidense encontra-se exatamente entre as duas grandes 
guerras mundiais. Trata-se, portanto, da literatura que circulava em um 
ambiente repleto de mudanças políticas, culturais e comportamentais.

As capas das pulp magazines também desempenhavam função 
importante na atração do consumidor. A atenção era conseguida, 
sobretudo, a partir do enfoque em aspectos sensuais, violentos e até 
grotescos dos enredos. Essa estratégia de venda, ao enfatizar imagens 
surpreendentes e possíveis polêmicas, aumentava o alcance de público 
das histórias. Tal forma de divulgar as revistas é destacada por Anabela 
Mateus em um artigo sobre essa produção literária:
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Em termos gráficos, estas publicações viviam 
essencialmente das suas capas com desenhos 
atraentes, exóticos, sensacionalistas e até 
chocantes, frequentemente com imagens 
de mulheres fatais, donzelas em perigo ou 
mulheres objecto de desejo, assim como 
desenhos de criaturas fantásticas ou cenas de 
aventuras, dependendo do género de histórias 
que incluíam. (MATEUS, 2007, p. 60).

De modo similar, as capas dos romances de sensação buscavam 
estimular o interesse pela leitura da obra a partir de imagens dramáticas 
e frases de efeito que indicavam “livros grandiosos”, “sensação” e “leitura 
reservada”, “leitura quente”, “leitura só para homens” – no caso de obras 
com teor mais erótico. Nas palavras de Alessandra El Far, esses livros “[...] 
carregavam na capa algum desenho que logo identificava o teor dramático 
da trama, iluminando, de certa forma, enredos de especial interesse 
naquele final de século.” (EL FAR, 2004, p. 123).

Tanto a Pulp Era quanto o cenário brasileiro fin-de-siècle vivenciaram 
uma diversificação dos temas a serem tratados pela literatura, já que 
houve uma ampliação e diversificação do público leitor. Efetivamente, 
tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, surgiram obras que desejavam 
chocar os leitores e arrebatá-los com enredos cheios de reviravoltas. Para 
isso, exploravam histórias de mistérios, de crimes escabrosos, de terror e/
ou de conteúdo pornográfico.

Livros como Os estranguladores do Rio ou O crime da rua Carioca 
(Romance sensacional do Rio oculto), de Abílio Pinheiro, e O fruto de um 
crime, de Alfredo Elisiário da Silva, demonstram o fascínio que roubos, 
assassinatos e contravenções exerciam no imaginário da época. A 
resolução de mistérios provocados por todas essas transgressões ficava, 
constantemente, a cargo de personagens semelhantes a detetives, como 
também ocorre com A emparedada da rua nova. O mesmo interesse 
por crimes era compartilhado por pulp magazines como Detective Story 
Magazine e Thrilling Detective (MATEUS, 2007).
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O sobrenatural, diversas vezes associado ao medo e ao terror, aparece 
com força nas narrativas norte-americanas e pode, de certo modo, ser 
relacionado com a literatura brasileira. É interessante notar que, mesmo 
sendo o realismo predominante no Brasil à época – este, inclusive, negando 
por vezes seu próprio caráter de ficção –, algumas narrativas de cunho 
extraordinário e sobre-humano foram escritas e difundidas. Casamento e 
mortalha, de Júlio César Leal, por exemplo, retrata aparições do falecido 
pai de Celina, personagem principal do livro, além de mencionar outras 
histórias em que tal fenômeno acontecera.

Há, ainda, a presença cada vez maior de histórias pornográficas nos 
mercados editoriais dos dois países. No Brasil, casos de adultério, de 
prostituição e de encontros sexuais furtivos eram bastante comuns em 
obras cujos títulos já dão indícios de seus conteúdos, tais como Amar, 
gozar, morrer, Os capoeiras, História secreta de todas as orgias, Excessos de 
libertinagem etc. Destaca-se, também, como forma de mostrar a diversidade 
temática e o gosto por tabus, a publicação do conto pornográfico 
homoerótico O menino do Gouveia, em 1914, na revista O Rio Nu.

Faz-se essencial destacar que diversos autores consagrados norte-
americanos, sobretudo de fantasia, de ficção científica e de horror – tais 
como H.P. Lovecraft, Ray Bradbury, Stanley G. Weinbaum, Raymond 
Chandler – tiveram seu início nas pulp magazines, ainda que muitas das 
histórias nelas publicadas fossem vistas como de menor valor. As revistas 
davam espaço para que fossem abordados assuntos menos convencionais 
na literatura, ainda que, tal como os romances de sensação, a Pulp Fiction 
não fizesse parte do cânone norte americano e fosse desprezada pela crítica 
modernista, cuja preferência eram autores “sérios”, mais comprometidos 
com o “real”, como Scott Fitzgerald ou Ernest Hemingway.

Observa-se, portanto, que há laços que aproximam os romances de 
sensação às obras da Pulp Era, ainda que possuam suas diferenças e 
estejam inseridas em contextos distintos:

Seja por suas condições de produção e de 
recepção, seja pelos temas, pelos enredos ou 
pela linguagem literária empregada, as obras 
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que faziam jus ao rótulo de romances de 
sensação guardam significativas semelhanças 
com as narrativas das pulp magazines (FRANÇA, 
2013, p. 11-12).

A empAredA dA ruA novA: um romAnCE dE sEnsAção E 
mistério

A Emparedada da Rua Nova, obra do pernambucano Carneiro Vilela 
(1846 – 1913), é cercada de mistérios em relação tanto a seu enredo quanto 
à história de sua publicação e à possível veracidade dos fatos narrados. Com 
seus enigmas e a imprecisão de dados que o envolvem, o livro contribuiu e 
entrou para o imaginário social das lendas urbanas recifenses. 

É comum encontrar em manuais literários e em publicações sobre 
a narrativa a informação de que foi publicada pela primeira vez como 
romance-folhetim entre 1909 e 1912 no Jornal Pequeno. Na época, esse 
periódico era o “[...] mais lido da cidade, com tiragem de 6.000 exemplares.” 
(IZÍDIO, 2012, p. 95). 

A partir dessas duas informações, já é possível traçar um ponto em 
comum com os romances de sensação publicados no Rio de Janeiro, que 
obtinham números de venda igualmente expressivos, chegando, inclusive, 
a ganhar sucessivas edições com milhares de exemplares. Tal ideia também 
é reforçada por Izídio, em outro artigo, ao apresentar mais uma indicação 
sobre a recepção da obra:

Pode-se pressupor que o folhetim obteve 
considerável sucesso já que a Livraria Mozart 
registrou em seu boletim que foram vendidos 
duzentos exemplares apenas no primeiro dia 
do lançamento e, saliente-se, mais de duas 
décadas após sua saída no Jornal Pequeno. 
(IZÍDIO, 2013, p. 7).

Lucilo Varejão Filho, ao analisar o livro em prefácio à sua 4ª edição, cita 
Silvio Rabelo para indicar que a obra alcançou a glória na região, embora 
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não tenha obtido a mesma proeza no âmbito nacional. Essa afirmativa 
dá mais um indício d’A Emparedada ter agradado o público-leitor, 
sendo possível, portanto, dizer que ela obteve destaque considerável no 
momento de sua publicação.

Lúcia Miguel Pereira cita a obra entre os “romances populares, 
destinados a um público desejoso apenas de emoções fáceis” (PEREIRA, 
1988, p. 126), endossando tanto o caráter popular quanto a afinidade do 
livro pernambucano com os romances de sensação.

Apesar de ter conquistado projeção em sua versão de folhetim a partir 
de 1909, A Emparedada da Rua Nova gera dúvidas sobre sua primeira 
aparição. Encontra-se na Academia Pernambucana de Letras uma edição 
do livro cuja data de publicação é a do ano de 1886, antecedendo em 
mais de 20 anos a edição do jornal. É preciso salientar que era comum na 
literatura brasileira do período a reedição de obras em folhetim anos mais 
tarde, algo que o próprio Carneiro Vilela já havia feito em outro momento 
(IZÍDIO, 2013, p. 7).

Outro fator que torna a possibilidade da publicação de 1886 mais forte 
é o fato do autor ter sofrido o seu segundo acidente vascular cerebral no 
ano de 1908, que lhe deixou com sequelas, sobretudo em relação a sua 
capacidade de se movimentar. Esse aspecto da vida de Vilela é também 
lembrado no prefácio escrito por Varejão Filho, que põe em xeque a escrita 
da obra durante a recuperação de um derrame cerebral.

Helena Maria Ramos de Mendonça, em sua tese sobre a obra, dá mais 
pistas para a busca de uma solução para o enigma. Cita, para reforçar seu 
posicionamento, um anúncio do Diário de Pernambuco de 1886 – portanto, 
mesmo ano inscrito na edição encontrada na Academia Pernambucana de 
Letras – que anunciava um novo livro de Carneiro Vilela, cujo nome era As 
Tragédias do Recife, um romance de “lances dramáticos e emocionantes”. 
Para a autora, “[...] A Emparedada da Rua Nova era apenas o subtítulo de 
um romance chamado Tragédias do Recife.” (MENDONÇA, 2008, p. 49).

Izídio apresenta ainda mais um argumento favorável ao outro título 
do livro ao lembrar que, nas últimas páginas da obra, o autor escreve 
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“Talvez o leitor exija que lhe demos notícia exata do fim que tiveram todos 
os personagens que figuraram neste episódio das tragédias do recife.” 
(VILELA, 2013, p. 512. Grifo nosso). É possível estabelecer, ainda, outra 
relação, a partir de mais uma passagem final da história:

Do que se passou, porém, depois que o 
marido surpreendeu a sua confissão, nada 
podemos adiantar por ora, porque faz parte 
de outro romance, que não será propriamente 
continuação deste, mas que com ele tem 
grandes pontos de contato e relações muito 
íntimas, formando talvez um episódio à parte, 
tão interessante como o primeiro. (VILELA, 
2013, p. 512).

A partir desse trecho, no qual Vilela demonstra claramente o desejo 
de escrever outro romance a este relacionado, pode-se supor que A 
Emparedada da Rua Nova faria parte de um compêndio maior de histórias, 
com igual tendência a retratar crimes e acontecimentos chocantes, cujo 
título seria As tragédias do Recife. De todo modo, as dúvidas sobre a 
primeira publicação persistem e dão margem a outras possibilidades.2

É interessante notar que, caso a primeira publicação tenha sido de fato 
em 1886, o romance se insere em um período ainda mais próximo do auge 
dos romances de sensação cariocas, publicados entre os anos 1880 e 1900. 
Casamento e mortalha, de Júlio César Leal, por exemplo, foi publicado no 
mesmo ano; Elzira, a morta virgem, de Pedro Ribeiro Vianna, um pouco 
antes, em 1883.

Se há obscuridade sobre os dados referentes à publicação, o enredo da 
obra traz ainda mais mistérios. As duas divisões do livro e seu epílogo já 
indicam o suspense da narrativa: a primeira parte é chamada de “O cadáver 
de Suaçuna” – em que se conta o descobrimento de um cadáver masculino, 

2 Em pesquisa empreendida no sistema de catalogação das bibliotecas das universidades 
estadunidenses, foi encontrada uma ficha da primeira edição da obra datando de 1886. 
No entanto, o exemplar não foi achado para consulta.
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já em avançada decomposição, numa cidade próxima a Recife. A segunda, 
“Segredo de família”, apresenta, retrospectivamente, de forma mais nítida, os 
personagens da história e a forma como se envolvem sobretudo as mulheres 
com o homem morto. Por fim, no epílogo, “Vítimas do amor”, ocorre o clímax 
da história, com o emparedamento de Clotilde, jovem grávida de Leandro 
Dantas, por seu próprio pai, o comendador Jaime Favais. 

O enredo do folhetim, cheio de reviravoltas, mudanças temporais e 
espaciais, e por sua temática, com inúmeros atos reprováveis pelas regras 
de boa conduta da época, aproxima-se bastante da definição de romances 
de sensação apresentada por Alessandra El Far:

O termo “sensação” era usado de modo 
recorrente naquele século. Na vida real, toda 
situação inesperada, assustadora, impetuosa, 
capaz de causar arrepios e surpresa recebia tal 
conotação. Na literatura, essa expressão servia 
para avisar o leitor do que estava por vir: dramas 
emocionantes, conflituosos, repletos de mortes 
violentas, crimes horripilantes e acontecimentos 
imprevisíveis. (EL FAR, 2004, p. 14).

A abordagem voltada mais para o suspense e para o policial pode 
ser relacionada às leituras empreendidas por Carneiro Vilela. Eugène 
Sue e Ponson du Terrail estavam entre os autores que inspiravam o 
pernambucano. Há, inclusive, uma semelhança de títulos entre a obra 
do brasileiro (Os mistérios do Recife) e a de Sue (Les mystères de Paris) 
(VAREJÃO FILHO, 2013, p. 27). 

Tanto Sue quanto Terrail se caracterizavam por deslocamentos espaço-
temporais, além de terem investido na temática do mistério e do crime – o 
chamado, pela crítica literária francesa, de roman populaire – e se inserem 
em um contexto semelhante ao dos romances de sensação e ao da Pulp Era.

Trata-se de um momento na produção literária francesa também 
caracterizada por edições mais baratas e por uma literatura voltada ao 
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gosto popular – consequências do desenvolvimento da alfabetização. El 
Far afirma, sobre o cenário brasileiro, que a tradução de obras francesas, 
como as de Terrail e Zola, popularizaram o termo sensação no país. Assim, 
não é por acaso que Vilela se inspira nesses autores.

A Emparedada da Rua Nova desperta também uma incógnita sobre a 
veracidade dos fatos narrados. O enredo do livro é caracterizado como uma 
lenda urbana do Recife, que circula até a atualidade. Seu primeiro capítulo, 
“Quem será?”, ao apresentar o cadáver de um homem desconhecido, traz 
uma notícia real de jornal de 1864, na qual se informa a descoberta de 
um corpo, na mesma cidade em que foi encontrado no romance e em 
condições muito semelhantes – putrefato, atraindo urubus. A estratégia 
de usar recortes de jornal, somada ao fato de estar sendo publicado em um 
periódico, é pensada por Izídio como uma forma de impactar o leitor ou, 
em uma visão semelhante, de causar sensação:

A veiculação em folhetim também estimula o 
imaginário de forma especial. [...] Os recortes, 
somados à maestria de atração que exercem 
as páginas de Carneiro Vilela, prendiam a 
ansiedade dos leitores, que viam uma história 
que se autoafirmava real imbricada com notícias 
incontestavelmente reais no quotidiano desses 
ledores. (IZÍDIO, 2012, p. 94).

Tal ficção, que busca a todo o momento dados da realidade para 
se firmar, é característica do período. Flora Süssekind (1984) afirma, 
inclusive, que o realismo enquanto estética foi o que firmou tradição na 
literatura brasileira, passando pelo naturalismo, pelo romance regional 
de 30 e pelo romance-reportagem dos anos 70. El Far (2004, p. 106), por 
sua vez, aponta que as narrativas populares do século XIX costumavam 
adaptar fatos do real, tal como ocorreu com o caso do suposto crime e da 
pena de morte de Mota Coqueiro, apresentado em obra homônima de José 
do Patrocínio, em 1878.

Há, ainda, a indicação de veracidade da história do emparedamento por 
meio do relato da escrava que trabalhara na casa da família em que tudo 
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acontecera e que, supostamente, anos mais tarde, tornara-se empregada 
da família de Carneiro Vilela. No entanto, não é possível qualificar tais 
fatos como verdadeiros, e não se sabe se a obra inaugurou a lenda urbana 
ou se a utilizou como base. De todo modo, foi ela que impulsionou e que 
deu forma ao mistério da emparedada. 

monstros morAis, monstros rEAis

Emparedar a própria filha, viva e grávida, enquanto se ouvem seus gritos 
de desespero, já constituiria, por si só, um bom exemplo de perversidade 
presente na literatura. O livro de Carneiro Vilela, porém, não se limita 
apenas a esse ato terrível: praticamente todos os seus personagens agem 
de forma moralmente condenável ou repulsiva para os valores da época. 

Para boa parte dos estudiosos de A Emparedada da Rua Nova, seu 
principal mérito está em retratar os costumes da sociedade recifense do 
final do século XIX. A narrativa, no entanto, não se resume a uma simples 
descrição de hábitos. Nela são apresentadas críticas contundentes – 
por vezes, contaminadas por um determinismo racial e social típico do 
período – a diversos setores da vida cotidiana de Pernambuco, tais como a 
Igreja, a polícia e os comerciantes portugueses.

As relações quase predatórias entre distintos grupos sociais, para os 
quais o que mais importa é aumentar suas influências e subjugar o outro, 
são desenvolvidas no enredo. A partir dessas tensões, alguns personagens 
traçam objetivos e planos que visam a aumentar seus status, independente 
do que necessitem fazer para tal. Nisso se incluem trapaças, casamentos 
arranjados, assassinatos e até vilipêndio de cadáver.

Além da busca por poder, outro ponto se destaca no livro como 
desencadeador de ações vis: o desejo amoroso e sexual. A figura de Leandro 
Dantas, jovem estudante vindo da Bahia, causa frisson em diversas senhoras 
recifenses, levando-as, diversas vezes, a atitudes extremadas, que beiram ao 
histerismo. A atração gerada pelo rapaz atinge casadas e moças prometidas, 
que se veem presas entre os códigos de conduta e seus instintos. Essa visão 
é compartilhada por Ângelo Pessoa, em um artigo no qual defende que o 
livro pernambucano empreendeu uma “sociologia da hipocrisia”:
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Na construção da obra, os personagens 
aparecem prisioneiros e vítimas das suas 
paixões, dilacerados entre as necessidades 
exteriores de decoro social, que implica em 
comportamentos civilizados, e no forte apelo 
dos instintos de lubricidade quase animalescos, 
que os leva às mais diversas perversões e taras, 
imperando um clima quase de permanente farsa 
e hipocrisia que domina as relações sociais. 
(PESSOA, 2009, p.36). 

A família de Jaime Favais, um comerciante bem sucedido, é a mais 
afetada pela repressão dos ímpetos amorosos causados por Leandro. 
Josefina e Clotilde, mãe e filha, são, ao mesmo tempo, conquistadas pelo 
jovem, com quem vivem um relacionamento às escondidas, sem que uma 
saiba da outra. São, portanto, diversas traições: a de Josefina ao marido e 
a sua filha; a de Clotilde a sua família; e a de Leandro às duas mulheres. 
Essas relações acabam por gerar o final trágico do emparedamento.

Entretanto, quem mais sofre com os seus desejos por Leandro e com 
as dificuldades do relacionamento é Celeste Cavalcanti, a esposa de Tomé 
Cavalcanti – um homem mais velho e senhor de engenho conhecido por 
sua devoção cega à mulher e por ter um caráter bastante correto. Ela é 
descrita como senhora de si, detentora de gênio forte e dominador, além 
de dotada de grande beleza.

Trata-se da personagem em que a sexualidade feminina se apresenta 
mais intensamente, de tal forma que “a única regra de conduta era sua 
vontade, a única lei que obedecia, a do capricho” (VILELA, 2013, p. 219). 
Antes de se casar, enquanto morava com seu pai, outro senhor de engenho, 
era conhecida por namorar todos os rapazes da região, independente de 
suas posições sociais. O casamento surgiu como uma oportunidade para 
perder sua virgindade, como bem desejava. Esses seus instintos pouco 
decorosos, bastante condenáveis em tal período, são descritos pelo 
narrador da seguinte maneira:



109<< sumário

Celeste em pouco tempo tornou-se a namorada 
de todos os rapazes da redondeza e tão longe 
levava as condescendências do seu espírito e 
a prostituição sentimental do seu coração, que 
barateava os seus favores amorosos [...] a todo 
mundo, desde o filho do senhor de engenho 
mais próximo, até o próprio cargueiro de 
seu pai. Para namorar não escolhia pessoas, 
nem posição [...] e, por isso não tinha mãos a 
medir, nem tinha escrúpulos de raça. Solteiros 
ou casados, fidalgos ou plebeus, brancos ou 
mulatos, a todos dava corda, a todos dominava, 
a todos cedia uma nesgazinha da sua alma [...]. 
(VILELA, 2013, p. 219).

Carneiro Vilela usou as traições femininas, seus desejos sexuais e seus 
desvios da moral vigente como forma de criticar a Igreja. Celeste e Josefina 
eram amigas de escola, um colégio religioso de freiras, que tornava 
qualquer menina “eivada desses preconceitos piegas, [...] vítima desses 
vícios que se adquirem ao pé dos confessionários ao ouvir a palavra 
insignificante, estúpida ou corruptora de um sacerdote sem ideias”. 
(VILELA, 2013, p. 216).

A educação católica recebida teria sido moralmente falha, sendo 
responsável pela falta de princípios dessas personagens. Em diversas 
outras passagens do livro, há ainda referências bastante negativas às 
instituições religiosas e suas formas de agir, em um anticlericalismo típico 
não apenas do autor, mas do contexto naturalista da literatura brasileira.

Apesar de fazer duras críticas a esse clericalismo vicioso, Vilela 
constrói sua obra a partir de uma visão patriarcal e bastante repressora, 
de modo que essas personagens acabam sendo punidas ao final da história 
por seus comportamentos desviantes. Em A Emparedada da Rua Nova, 
quando surgem desejos imperiosos, mas condenáveis, exige-se imediata 
repressão em nome da moral. Esta, para o narrador, é a origem da própria 
pátria; infringi-la é ir contra as bases em que se calcam o ideário nacional.
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Nesse sentido, a obra exemplifica o pensamento de Sigmund Freud em 
O Mal-Estar na Civilização, no qual defende que “a civilização é construída 
sobre uma renúncia ao instinto, [...] ela pressupõe exatamente a não-
satisfação (pela opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos 
poderosos.” (FREUD, 1997, p. 52). 

Ao não conseguirem escapar da atração exercida por Leandro, Celeste, 
Josefina e Clotilde caem em desgraça. A primeira, denominada “cortesã 
do salão”, tem sua traição descoberta pelo marido e seu final é deixado 
em mistério; a segunda acaba sendo vítima de distúrbios psicológicos, 
da histeria tão reiteradamente retratada nas obras do período; a terceira 
engravida e é emparedada viva por não aceitar o casamento imposto por 
seu pai com o primo João Favais.

Como base para análise desses personagens descritos como imorais 
por terem desrespeitado os códigos éticos, pode-se pensar na teratologia 
de Jeffrey Jerome Cohen (2000). O autor desenvolve sete teses nas quais 
defende a ideia de que é possível entender culturas e épocas específicas a 
partir dos monstros que elas criam. Estes seriam constructos que revelariam 
os medos, as proibições, as ansiedades e as fantasias dessas sociedades.

Os seres monstruosos, ao não se enquadrarem física e 
comportamentalmente em nenhuma categoria pré-estabelecida, 
anunciariam crises de classificação cognitiva. Ao fugirem de todo 
enquadramento sistemático existente, questionam valores e, por isso, 
tornam-se perigosas ameaças a um funcionamento coeso e organizado 
da estrutura social.

 A figura monstruosa é capaz, portanto, de encarnar as mais diversas 
diferenças, sejam elas de raça, de gênero, de sexualidade ou de religião. O 
monstro demarca os limites, os códigos culturais, de determinada sociedade, 
já que representa exatamente aquele que ultrapassou os limites. Ele serve, 
assim, para “chamar a atenção – uma horrível atenção – a fronteiras que não 
podem – não devem – ser cruzadas.” (COHEN, 2000, p. 43).

Por terem ido além do que permitiam as normas sociais, as mulheres 
de A Emparedada da Rua Nova são monstros. Celeste, por exemplo, não se 
enquadra na definição de mãe feita por seu marido, para quem “ser mãe 



111<< sumário

era ser boa; ser honesta; ser impecável” (VILELA, 2013, p. 226). Para ele, 
aquelas que não cuidavam de sua reputação perante a sociedade “eram 
a seus olhos, verdadeiras anomalias, monstruosidades horrorosas e 
impossíveis.” (VILELA, 2013, p. 226. Grifo nosso).

Outro ponto de contato entre essas personagens com o estudo de 
Cohen diz respeito à atração causada pelos monstros:

O monstro também atrai. As mesmas criaturas 
que aterrorizam e interditam podem evocar 
fortes fantasias escapistas; a ligação da 
monstruosidade com o proibido torna o 
monstro ainda mais atraente como uma fuga 
temporária da imposição. Esse movimento 
simultâneo de repulsão e atração, situado no 
centro da composição do monstro, explica, [...], 
sua constante popularidade cultural, explica 
o fato de que o monstro raramente pode ser 
contido em uma dialética simples, binária (tese, 
antítese... nenhuma síntese). Nós suspeitamos 
do monstro, nós o odiamos ao mesmo tempo 
que invejamos sua liberdade e, talvez, seu 
sublime desespero. (COHEN, 2000, p. 48).

É interessante notar que, embora Celeste gere repulsa por suas traições, 
ela também causa enorme atração em seu meio, pois, ainda que todos 
soubessem de seus amantes, “nenhuma porta se lhe fechara; ninguém 
lhe recusara a sua estima; [...] ao contrário, todos se empenhavam em 
frequentar a sua casa e as suas festas, e solicitavam a honra de tê-la em 
seus salões” (VILELA, 2013, pp. 221-222). 

Sua figura é semelhante a de uma femme fatale, cuja presença e beleza 
são irresistíveis e dominam a todos, como indica este outro trecho da obra:

O seu olhar fazia escravos; o seu sorriso 
conquistava adoradores e tudo nela, desde a 
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perfeição volutuosa das formas, que cada vez 
se acentuavam mais, até os ímpetos do gênio 
folgazão e generoso, concorria para levar a 
alucinação ao espírito desses adoradores e 
o desespero ao coração daqueles escravos. 
(VILELA, 2013, p. 218).

O desespero de Celeste ocorre quando sua traição é descoberta pelo 
marido – o tão bondoso e devotado Cavalcanti. Nesse momento, nota-se 
uma curiosa troca de papéis entre vítima e monstruosidade, já que ela 
passa a temê-lo e não mais o reconhece. Celeste, amedrontada, “sentiu 
invadir-lhe o coração um frio gélido e sufocante. Quis gritar e não pôde; 
parecia que uma garra de ferro lhe apertava a garganta e que lhe davam 
na cabeça marteladas surdas e repetidas. Chegara ao paroxismo do terror.” 
(VILELA, 2013, p. 432). 

Além das adúlteras Celeste e Josefina, da profanada e emparedada 
Clotilde, de Leandro – o conquistador sem escrúpulos –, do ambicioso João 
Favais e do infame Jaime Favais, outros personagens secundários também 
possuem uma moral corrompida para os padrões daquela sociedade. Calu e 
Marocas, mãe e irmã de Leandro, por exemplo, são prostitutas, que exploram 
economicamente dois portugueses, e também são por eles exploradas, já 
que estes desejavam obter o sobrado onde as mulheres viviam. 

Destaca-se, ainda, a chantagem de Calu à esposa de Cavalcanti, 
por deter as apaixonadas cartas de Celeste para Leandro. Por esse tipo 
de comportamento, o seu fim e o de sua filha são caracterizados como 
racionais e lógicos pelo narrador: Calu, “velha e imprestável”, torna-se 
devotada; Marocas mergulha “nas imundícies aniquiladoras da sífilis e na 
escuridão moral dos hospitais” (VILELA, 2013, p. 512).

Contra os monstros morais mais característicos da Emparedada – 
aqueles que foram adúlteros, cobiçaram a mulher alheia, enganaram, 
roubaram – insurge-se outro personagem, marcadamente mais violento 
e sem escrúpulos. Trata-se do marido de Josefina, pai de Clotilde: 
o comerciante português Jaime Favais. Será ele o responsável pelo 
emparedamento da própria filha e pelo assassinato de Leandro? 
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Jaime é apresentado ao leitor como um jovem ambicioso que saiu 
de Portugal em busca de riquezas. Ao chegar a Pernambuco, instala-se 
na casa de seu tio, outro comerciante, que enriquecia cada vez mais. 
Mostrava ser um sobrinho exemplar: rápida e eficientemente começou 
a trabalhar no comércio da família, ganhando a confiança de todos. Seu 
desejo de lucrar e de ser dono daquele negócio aumentava de maneira 
gradativa e o casamento com a prima solteira, Josefina, aparecia como 
forma de atingir seu objetivo. 

A união dos dois se iniciou tranquila, até carinhosa, e gerou dois 
filhos – um deles é Clotilde, a emparedada. Esse estado de paz, no 
entanto, é quebrado com a chegada de Leandro Dantas, que transtorna 
o comportamento de Josefina. O português, então, passa a desconfiar das 
atitudes de sua esposa e, a partir dos boatos sobre o Don Juan vindo da 
Bahia e sua aproximação da família, torna-se cauteloso.

Ao descobrir a traição, seu já questionável caráter, caracterizado como 
mesquinho e tacanho, torna-se monstruoso – na acepção metafórica do 
termo. Para combater aqueles que julga serem verdadeiros monstros 
morais, por terem passado dos limites instituídos socialmente, Jaime não 
mede esforços e se utiliza dos artifícios mais ignóbeis. A raiva torna-se, 
pois, seu principal sentimento. Decide, por fim,  limpar sua honra com o 
sangue da própria esposa. Jaime esperou que Josefina se deitasse para ir 
até o quarto e se ver livre da vergonha sentida: 

Aí chegando, fitou os olhos no colo da mulher, 
naquele colo onde ele repousara tantas vezes 
a sua cabeça, ébrio de amor e de legítimas 
volúpias, mas agora poluído ao contato de um 
amante, e, parecendo escolher o lugar, em que 
sentia, pelo arfar, que se abrigava o coração, 
debruçou-se para ela e ergueu o punhal. 
(VILELA, 2013, p. 359).

Deteve-se, porém, no último instante. Percebeu que matar a mulher 
seria pouco; desejava fazê-la experimentar o máximo de sofrimento 
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possível. Para isso, traça o plano de morte de Leandro, para que a perda 
do amante causasse a máxima dor em sua esposa adúltera. Alia-se a 
alguns dos sujeitos mais torpes da sociedade recifense, tomando-os 
como capangas e subordinados na empreitada. Jaime chega a pagar um 
estrangeiro para sumir da cidade para que pudesse pegar seus pertences e 
colocá-los no cadáver decomposto e irreconhecível de Leandro. Com isso, 
não se levantariam teorias de que o corpo era o do rapaz conquistador. 

Seu comportamento, tanto em relação à Josefina quanto a seus 
capangas e a Leandro, pode ser relacionado com outra ideia contida em O 
Mal-Estar na Civilização, a de que o homem se revela como besta selvagem 
ao liberar seus instintos violentos:

[...] é que os homens não são criaturas gentis 
[...]; pelo contrário, são criaturas entre cujos 
dotes instintivos deve-se levar em conta 
uma poderosa quota de agressividade. Em 
resultado disso, o seu próximo é, para eles [...] 
alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua 
agressividade, [...] utilizá-lo sexualmente sem o 
seu consentimento, apoderar-se de suas posses, 
humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e 
matá-lo. (FREUD, 1997, p. 67).

Além de matar Leandro com um tiro de revólver, camuflar seu corpo, 
deixá-lo apodrecer e gerar profunda dor e alucinações em Josefina, 
Jaime reserva seu lado ainda mais vil ao lidar com sua filha Clotilde. 
Tenta, inicialmente, casar a moça com o primo João Favais – um homem 
igualmente torpe, que age quase como um espelho do Jaime da juventude, 
desejoso das posses do tio e ciente de que o casamento é um bom meio 
para alcançar seu objetivo. 

Clotilde, no entanto, nega-se veementemente a casar-se, dizendo 
preferir a morte a tal união. Ao revelar estar grávida de Leandro, seu 
pai tem a ideia do aborto como forma de não manchar o matrimônio 
prometido. João, por sua vez, já não deseja mais casar-se, vendo, na 
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gravidez da prima, uma forma de obter o que almeja sem precisar se 
engajar. A única solução enxergada pelo comerciante português é sumir 
com a filha, emparedando-a viva e grávida. Nesse ponto, há o clímax da 
história e da deturpação moral representada por Jaime Favais.

Em A Emparedada da Rua Nova, há a exibição e a destruição de 
personagens marcados por caracteres desprezíveis. Seja pela infração 
aos limites morais da sociedade, seja pela própria maldade ou pelo ódio 
desenfreado, todos os presentes na obra são, em maior ou menor grau, 
monstruosidades que representam, para a época, protótipos desprezíveis 
da humanidade.

o EmpArEdAmEnto: AspECtos dA LitErAturA do mEdo 
brAsiLEirA

O Último capítulo apresenta, portanto, o clímax da narrativa, a 
concretização da ideia anunciada pelo título da obra. Nesse ponto, conta-se 
um evento terrível que se caracteriza pelo horror e pela violência gerados. 
Do ponto de vista da narração, ocorre uma interessante alternância. Se 
durante praticamente todas as outras partes, o que prevalece é o narrador 
em terceira pessoa, nesse momento mesclam-se o narrador de terceira 
com o de primeira, sendo este o responsável por contar como se deu o 
emparedamento de fato. Talvez essa estratégia tenha sido empregada para 
ressaltar o aspecto psicológico do aterrorizado pedreiro encarregado de 
encerrar a vida de Clotilde.

A descrição da entrada do homem na delegacia para testemunhar o 
crime que cometera já ressalta o estado de pânico em que se encontrava 
o personagem. 

Estava visivelmente assustado e trazia 
estampados no semblante todos os sinais 
característicos do terror e da loucura. Os olhos 
excessivamente abertos e espantados, moviam-
se para todos os lados com esgares de medo, ao 
passo que ligeiras e intermitentes crispações 
nervosas lhe abalavam todo o corpo. (VILELA, 
2013, p. 505).
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Ao ser levado da própria casa por dois homens mascarados que o 
ameaçavam, destacam-se na figura do pedreiro, em narração de terceira 
pessoa, seu aspecto “mais morto do que vivo” (VILELA, 2013, p. 505), 
o estado catatônico em que ficou, sem “poder gritar e pedir socorro”, 
tamanho era o seu pavor. Sentia-se “intimidado [...] pelo terror que dele se 
apoderara” e receoso de que travasse “conhecimento com a lâmina aguda 
de um punhal” (VILELA, 2013, p. 506), ou seja, de que fosse assassinado. 

Ao entrar na sala, ele descreve, em primeira pessoa, o ambiente 
assustador, mal iluminado, ressaltando o “silêncio medonho”, as “baforadas 
de ar frio” e “gemidos abafados” (VILELA, 2013, p. 507). Sendo guiado, 
de olhos vendados, pelos aposentos, depara-se com um cômodo no qual 
havia, ao fundo, um banheiro. Nesse ponto, há a revelação, pelo próprio 
pedreiro, do evento que lhe causou tanto horror:

Passou-se então uma coisa horrível e que me fez arrepiar os cabelos da 
cabeça. Dentro do banheiro estava uma pessoa envolta num lençol como 
se fosse numa mortalha, e a debater-se convulsiva e violentamente. Ao 
passo que fazia esforços inauditos para desvencilhar-se das prisões que a 
retinham e para erguer-se daquele túmulo, onde a iam enterrar ainda viva, 
soltava uns gemidos surdos e roucos, de quem está amordaçado. (VILELA, 
2013, p. 508).

Sua tarefa é revelada pelos estranhos: ele terá que erguer uma 
parede e isolar totalmente aquele pequeno banheiro, com a figura viva 
lá dentro presa. Sem opção nenhuma além da obediência, ele executa 
tal função, ouvindo os gritos cada vez mais medonhos da emparedada e 
suas pancadas nas tábuas, até cessarem por completo. Ao terminar e ser 
levado de volta para a casa, recebe um embrulho como pagamento, que 
acaba sendo perdido. Toda essa história, porém, contada na delegacia, não 
convence nenhum policial, e o crime fica impune. 

A partir desses elementos, é possível enquadrar essa obra na noção de 
literatura do medo brasileira (FRANÇA, 2011). Nas produções literárias 
nacionais, o medo estaria ligado a traços mais realistas que sobrenaturais, 
além de tratarem da violência e da imprevisibilidade surgida no contato 
com os outros. Tais características são facilmente percebidas no episódio 
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do assassinato de Clotilde, além serem reforçadas pelos aspectos morais 
bastante deturpados – e, da mesma maneira, bastante reais – dos 
personagens de A Emparedada da Rua Nova.

ConCLusão

O livro de Carneiro Vilela não foi apenas a descrição de hábitos de 
Recife do final do século XIX ou mera literatura de fruição. Trata-se sim de 
um romance de sensação, mas também de uma obra cujos valores e limites 
da sociedade da época estão bastante demarcados. Suas personagens, 
repletas de instintos imperiosos, representam verdadeiros monstros 
morais, indicando as fronteiras que não podem ser ultrapassadas e o risco 
em desrespeitá-las. 

Nesse sentido, destaca-se o papel que a sexualidade, sobretudo a 
feminina, exerce para a caracterização de comportamentos moralmente 
condenáveis. Celeste, Josefina e Clotilde são vítimas de seus desejos 
incontroláveis e, em nome deles, questionam as normais sociais. Calu 
e Marocas, integradas em um ambiente pobre, tomam o caminho da 
prostituição para sobreviver. Todas elas são punidas no final, mais do que 
todos os outros personagens masculinos.

O episódio do emparedamento de Clotilde por Jaime Favais, seu próprio 
pai, é o clímax do livro e, não coincidentemente, o momento em que o 
medo domina toda a narrativa. O pedreiro responsável pela ignominiosa 
tarefa horroriza-se tanto com a possibilidade de ser morto quanto com o 
destino da mulher presa, que grita e implora pela vida. O temor calcado 
no real, seja enquanto medo do outro, seja enquanto da morte, permite 
que se entenda a obra como um exemplo de literatura do medo brasileira.

A Emparedada da Rua Nova apresenta ao leitor o perigo de se 
ultrapassarem os códigos de conduta. Para isso, Carneiro Vilela criou 
verdadeiros monstros morais, representantes máximos de tudo o que 
acreditava ser preciso expurgar da coletividade. A única forma de calar 
para sempre essas monstruosidades e toda a ameaça que representam aos 
valores nacionais foi lacrá-las vivas em uma parede. Elas, no entanto, como 
monstros que sempre voltam, sobreviveram em forma de lenda urbana 
para continuar a atrair e a assombrar o imaginário social.
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mEdo E prAzEr nos Contos brAndoniAnos dA 
faSe claro-eScuro peSadelo

Eloísa Porto Corrêa1 

Neste artigo abordamos comparativa a narrativa curta finissecular 
de Raul Brandão e algumas pinturas, em suas encenações de um mundo 
ficcional bizarro. Nelas, os contrários se aproximam: (i) por conta das 
combinações de cores destoantes e fortes, com predominância de tom 
sombrio; (ii) pela conjugação de palavras e imagens contraditórias, que 
ora assustam, ora deleitam personagens e narradores; (iii) por meio 
do contraste entre o dionisíaco e o apolíneo nos comportamentos de 
personagens; (iv) pelas paisagens decadentes e fantasmagóricas, que 
assolam figuras deploráveis e sublimes. 

Para isso, partiremos de estudos de Argan (1992) sobre a pintura, Júlio 
França (2011) e Burke (2013) sobre o medo e o prazer estético em obras 
de arte; bem como as pesquisas de Fernando Monteiro de Barros (2008) 
sobre as marcas do gótico na literatura dos três últimos séculos; além da 
fortuna crítica sobre Raul Brandão e a literatura do período de transição 
entre os séculos XIX-XX, que conta com nomes como Vítor Viçoso (1999) e 
José Carlos Seabra Pereira (1979). Apresentaremos uma visão panorâmica 
dos contos do livro A Morte do Palhaço e O Mistério da Árvore, de Raul 
Brandão, em confronto crítico com algumas telas de pintores como Van 
Gogh e Munch, investigando como medo e prazer se configuram nessas 
obras e como as marcas do gótico se espalham por cenas e cenários, 
horrorizando e determinando figuras, personagens e narradores.

A historiadora Graça Proença (2003, p. 62-63) ensina que o termo 
gótico, relacionado à arte, surge por volta do século XVI para designar 
“desdenhosamente” grandes abadias, com “portões laterais continuados 
por altas torres”, com grandes portais e janelas, acima das quais havia 

1 Doutora UFRJ, Pós-Doutoranda UERJ, Professora Adjunta UERJ-FFP.
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outras janelas arredondadas, as rosáceas. Essa nova arquitetura, que 
se misturou à românica, a partir do século XII, foi chamada gótica para 
sugerir que sua aparência era “tão bárbara que poderia ter sido criada 
pelos godos, povo germânico que invadiu o Império Romano e destruiu 
muitas obras da antiga civilização romana”, por volta do século II a.C. 

Com o passar do tempo, “o nome gótico perdeu seu caráter depreciativo 
e ficou definitivamente ligado à arquitetura dos arcos ogivais”, vitrais 
multicoloridos, palácios como o de Luís IX, de 1243-1246, em Paris 
(PROENÇA, 2003, p. 68-69); ou como o palácio Ca’ d’Oro (Casa de Ouro) do 
século XV, em Veneza, “erguido sobre o Grande Canal, cujas águas refletem 
as linhas da fachada” (PROENÇA, 2003, p. 70). O estilo gótico compreendeu 
também esculturas religiosas associadas a essas construções, como 
estátuas de nobres (como a Nobre Utá), cavaleiros medievais, santos e 
cenas religiosas (como a Crucificação e A virgem e o menino, de Pisano); 
manuscritos ilustrados “feitos em marfim, ouro, prata e decorados com 
esmalte”, como o Massacre dos Inocentes e Fuga para o Egito, Jerusalém 
Celestial e a Bíblia de Toledo; pinturas, grandes murais e afrescos, como 
os de Gualteri e Giotto, já com uma “visão humanista do mundo” e dos 
santos, e dando “algum movimento às figuras”, “através da postura dos 
corpos e do drapeado das roupas”, mas ainda não realizando “plenamente 
a ilusão da profundidade do espaço” (PROENÇA, 2003, p. 71-75). Com 
esse nascente humanismo, as pinturas góticas dos irmãos Van Eyck, por 
exemplo, registram até paisagens urbanas e figuras da elite do século XV, 
como Nossa Senhora do Chanceler Rolin e O Casal Arnolfini, este último 
quadro, aliás, inovando em termos de perspectiva e segundo plano, já que, 
num espelho, ao fundo, toda cena retratada aparece invertida, incluindo a 
imagem do próprio artista, na residência de um rico comerciante flamengo 
(PROENÇA, 2003, p. 76-77). Deste modo, o abrangente termo gótico “entra 
no vocabulário significando (1º) germânico e, mais tarde, (2º) medieval”, 
“visto como a Idade das Trevas e associado à brutalidade, às superstições 
e ao feudalismo”, sendo usado ainda, por vezes, de forma depreciativa até 
o século XVIII, segundo Peixoto (s/d). 

Barros (2008, p. 120-121), considerando o primeiro romance do gênero 
gótico como O Castelo de Otranto, de 1764, do inglês Horace Walpole, 
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ensina que o “paradigma do gótico registrável na produção ficcional” inclui, 
como “principais elementos desta estética”, já presentes neste primeiro 
romance do gênero e cultivados daí em diante, “o castelo arruinado com 
suas passagens subterrâneas, os eventos sobrenaturais, a heroína solitária 
e o aristocrata malévolo”, bem como o “espaço do enclausuramento e da 
tradição enquanto ruína alegórica” do poder aristocrático decadente. 
Durante todo o século XIX e XX, segundo Peixoto (s/d), “o gótico continua 
a proliferar” em obras pela Europa, sobretudo inglesas e alemãs, e chega 
até a América. “Charles Brockden Brown é o responsável pela difusão do 
gótico” na América, de acordo com Peixoto (s/d), entretanto transpondo 
“a ação dos seus romances para palcos mais familiares aos seus leitores”, 
de forma que os “castelos em ruínas”, não raro, cedem espaço às “florestas 
e longínquas localidades”. Sobre essas paisagens, Barros (2008, p. 125) 
acrescenta que apresentam “elementos comuns à poética do Gótico” na 
“natureza noturna e sombria, frequentemente com os elementos em 
fúria”: tempestades, ventos ululantes, animais ferozes ou agoureiros.

É o que notamos também em várias narrativas europeias do fim do 
século XIX, entre elas inclusive em algumas do escritor e pintor português 
Raul Brandão, como Primavera Abortada (PA, p. 103-108), sobre o ciclo 
da vida que se alimenta de morte, numa “floresta enorme e silenciosa”; 
Santa Eponina (SE, p. 109-114), sobre uma princesa inocente que “às 
vezes fugia do castelo, perdia-se na velha floresta” e, depois, abdica da 
riqueza para viver a desgraça e a promiscuidade entre figuras deploráveis 
e miseráveis; e O Mistério da Árvore (OMA, p. 99-102), sobre um rei 
vampiresco que, trancado em seu palácio marmóreo, manda devastar a 
natureza no seu reino decadente e aterroriza seus súditos. Nestas três 
narrativas de A Morte do Palhaço e O Mistério da Árvore (BRANDÃO, 
1981, p. 99-114), da fase claro-escuro pesadelo do escritor, encontramos 
encenações de um mundo ficcional, fantasmagórico e decadente, onde 
contrários se aproximam, seja nas combinações de cores intensas, com 
predominância do sombrio; ou na conjugação de palavras e imagens 
opostas, que ora assustam, ora deleitam narradores e personagens, 
muitos dos quais dionisíacos e alguns poucos apolíneos.
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Algumas dessas marcas são encontradas também na pintura pós-
impressionista do fim do século XIX, precursora, em muitos aspectos, da 
arte expressionista, através das inovações de artistas como Van Gogh, 
que também representa mundos fora dos padrões tradicionais, muitas 
vezes sombrios ou bizarros, assustadores ou inquietantes, através do “uso 
arbitrário da cor”, da exploração de contrastes luz-sombra e entre cores 
puras e intensas, segundo Proença (2002, p. 145, 152). Em telas pós-
impressionistas, como A Noite Estrelada de Van Gogh, também podemos 
investigar o quanto o medo e o prazer se conjugam em cenas pictóricas, 
capazes de assustar e deleitar apreciadores, por suas pontiagudas formas 
naturais (cipreste) e arquitetônicas (telhados), na escuridão perfurada 
apenas pela luz de algumas estrelas e agitada pelos movimentos circulares 
de ventanias, capazes de intimidar homens, ausentes da cena, abrigados das 
intempéries. As ventanias ululantes provocam “no espírito um sentimento 
grandioso e aterrador” e a sombria “noite aumenta nosso terror mais do 
que qualquer outra coisa”, segundo Burke (2013, p. 107-110). 

Agressiva é a própria combinação de cores na tela de Van Gogh, 
opondo tons frios de azul e roxo a tons quentes de laranja e amarelo; e 
muito negro a poucos brancos e cinzas, compondo o que Argan (1992, 
p.124-125) chama de “um cromatismo violento”, através do qual Van 
Gogh reflete não “correspondências”, mas “estridentes relações de força 
(atração, tensão, repulsa) no interior do quadro”, que laceram, deformam 
e distorcem as imagens. Através dessa “aproximação estridente das 
cores, do desenvolvimento descontínuo dos contornos, do ritmo cerrado 
das pinceladas que transformam o quadro numa composição de signos 
animados por uma vitalidade febril e convulsa”, Van Gogh consegue que 
sua “matéria pictórica adquira uma existência autônoma, exasperada, 
quase insuportável”, de forma que seu “quadro não representa: é” (ARGAN, 
1992, p. 125). Assim, o precursor do expressionismo se opõe à “técnica 
mecânica da indústria, com um fazer gerado pelas forças profundas do 
ser: o fazer ético do homem contra o fazer mecânico da máquina” e propõe 
“uma nova estrutura de percepção” e uma “arte-ação”, “que se encontram 
nas raízes do expressionismo” (ARGAN, 1992, p. 124-125). 
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Estudiosos como Júlio França (2011) já demonstraram como muitas 
vezes o medo e o prazer aparecem atrelados em obras de arte, como 
emoções estéticas associadas, desencadeadas pela fruição estética e pelo 
terror diante de cenários assustadores, tais como os góticos ou insólitos, e 
mesmo o da referida tela. Burke (2013, p.72), na segunda metade do século 
XVIII, já ensinava que “dor e perigo” são “deliciosos” quando temos uma 
ideia deles “sem que a eles estejamos realmente expostos”, pois “objetos 
que causariam aversão na realidade são, nas artes e ficções, a fonte de um 
prazer muito intenso” (BURKE, 2013, p. 65). É o que encontramos na tela 
e nas três narrativas brandonianas, todas produzidas por artistas de olhos 
atraídos “pela cor e espírito atraído pelo problema”, como foram Júlio 
Dantas, Raul Brandão e tantos contemporâneos deles (PEREIRA, 1979, 
p. 22), que levaram leitores a confrontarem cenas violentas, cenários 
sombrios, em vários aspectos semelhantes À Noite Estrelada de Van Gogh. 

Entre essas muitas noites aterradoras espalhadas pelas obras de 
Brandão, temos aquela em que rei e rainha de SE são obrigados pelo povo a 
soltar sua única filha, evadida “para sempre”, para viver na promiscuidade 
entre miseráveis: 

noite grande, imóvel, calada, misteriosa, nos 
sítios ermos, nas grandes florestas podres de 
velhice; nos montes escalvados só pedra e luar, 
onde as sombras fantásticas se cosem com o 
fraguedo, à espera de uma alma errante que se 
atreva a passar! (SE, p. 112). 

No trecho, como na pintura, um misterioso cenário sombrio, perfurado só 
pelo luar, também hostil e assustador, por isso vazio de pessoas, escondidas 
ou “cosidas”, por estarem abrigadas, amedrontadas ou entrincheiradas 
à espera de oportunidades para praticarem violências, como no trecho a 
seguir: “Esperavam-na cosidos com a noite para caírem sobre ela sem palavra 
(...) De toda parte corriam mendigos ascorosos, caravanas de leprosos, 
alguns arrastavam-se pelo caminhos com rugidos, outros blasfemavam na 
noite, não querendo morrer sem a terem possuído” (SE, p. 113). 
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Todos procuram se camuflar na paisagem (“cosidos com a noite”, 
“arrastavam-se com rugidos”) para melhor atacarem suas vítimas, neste 
caso Eponina. Notamos até ora uma coisificação, ora uma zoomorfização 
dessas variadas figuras deploráveis, que se comportam por vezes como 
animais, rugindo; outras vezes, anulam-se como objetos estáticos, 
costurados: “cosidas”.

A arquitetura do palácio do Rei de OMA (p. 99-100), ou o pouco que 
dela anota o narrador, também é sombria e lembra um palácio gótico, 
secular, arruinado, “construído num bloco de pedra escura”, que dentro 
se resume a “crepúsculos”, “agonias de luz”, “silêncio tumular”, deserto 
e o rei solitário, “de cabeça encostada aos vidros das janelas”. Fora, o 
reino decadente aparece devastado e obscurecido, sem alegria e vazio de 
pessoas, como a pintura de Van Gogh. Mas, enquanto na pintura o poder 
da natureza parece se insinuar, nesse conto de Brandão é o poder do Rei 
que se impõe, dominando a natureza, os semelhantes e impingindo-lhes 
a dor e o terror: “mandava queimar tudo, devastar tudo no seu reino” 
(OMA, p. 99). No caso do Rei no conto, a destruição é “infligida por um 
poder de certo modo superior”, que “deriva toda sua sublimidade do 
terror”, como ensina Burke (2013, p. 89-90). Em OMA, esse poder fica 
ostentado pelo monumental instrumento do Rei para tortura e execução 
dos transgressores e dissidentes: “uma árvore que havia séculos servia 
de forca” (OMA, p. 99).

O decadente “castelo real no alto da montanha” da Santa Eponina 
também revela muitas marcas góticas na arquitetura, como as “abóbodas 
solitárias”, o “grande calhau nas portas chapeadas”, “corredores 
abobadados”, “grandes pátios desertos onde a erva inútil cresce”. Os objetos 
de adorno também lembram os góticos (“berço de ouro, sobre o qual o rei 
e a rainha se curvavam”) e até os personagens e seus comportamentos, 
como “os bispos de grandes barbas de luar, os cavaleiros andantes 
refulgindo ao sol como espadas, o povo de alma rude e piedosa”, a “corte 
heráldica, recortada em ouro” (SE, p. 109-114). Tudo encena a riqueza, as 
estátuas e adornos de castelos góticos, como o já mencionado palácio Ca’ 
d’Oro (ou Casa de Ouro) do século XV, em Veneza. 
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Além disso, contribuem na ambientação gótica do castelo do conto: 
(1) a clausura em que vivem a rainha e Eponina, como as senhoras e 
donzelas da época medieval; a vinda de (2) “cavaleiros de países afastados 
para se baterem por ela (Eponina)” e de (3) “trovadores, guiados por 
sua fama”, esperando “à noite sob o balcão que ela aparecesse para a 
cantarem”; (4) sua divinização ao início da obra, pois é santa, caridosa, 
piedosa, cúmplice da natureza e dos humildes: “não caminhava: chama 
clara que desliza”, “delicada como uma flor”, “uma brancura e um olhar 
de piedade” (SE, p. 109-111). 

Por outro lado, em SE, além do castelo gótico, aparece também a “velha 
floresta”, uma das novas configurações dos cenários góticos, surgidas no 
fim do século XIX e cultivadas no século XX, de que nos falam Peixoto (s/d) 
e Barros (2008). Esta floresta de SE é misteriosa, sinistra e aterrorizante, 
com “cabana de lenhadores”, “buraco sinistro donde ninguém se 
aproximava sem terror”, “cova”, “feras”, “santos”, “rugir de folhas” e até um 
monstro, híbrido entre animal e mineral: “um bicho, metade pedra, metade 
sapo, com a boca maior que o antro escuro”, que, só ao ver Eponina, “ficava 
todo dominado”. 

Com isso, percebemos que, se por um lado, o conto SE apresenta 
ambientação e vários elementos da religião católica, sobretudo no castelo; 
por outro “incorpora também um simbolismo pagão”, forte na floresta, 
de forma que “um efeito sobrenatural e mágico, evoca uma espécie de 
terror, vulnerabilidade e temor: o sentir-se à mercê de um poder superior” 
(PEIXOTO, s/d), que ora é o católico, ora é o da natureza. Aliás, há um 
destaque para este último poder, o da natureza pagã fora do castelo, de 
maneira que o conto se divide em dois espaços e em duas partes: a 1ª 
ambientada mais no castelo e sob uma égide mais cristã, mais controlada 
e apolínea; e a 2ª ambientada mais fora do castelo e sob uma égide mais 
pagã, mais natural, descontrolada e dionisíaca. 

Entretanto, no desenrolar dos acontecimentos, há uma interpenetração 
entre elementos cristãos e pagãos, pois, ainda que Eponina seja 
santificada, mas é como uma espécie de deusa pagã, e através de uma 
orgia dos sentidos, e da carne que sublima, por fim, contraditoriamente 
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decaindo, descendo do castelo na montanha, ao rés do chão, na miséria e 
na promiscuidade, é que ascende. 

Em PA, também temos uma “floresta enorme e silenciosa”, ambiente 
hostil onde “a vida para, estancada e lúgubre”, os “esqueletos negros 
enormes das árvores pareciam séculos petrificados” e as árvores “que ali 
cresciam, desde a criação do mundo”, “estarreceram e não deram mais 
sombra nem flor”, “mordiam a terra” com “raízes em garras” e delas “as 
aves caíam geladas” (PA, p. 103-104). Trata-se de um espaço misterioso e 
assustador como o da floresta gótica mencionada por Peixoto (s/d), ainda 
mais porque controlada por um “Deus sinistro” (PA, p. 103), que designa o 
ciclo da vida, alimentado pela morte. Ambos, floresta e Deus, são dotados 
de uma assustadora “infinitude” capaz de “encher o espírito daquela 
espécie de horror deleitoso e sublime” de que nos fala Burke (2013, p. 98), 
porque, “não sendo o olho capaz de perceber seus limites, eles parecem 
infinitos”; e “a imaginação não encontra nenhum obstáculo que possa 
impedi-la de estendê-los”. Por isso, Deus e floresta assumem proporções 
ainda maiores e poderes ainda mais assustadores na narrativa, porque 
infinitos no espaço e no tempo, secular e cíclico. O mesmo podemos 
dizer dos exteriores ilimitados de OMA e SE, do Rei de OMA, perpetuado 
no poder (vampirescamente ou pela linhagem de sucessão) e das figuras 
bestiais que se reproduzem ciclicamente no “enxurro humano” de SE.

A imortalidade e o poder descomunal são marcas muito encontradas na 
literatura gótica, em figuras como vampiros e outros híbridos monstruosos. 
Esse poder vampiresco pode ser reconhecido “como conotação metafórica” 
da “tirania político-social que suga a vida do povo”, segundo o professor 
Fernando Monteiro de Barros (2008, p. 121), baseado em estudos de Jones 
(1992, p. 398-412) e Frayling (1992, p. 34). Essa conotação metafórica 
parece bastante condizente também com a figura do Rei vampiresco de 
OMA, como também em parte com a do Deus sinistro de PA, sem falar 
que condiz com o contexto português do fim do século XIX, que culmina 
com o regicídio de 1º de fevereiro de 1908, na Praça do Comércio, fato 
que demonstra o quanto o povo português estava descontente com a 
monarquia e com o cenário político-social da época. Prova disso é a “frase 
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cruel dum popular”, com que Brandão em suas Memórias, resume o 
regicídio: “Foi caçado como ele caçava os javardos – e em tempo de defeso” 
(BRANDÃO, 1998, p. 66), ainda mais se pensarmos em “javardos” na sua 
dupla significação, tanto como javalis, quanto como povo embrutecido e 
miserável. Tal afirmação indica como a população julgava que o Rei não 
prezava, nem respeitava o povo, nem as leis, nem a natureza.

Em OMA, por exemplo, o poder sem limites no tempo e no espaço do Rei 
fica representado pela destruição do seu reino e da natureza, degradados, 
da qual sobra apenas a “árvore enorme que havia séculos servia de forca”, 
“esgalhada e seca”, cheia de “cadáveres e corvos” (OMA, p. 99), semelhante 
às árvores de PA (p. 103-108): “esqueletos negros”, que “pareciam séculos 
petrificados”. Essa arquitetura escura e sombria – “desenhada” pelo Rei no 
seu castelo, como já se viu, e no seu reino todo, como ocorre também nos 
espaços de PA e SE –, “causa um efeito maior sobre as paixões”, tornando 
“o objeto absolutamente impressionante” e, assim, quanto mais “diferente 
daqueles com os quais estivemos familiarizados”, mais sublime se torna, 
segundo Burke (2013, p. 107). Isso porque “tudo o que é terrível à visão 
é igualmente sublime” (BURKE, 2013, p. 82), incitando “ideias de dor e 
de perigo”, gerando “tensão anormal e certas excitações violentas dos 
nervos” (BURKE, 2013, 166-167). 

Os “efeitos sobre o corpo e o espírito” advindos da dor e do tormento 
são “muito mais poderosos do que os que provêm do prazer” hedonista, e, 
mais fortes ainda, são as dores e tormentos advindos da possibilidade de 
morte (encontrada nas três narrativas de Brandão citadas), pois tanto mais 
dolorosos e aterrorizantes são aqueles considerados emissários “dessa 
rainha dos terrores” (BURKE, 2013, p. 59-60). É o caso das ameaças aos 
súditos pelo Rei de OMA, que mata todos os ingênuos felizes, como matou os 
mendigos amantes, e do Deus de PA, que em toda primavera escolhe novas 
vítimas entre os noivos da estação. Ambos impõem o pior terror que se 
poderia impor a esses homens de papel: a ameaça de morte por um assassino 
poderoso, cruel e sem limites, que horroriza também narradores e leitores.

Entretanto, aos reis de SE, o rebaixamento, a perda do poder e a 
degradação de seus valores parecem apavorar mais do que a possibilidade 
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de morte de sua única filha, como podemos notar na passagem a seguir, 
em discurso indireto livre, na qual se interpenetram as vozes do narrador 
(irônico) e dos reis: “Vê-la morta! Antes vê-la morta do que deixá-la partir 
por esse mundo, pura como um lírio, entregue às mãos do Diabo!” (SE, 
p. 111). A ameaça de degradação do seu legado pela filha leva o rei a 
desejar antes a morte dela, ao ouvir os gritos e silêncios alternados da 
multidão, na noite em que sua filha foge do castelo e desce para o povoado: 
“Ouve-o o velho rei trêmulo, que pede a Deus a morte” (SE, p. 112). Por 
fim, na certeza de dilapidação de seu legado e poder, o rei prefere morrer. 
Claro que o narrador ironiza as aflições e pavores do rei, uma vez que se 
horroriza por causas bem diferentes das do monarca decadente.

Enquanto o rei parece preocupado bem mais com a sua própria 
decadência e derrocada, o narrador pontua mais horrores: (1) com a situação 
da moça; (2) a situação da família real trancada no castelo, encurralada, 
perdida e negligente em relação ao reino arruinado; logo, também horroriza 
o narrador; (3) a situação do reino, enquanto espaço degradado intra e 
extramuros, e a (4) da população, “um bando de fantasmas” (SE, p. 111), 
desprezados e temidos pelo rei, e vivendo em condições abomináveis, num 
espaço infernal, na opinião do rei, já que considera o povo como “as mãos 
do Diabo” (SE, p. 111). O narrador problematiza, portanto, a situação desse 
reino decadente, dividido em espaços tão opostos e em grupos rivais, que 
deveriam ser parceiros: de um lado, a pequena família real encastelada e, 
de outro, o monstruoso populacho negligenciado e furioso, “que emigrava, 
mostrando os punhos para o palácio” (SE, p. 111), pronto para “apertar entre 
as garras” a família real, inclusive Eponina, como “um pássaro”, “sentindo-o 
morrer de vagar” (SE, p. 114). Trata-se de um narrador dividido, também, 
por um lado, deleitado diante da plasticidade das cenas construídas, mas, 
por outro lado, horrorizado com a desgraça e as distorções nos cenários 
confrontados. Neste sentido, como em tantas narrativas de Raul Brandão, 
o narrador assemelha-se à figura central d’O Grito de Munch, com suas 
imagens ondulantes em cores intensas que apavoram a figura central da 
tela, levando-a a um grito surdo de desespero, sufocado pela mudez da 
linguagem pictórica.
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Nas narrativas de Brandão, os gritos sufocados de dor e de horror 
das personagens e figuras são emitidos pelos narradores, que dão voz 
a figuras emudecidas pela sociedade, na esteira de O Grito de Munch. 
Diante de cenários violentamente distorcidos, em cores berrantes, 
diante de espectros miseráveis, como os de Van Gogh; ou de sociedades 
desagregadas pela violência de guerras, ou de metamorfoses abjetas, 
como a de Kafka, os narradores brandonianos vão não apenas 
colorindo os dramas humanos em tonalidades berrantes, como também 
problematizando questões ontológicas, sociais e políticas, como vimos 
nas narrativas anteriormente comentadas. 

Seja como for, os narradores brandonianos, como Van Gogh e Munch 
nas telas comentadas, refletem sobre a “crise do homem, da razão e da 
própria linguagem, enquanto instrumento de racionalização do mundo” e 
expressam uma “insuportável ausência de sentido” para o mundo e para 
os seres, segundo Mateus (2010, p. 5). Assim, nestas narrativas obscuras 
e repulsivas – sendo o termo “narrativas” empregado para nos referirmos 
não apenas às narrativas literárias, mas também encarando a pintura como 
uma narrativa não verbal ou pictórica (BUORO, 2003, p. 136) –, notamos 
a “derrocada do paradigma iluminista-positivista que, durante mais de 
três séculos, constituiria o pilar e o modelo civilizacional da racionalidade 
ocidental” (MATEUS, 2010, p. 4). Com isso, “o homem europeu moderno 
se vê confrontado com a angústia da morte e com o absurdo de viver num 
mundo sobre o qual paira o ‘silêncio de Deus’ (Pai cristão, onipotente e 
justo), de forma que é a sua própria imagem de homem “que entra em 
crise, que surge ameaçada de morte”, ainda segundo Mateus (2010, p. 
4). É neste contexto e neste despropósito que o Expressionismo aparece, 
segundo Eduardo Lourenço, como a “forma mais exacerbada da crise da 
imagem do homem” (LOURENÇO, 2004, p. 30).

Entretanto, não são apenas os personagens sombrios (como o Rei 
de OMA e o Deus de PA) e a massa monstruosa de SE que horrorizam 
o narrador brandoniano. Abismam-no também personagens como a 
complexa Santa Eponina, que apresenta muitas marcas apolíneas em sua 
aparência e em seu comportamento, como vimos, no início divinizado 
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de seu percurso. Mas, também exibirá marcas dionisíacas, sobretudo no 
fim de sua trajetória, quando transgride os preceitos de sua família, do 
Cristianismo e da sua infância, voltando a falar de “crise da imagem do 
homem” (LOURENÇO, 2004, p.30) e das organizações sociais e políticas no 
fim do século XIX e início do século XX.

Num primeiro momento, como uma duplicação da família e do espaço 
de sua criação, Eponina infante é divinizada, seguindo o paradigma 
cristão de comportamento feminino, pura, alegre, bela e apolínea, mas 
ingênua e alienada: “Não sabia nada do mundo nem da desgraça” (SE, p. 
110). Superprotegida, enquanto ignora a situação do povo, assemelha-se 
à imagem de Apolo: uma entidade solar, serena, “deus tanto da música 
quanto da poesia”, que “deliciava com o som da sua lira”, por isso é 
“símbolo da ascensão humana” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2001, p. 66-
67), relacionado não apenas à beleza e à harmonia (BULFINCH, 2001, p. 
10), mas também à medicina, à cura (BULFINCH, 2001, p. 31). Tais dons 
também são atribuídos à Santa Eponina ao início da narrativa, ao menos na 
visão da corte, dos bispos e na fé popular da “multidão que caiu de joelhos” 
(SE, p. 111). Mas, ao fim da narrativa, ela não cura ninguém, ao contrário, 
é devastada pelo “enxurro humano” (SE, p. 114), apesar de sua fé; fato que 
reforça a impotência dos reis e o “silêncio de Deus” (MATEUS, 2010, p. 4).

Durante um momento de transição – desde quando a jovem “soube” 
dos “desesperados” e decidiu “partir sozinha”, mas “opuseram-se os pais”; 
até o momento em que “abriram-se as portas” e ela “desceu o monte” 
(SE, p. 110-111) –, Eponina chega a ser aproximada a Cristo, sentindo-
se como um cordeiro de Deus ou se oferecendo ao martírio para tirar o 
pecado do mundo, após uma espécie de revelação divina ou desejo de ser 
notada por Deus: “Para que Deus perdoasse ao mundo, devia ser calcada 
como as ervas rasteiras. Ser nada nas mãos de Deus – para que Deus a 
ouvisse” (SE, p. 110). É comparada a outras figuras bíblicas também, como 
Moisés, já que o fato de seus pais, os reis, prenderem-na (como o Faraó do 
Egito prende os judeus), impedindo que obedecesse “à voz” e fosse para 
junto do povo, provocam “castigos”, como as bíblicas pragas do Egito: “A 
voz chamava-a, cada vez mais alto a chamava. Até que vieram os castigos, 
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e dois anos as terras de semeadura não deram pão. E o velho solitário 
incessantemente pregava nos campos: – Deixem cumprir-se a vontade de 
Deus!” (SE, p. 110-111). Assim, fica sugerido que Eponina (como Moisés) 
guiaria o povo (como os judeus) subjugado pelo rei (como o Faraó) para 
um novo destino (uma terra prometida), o que reforça a tese de santidade 
de Eponina, defendida no reino. 

Mas, esse novo destino, o encontro de Eponina com o povo será regido 
por um “ímpeto dionisíaco” de “violação, provocando o terror e o êxtase” 
(CEIA, 2003, p. 21-59), oposto, portanto, ao Cristianismo, à luminosidade, à 
beleza apolínea e à aparência de serenidade, harmonia e equilíbrio iniciais. 
Essa pulsão dionisíaca, entretanto, já aparece latente na primeira fase da 
personagem, que “não sabia nada da dor e só cismava na dor”, chegando 
a ouvir “toda noite”, “debruçada sobre a muralha”, “embebida num grande 
sonho”, “uma voz a chamá-la” (SE, p. 110). Portanto, já inclinada ao oposto 
complementar da situação apolínea que vivia, predisposta a dilacerar a 
harmonia e a repressão, libertando o “estado psicológico primário da sua 
personalidade dionisíaca” (CEIA, 2003, p. 21-59).

Contraposto a Apolo em muitos aspectos, Dioniso é o “deus da 
vegetação, da vinha, do vinho, dos frutos, da renovação sazonal”, “Senhor 
da árvore (para Plutarco)”, das festas (como a procissão do Phallos), 
distribuidor da “alegria em profusão (segundo Hesíodo)”, é o “princípio e 
o senhor da fecundidade animal e humana” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
2001, p. 340-341). Assim, essa voz ouvida por Eponina pode remeter a 
uma espécie de embriaguez dos sentidos, uma atração pela miséria, 
pela natureza e pela sensualidade, opostos à sua vida no castelo: “a filha 
de reis, criada mimosa num berço de ouro, fez-se trapo, pior de trapo, 
obedecendo à voz que a tornava mais rasa que a lama” (SE, p. 112). Ela 
busca, além dos muros do castelo, “êxtase de excitação sexual e afirmação 
da virilidade humana”, em situações que lembram “cultos a Dioniso”, e que 
a conduzem ao “estar-fora-de-si, êxtase, delírio místico”, “o esquecimento 
de si própria”, “num estado de alucinação e alienação”, uma “elevação do 
devoto a um estado superior de arrebatamento tal a que convinha o nome 
de divina loucura, no Fedro” (CEIA, 2003, p. 21-59), de Platão. 
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Trata-se de um “tipo de loucura divina ritual”, em que o indivíduo sente-
se “sublevado pela divindade, ultrapassando o limiar da realidade por um 
momento de embriaguez metafísica”. Por isso, Dioniso é chamado de “o 
Libertador”, “um deus popular ou um deus das multidões populares”, pois 
“o possesso estava preenchido pelo deus, em enthousiasmos (alucinações, 
excitação mental colectiva, dança da inquietude, comportamento furioso 
e histérico, frenético), um estado de última inspiração divina, que fazia 
do devoto um entheos (“cheio do deus”)”, segundo Ceia (2003, p. 21-59). 
É o que notamos em passagens como: “se o espírito está com Deus. Que 
digo! À matéria é preciso degradá-la. Foi dos mendigos e dos leprosos. 
Esperavam-na cosidos com a noite para caírem sobre ela sem palavra, 
beijando-lhe os cabelos de oiro” (SE, p. 113). Percebemos que a devota 
Eponina julga que, através dessa prática da promiscuidade (vista como um 
ritual de passagem), entre muitas figuras deploráveis, está se libertando 
da matéria, está se desapegando da existência carnal e se preenchendo 
por um Deus (o Deus cristão) ou se tornando ela mesma uma santa.

Chevalier e Gheerbrant (2001, p. 341) mostram como esses “excessos 
sexuais e a libertação do irracional” podem ser “buscas desastradas de 
alguma coisa sobre-humana”, um “esforço de espiritualização da criatura 
viva até o êxtase”, percebidos em passagens como: “desceu mais baixo 
ainda, não por amor dos homens, mas por amor de Deus, ignorando a 
matéria e saindo pura de todos os enxurros humanos” (SE, p. 114). No 
fragmento, em oposição à anterior face apolínea, superficial e aparente, 
e através da orgia da carne e dos sentidos, notamos que Eponina parece 
se purificar ao seguir suas forças irracionais, elevar-se, sublimar-se, até 
santificar-se e atingir a imaterialidade: “desceu tão fundo que acabou 
por ser imaterial” (SE, p. 114). Isso porque “Dioniso tende a introduzir 
os homens no mundo dos deuses e a transformá-los numa raça divina”, 
através das “forças obscuras do inconsciente” na embriaguez, “da 
regressão para as formas caóticas e primordiais da vida, que provocam as 
orgias” (CHEVALIER e GHEERBRANT 2001, p. 341). 

Portanto, de forma ambivalente, em SE, a libertação dionisíaca pode 
ser “espiritualizante ou materializante, fator evolutivo ou involutivo da 
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personalidade”, energia vital emergindo de “toda sujeição e de todo limite”, 
parafraseando Chevalier e Gheerbrant (2001, p. 341). Em SE, as pulsões 
dionisíacas são experimentadas em tais extremos que, primeiramente, 
parecem evocar só fatores involutivos, materiais, limitações e sujeições, 
mas, depois, surgem elementos evolutivos, espiritualizantes, libertadores 
e ilimitados: “desceu” a “enxurros humanos”, “saindo pura”, “imaterial”. É o 
que Viçoso chama de “diabolismo santificado” ou o “catolicismo perverso 
do fim de século” (VIÇOSO, 1999, p. 95), que torna a pequena, bela e 
delicada Eponina do início, uma grandiosa nova figura, hedionda, sórdida, 
repulsiva e, por isso mesmo, sublime. 

Desta forma, Eponina se liberta tanto de certos paradigmas da tradição, 
quanto de apegos materiais, já que abandona riqueza e conforto, para viver 
a miséria e a violência: “Batiam-lhe. Sujeitavam-na”, mas a jovem repetia: 
“à matéria é preciso degradá-la” (SE, p. 113). Por isso, parece sentir até 
prazer na sua degradação e sublimação, julgadas com parte do processo 
de santificação. Assim, com seu “poder embriagador” dos sentidos e 
com “suas influências benéficas e sociais”, segundo Bulfinch, Dioniso é 
“aquele que apaga toda a mancha de pecado”, “absorvente, frio e obscuro” 
(BULFINCH, 2001, p. 14), para Ceia é “o deus da libertação, das catarses e 
da exuberância”, que promove “ruptura das inibições, das repressões, dos 
recalques” e “purificação” (CEIA, 2003, p. 21-59), por “levar ao paroxismo 
aquilo de que se quer livrar a alma”, como ensinam Chevalier e Gheerbrant 
(2001, p. 340-341). 

Entretanto, Eponina até consegue se libertar e libertar o povo de alguns 
padrões, em muitos sentidos, rompe com repressões suas e dos que se 
aproximam dela, transforma radicalmente sua vida e a de quem está à sua 
volta, mas nada disso representa solução para as dificuldades enfrentadas 
pelo povo. A imagem de Eponina evadida do castelo, virando as costas 
para sua família nobre, para a tradição e para os costumes, marca a:

ruína do patriarcalismo decretada por potências 
femininas (irracionais, dionisíacas) encantadoras 
da alteridade para a razão ocidental, com a morte 



134<< sumário

e a sexualidade, num embate entre natureza e 
cultura, atingindo seu clímax com a transgressão 
e a violação dos tabus (BARROS, 2008, p. 122)

Muito característica da literatura gótica masculina, trágica, segundo 
Barros. Deste modo, o desvario de Eponina coincide com a derrocada 
final de uma dinastia, de uma família real decadente, que se mantinha 
a custo, agonicamente, encastelada, tentando ignorar ou dissimular a 
falência de seu reinado.

Percebe-se, por fim, que Eponina, como seus pais antes, também se 
perde, falha na sua tarefa (como a de Moisés) de liderar e cuidar do povo, 
aliás, acaba também destruída por esse mesmo povo. Se os reis, governando 
do topo do castelo, trancados, isolados, falham; a jovem, mesmo indo para 
o meio do povo, também se perde, também falha. Deste modo, ao fim do 
conto, ao fim do reinado, ao fim da dinastia, o povo, sem um líder, resume-
se a uma coletividade desgovernada: “só infâmia, só grotesco e desespero” 
(SE, p. 114), aterrorizando o narrador.

Entretanto, para além das falências, rupturas e transformações, notamos 
que muitos paradigmas da tradição católica são ainda reproduzidos no 
comportamento de Eponina, como o da “vontade de Deus”, da “piedade e 
da tristeza” (SE, p. 112-113), da miséria e da degradação da carne em busca 
da santidade. Desta maneira, ela representa também a perpetuação de 
muitos elementos de uma tradição aristocrática católica, ainda incrustada 
em seu discurso, valores e comportamentos.

Após seu ritual de passagem para a vida adulta, Eponina, como 
sobrevivente “de um passado extinto”, desencadeia “um tipo de sexualidade 
incontrolável no seio do conservadorismo”, que representa “tudo que o 
conhecimento racional e científico rejeita”, ou seja, seu comportamento 
demonstra, para além das rupturas, o quanto o que há de aparentemente 
“exorcizado na natureza (pulsões) e na História (feudalismo e 
aristocracia)” é “indomável e irredutível ao controle racionalista” e pode 
irromper “das profundezas onde havia sido enterrada” (BARROS, 2008, p. 
125-126), para assombrar a modernidade. Assim, se por um lado Eponina 
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rompe com o patriarcado cristão, ao abandonar o castelo e a família para 
viver suas pulsões junto aos miseráveis, que a libertam; por outro lado, 
essa libertação se dá em nome de um Deus da tradição cristã, de forma 
que Eponina também representa a sobrevivência dessa aristocracia e de 
uma tradição latejante, como reminiscência de um passado que, por vezes, 
importuna na modernidade, segundo Barros (2008, p. 125-126). 

E mais, mesmo após a morte dos “reis velhos” e de Eponina, sem 
herdeiros, se pensarmos que “o castelo ainda lá está em cima, como um altivo 
ninho de águias” (SE, p. 114), notaremos que as histórias e memórias ainda 
sobrevivem, e, dentro delas, os personagens, ainda que todos arruinados 
como o castelo, onde “clama, ainda e sempre, aquela voz frenética que se 
apoderou das ruínas: – Cumpriu-se a vontade de Deus!” (SE, p. 114). 

Mais que o rei de SE, pai da Eponina, fragilizado após a fuga da filha, 
o Rei de OMA lembra “o aristocrata malévolo”, numa “linhagem de nobres 
malditos” vampirescos, de que nos fala Barros (2008, p. 121-122). O Rei de 
OMA também apresenta uma face “dionisíaca incontrolável”, mas põe em 
“clausura o desejo” e foge da “sedução irresistível exercida pelo amante no 
objeto de seu desejo”, matando o amor e os amantes, como faz também o 
Deus de PA. Entretanto, enquanto o Deus escolhe toda primavera noivos 
para vitimar, no conto OMA, o Rei mata os “mendigos amantes” e, ao fim 
da narrativa, suga “a energia” vital deles, através da sua “árvore que servia 
de forca”, que fica “com o galho em que pendiam enforcados cheinho de 
flor” (OMA, p. 102). Se em PA e OMA várias figuras têm suas energias e 
vidas sugadas pelo “Rei doente” (OMA, p. 100) e pelo “Deus sinistro” (PA, 
p. 103); em SE, são facínoras, doentes e miseráveis que sugam a energia e a 
vida de Eponina, depois de terem suas energias e vidas sugadas pelos reis, 
antepassados de Eponina. Em todos os casos, “o mito do vampiro reveste-
se de erotismo”, ainda que monstruoso, articulado à “violação de tabus e 
repressão sexual” (BARROS, 2008, p. 121) já que Rei e Deus não amam, 
mas perseguem, torturam ou matam amantes e figuras alegres, enquanto 
em SE, Eponina sacia e vive pulsões eróticas com figuras sombrias e 
monstruosas. Cabe ressaltar que essas imagens vampirescas, em Brandão, 
aparecem de forma metafórica, e nunca de forma literal como vampiros. 
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Deste modo, nessas narrativas, “o irracional, o ambíguo, o não 
esclarecido, o caótico, o escuro, o escondido, o secreto” são “chaves para 
inquirições ontológicas” (BARROS, 2008, p. 122). Por outro lado, dessas 
obras também não ficam eliminadas críticas sociais e políticas: sobre 
a situação do povo, o despotismo de Reis, repressão sexual em certas 
religiões cristãs, de forma que o Deus de PA pode suscitar também o 
Deus cristão, tido por muitos, naquela época, como figura central de um 
“catolicismo perverso do fim de século” (VIÇOSO, 1999, p. 95). 

Assim, nas narrativas da fase claro-escuro pesadelo de Brandão, 
pudemos observar como questões sócio-políticas e ontológicas emergem 
do texto, com forte caráter plástico, até porque produzido em diálogo com 
a pintura e com a estética gótica dos castelos em ruínas, espectros de um 
passado que encanta e assombra Portugal.

rEfErênCiAs bibLiográfiCAs

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

BARROS, Fernando Monteiro de. O gótico e a brasilidade em Lúcio Cardoso. In: 
OLIVEIRA, S. M. P.; et al. (org.) Revista do Centro de Estudos Portugueses. v. 28, n. 39. 
Belo Horizonte: UFMG, jan/jun de 2008, p. 113-131.

BRANDÃO, Raul. A Morte do Palhaço e o Mistério da Árvore. Porto: Publicações 
Anagrama, 1981.

______. Memórias. Volume I. Braga: Projeto Vercial, 1998. Disponível em: http://
www.ipn.pt/literatura. Acesso em: 28/06/2014.

BULFINCH, Thomas. O livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

BUORO, Amélia Bueno. Olhos que pintam: a leitura da imagem e o ensino da arte. 
2ª edição. São Paulo: Educ/Fapesp/Cortez, 2003.

BURKE, Edmund (1729-1797). Uma investigação filosófica sobre a origem de 
nossas idéias do sublime e do belo. Tradução, apresentação e notas de Enid Abreu. 
Campinas: Ed. Unicamp, 2013.

CEIA, Carlos. “Apolo que floresce e Dionisos que passa”. In: ______. O Estranho 
Caminho de Delfos: Uma Leitura da Poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen. 
Lisboa: Vega, 2003, p. 21-59.

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos: mitos, sonhos, 
costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Trad.: Vera da Costa e Silva. 
16ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2001.



137<< sumário

FRANÇA, Júlio. “Fontes e Sentidos do Medo como Prazer Estético”. In: GARCÍA, 
F.; et al. (org.) Anais do II Encontro Regional Insólito como Questão na Narrativa 
Ficcional. Rio de Janeiro: Dialogarts, 2011. 

FRAYLING, Christopher. Vampyres: Lord Byron to Count Dracula. London: Faber 
and Faber, 1992.

JONES, Ernest. “On the vampire”. In: FRAYLING, Christopher. Vampyres: Lord 
Byron to Count Dracula. London: Faber and Faber, 1992.

LOURENÇO, Eduardo. A Nau de Ícaro seguido de Imagem e Miragem da Lusofonia. 
3ª ed. Lisboa: Gradiva, 2004. 

MATEUS, Isabel Cristina. “Cultura Portuguesa e Expressionismo de Eduardo 
Lourenço: uma re-visão”. In: MACEDO, A. G.; KEATING, M. E. et al (org). Atas do VI 
Congresso Nacional Associação Portuguesa de Literatura Comparada / X Colóquio 
de Outono Comemorativo das Vanguardas. Braga: Universidade do Minho, 
2010, p. 1-17. Disponível em http://ceh.ilch.uminho.pt/pub_isabel_mateus.pdf. 
Consulta em 20/08/2015 às 17h56min.

PEIXOTO, Andreia. “Literatura Gótica”. In: E-Dicionário de Termos Literários. [org. 
Carlos Ceia] Disponível em: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_
mtree&task=viewlink&link_id=785&Itemid=2. Acesso em 17/06/2014.

PEREIRA, José Carlos Seabra. Do Fim de Século ao Tempo de Orfeu. Coimbra: 
Almedina, 1979.

PROENÇA, Graça. História da Arte. 16ª Ed. São Paulo: Ática, 2002.

VIÇOSO, Vítor. A máscara e o sonho: vozes, imagens e símbolos na ficção de Raul 
Brandão. Lisboa: Edições Cosmos, 1999.



138<< sumário

o sAdismo Em A cAusA secretA E o BArril de 
AmontillAdo

Nicole Ayres Luz1

introdução

Este trabalho propõe uma leitura comparativa dos contos A Causa 
Secreta, de Machado de Assis, e O Barril de Amontillado, de Edgar Allan Poe. 
Os objetivos são: (1) avaliar as distintas motivações dos comportamentos 
sádicos dos personagens Fortunato e Montresor, tomando por base as 
noções de monstruosidade, vício e virtude, apresentadas por Sade em 
“Nota sobre Romances”, e de perversidade, desenvolvidas por Poe no conto 
“O Demônio da Perversidade”; e (2) analisar como, diante da narração de 
práticas sádicas, o leitor sente, ao mesmo tempo, repulsa, curiosidade e 
prazer, tornando-se cúmplice do sadismo estético. Pretende-se mostrar que 
o monstro humano, por sua aparente normalidade e maior proximidade 
com a experiência cotidiana do leitor, talvez seja ainda mais amedrontador 
e mais difícil de ser compreendido, uma vez que o sadismo, a prática do 
mal pelo mal, parece não ter uma causa ou explicação evidentes.

pErsonAgEns sádiCos

A Causa Secreta é narrado em 3ª pessoa, sob o ponto de vista de Garcia, 
o personagem observador da prática sádica. Fortunato, aparentemente 
um homem comum e correto, desperta a curiosidade de Garcia, estudante 
de medicina, após alguns encontros casuais. No teatro, durante a 
representação de um dramalhão sangrento, o estudante nota o interesse 
do homem pela peça, percebendo sua expressão de prazer, em especial 
nas partes mais dolorosas. Ele passa a observar no outro um contraponto 
entre seus atos nobres e seu temperamento frio. O homem, um capitalista, 

1 Graduanda em Letras (Português/Francês) pela UERJ (Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro) e orientada pelo Prof. Dr. Julio França.
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doravante denominado empresário, ajuda a cuidar de um ferido com 
dedicação em situação de emergência, em seguida o destrata quando 
recebe os agradecimentos; funda uma casa de saúde com Garcia e se mostra 
extremamente devotado aos pacientes, ao mesmo tempo em que realiza 
experiências terríveis com animais. Sua relação com a esposa, Maria Luísa, é 
bastante conturbada. A mulher é delicada e frágil, particularmente sensível 
aos arroubos violentos do marido, a quem parece temer, mais que respeitar.

A cena que explicita o sadismo de Fortunato é a da tortura de um rato. 
Garcia, já íntimo da família, chega à casa do amigo e encontra Maria Luísa 
em estado de aflição. Dentro do escritório, Fortunato tortura lentamente 
um rato, que teria roído papéis importantes. É nesse momento que Garcia 
percebe a “causa secreta” do comportamento do sócio: ele encontra prazer 
no sofrimento alheio.

E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, 
alguma coisa que traduzia a delícia íntima das 
sensações supremas, Fortunato cortou a terceira 
pata ao rato, e fez pela terceira vez o mesmo 
movimento até a chama. O miserável estorcia-
se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e 
não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, 
depois voltou-os novamente, e estendeu a mão 
para impedir que o suplício continuasse, mas 
não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem 
impunha medo, com toda aquela serenidade 
radiosa da fisionomia. (ASSIS, 1962, p. 555)

Garcia, seduzido pelos encantos de Maria Luísa, tenta em vão protegê-
la da influência perturbadora de Fortunato. A moça acaba adoecendo e 
falece pouco tempo depois. Na última cena, o médico vela a defunta com 
carinho. Num rompante emocionado, ele beija sua testa. Fortunato observa 
e deduz o sentimento de Garcia. Mesmo com o orgulho ferido, ele aprecia 
a dor do outro: “Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa 
explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa”. 
(ASSIS, 1962, p. 556)
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O Barril de Amontillado é narrado em 1ª pessoa, por Montresor, agente 
da prática sádica, que procura justificar seus atos. Montresor planeja se 
vingar de seu amigo – de nome Fortunato, como o protagonista do conto 
machadiano – por motivo desconhecido. Durante uma festa de Carnaval, 
ele convida o amigo a verificar uma safra de Amontillado, porque sabe da 
paixão do outro por vinhos. Ele o atrai até sua cave, acorrenta-o e começa 
a emparedá-lo. Os gritos de desespero do outro apenas aumentam o seu 
prazer: “O ruído prolongou-se por alguns minutos, durante os quais, para 
me ser possível ouvi-lo com maior satisfação, suspendi a minha tarefa e 
sentei-me no montículo de ossos”. (POE, 1978, p. 34)

Em ambos os casos, os personagens escapam impunemente de seus 
atos sádicos. Eles apresentam uma camuflagem social para esconder um 
caráter essencialmente cruel e/ou vingativo. Fortunato é um empresário 
respeitado e admirado. Apenas Garcia suspeita que a causa secreta de 
suas aparentes boas ações seja um intenso sadismo. Montresor também 
tem grande habilidade social. Seu amigo sequer desconfia de suas reais 
intenções quando aceita o convite velado para descer até a cave:

Deve compreender-se que nem por palavras, 
nem por atos, dei motivos a Fortunato para 
duvidar da minha afeição. Continuei, como 
era meu desejo, a rir-me para ele, que não 
compreendia que o meu sorriso resultava agora 
da ideia da sua imolação. (POE, 1978, p. 31)

Os dois homens possuem uma personalidade oculta, que pode 
ser muito perigosa quando revelada. Montresor comete, de fato, um 
assassinato. Fortunato pode ser a causa secundária da morte repentina 
da esposa. O ato sádico de Montresor é, portanto, explícito, enquanto o de 
Fortunato permanece implícito. No entanto, Montresor é motivado pela 
vingança, pois o amigo o teria ofendido gravemente. A matéria da ofensa 
não é revelada; o importante é saber que o narrador se sentiu insultado, 
ainda que possa ter usado a ofensa como pretexto para o exercício de seu 
sadismo. Fortunato não tem motivações externas para o exercício de sua 
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crueldade com os animais e com a esposa, agindo, assim, por um impulso 
mais intrínseco, isto é, uma causa interna mais difícil de ser definida.

O narrador observador do conto de Machado tenta ser neutro, 
enquanto o narrador personagem do conto de Poe tenta se justificar; 
ou seja, em nenhum dos dois casos há uma condenação dos atos dos 
personagens: as histórias se atêm aos fatos, cabendo ao leitor tirar suas 
próprias conclusões.

A indEfinição do mAL

O mal, como fonte primária de todo sofrimento humano, é 
normalmente definido como a privação do bem. Ele carece, portanto, 
de uma essência que o explique por si só. Devido à impossibilidade de 
representar concretamente essa não existência, a literatura, apta a lidar 
com abstrações, vale-se de metáforas para simbolizá-la: “Se filósofos e 
teólogos falham ao tentar representar o mal, então, escritores talvez sejam 
capazes de tornar o indizível visível”. (JEHA, 2007, p. 18)

Marquês de Sade, que deu origem ao termo “sadismo”, retratou em 
sua obra uma galeria de personagens cruéis, causadores do sofrimento 
alheio, físico e psicológico, apenas por prazer. No século XVIII, a temática 
era chocante, pois feria os tão valorizados “bons costumes”. Sade, em 
escritos teóricos, tenta, porém, justificar suas escolhas artísticas. Em “Nota 
sobre romances”, o autor aponta que o objetivo da narrativa é retratar a 
sociedade e seus costumes, o ser humano e seu comportamento. Para tal, 
como paradigmas principais, há o vício e a virtude. Segundo o escritor, 
representar a virtude é menos interessante do ponto de vista artístico, já 
que se trata apenas de uma das facetas humanas. Representar o vício, em 
contrapartida, torna a obra mais rica, pois conquista o leitor pela catarse: 
ao observar o vício triunfar sobre a virtude, ele refletirá sobre a própria 
natureza humana. Portanto:

É, pois, a natureza, que cumpre captar quando 
se trabalha esse gênero, é o coração do homem, 
a mais singular de suas obras, e nunca a 
virtude, pois a virtude, por bela e necessária 
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que seja, é apenas um dos métodos desse 
coração espantoso, cujo estudo profundo é 
tão necessário ao romancista, e cujos hábitos 
o romance, espelho fiel do coração, deve 
necessariamente traçar. (SADE, 2002, p. 40)

Assim, a representação do vício teria caráter moralizante, de denúncia 
do lado cruel do ser humano. O vício consiste em uma espécie de mal 
moral, cuja instância é provocar o sofrimento do outro: “O mal, então, é 
necessariamente predicado na existência de seres humanos como agentes 
morais”. (JEHA, 2007, p. 15)

Para que uma ação seja considerada malévola, é preciso que haja 
consciência por parte do agente; caso contrário, tratar-se-ia de um 
acidente natural. Esta ação gera sofrimento tanto da vítima quanto do 
agente, dependente da dor alheia, que pode sofrer posteriormente com 
a culpa. Isso é observado em outro conto de Edgar Allan Poe, O Demônio 
da Perversidade, em que o narrador, atormentado pelo remorso, confessa 
um assassinato que cometeu sem ser descoberto. No conto, o narrador 
aponta como motivo do seu ato um impulso incontrolável de fazer o mal 
pelo mal, algo inerente à natureza humana, cuja causa é desconhecida e 
inexplicável. Tal instinto sádico é denominado Demônio da Perversidade. 
Mesmo ciente das regras socialmente impostas para a boa convivência, o 
homem é atraído justamente pelo proibido, pelo perigo, para exercer sua 
perversidade contra seu semelhante: “O impulso converte-se em desejo, 
o desejo em vontade, a vontade numa ânsia incontrolável, e a ânsia (para 
profundo remorso e mortificação de quem fala e num desafio a todas as 
consequências) é satisfeita”. (POE, 1965, p. 345)

Entretanto, se o Demônio da Perversidade provoca, no narrador em 
questão, prazer momentâneo e culpa posterior, o mesmo não se observa 
nos personagens analisados. Em nenhum momento, Fortunato, de A 
Causa Secreta, demonstra arrependimento por qualquer atitude, mesmo 
sabendo do mal estar psicológico que causa à esposa, e Montresor, de 
“O Barril do Amontillado”, revela inclusive orgulho por ter se vingado do 
amigo sem que ninguém soubesse.
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Montresor e Fortunato, por serem transgressores da ordem, 
prejudicando deliberadamente outras pessoas, são classificados como 
monstros morais. O monstro, como possibilidade de representação 
simbólica do mal na literatura, funciona como um alerta ou castigo, 
mostrando as brechas de fragilidade do sistema social:

As fronteiras existem para manter a medida e 
ordem; qualquer transgressão desses limites 
causa desconforto e requer que retornemos 
o mundo ao estado que consideramos ser 
o certo. O monstro é um estratagema para 
rotular quem infringe esses limites culturais. 
(JEHA, 2007, p. 20)

o monstro HumAno

O monstro provoca, ao mesmo tempo, repulsa e atração. Em A Causa 
Secreta, Garcia estuda o comportamento de Fortunato e termina por julgá-
lo negativamente. Ele fica horrorizado com a cena da tortura do rato, mas 
não consegue parar de olhar. Sua curiosidade o leva a se envolver cada vez 
mais na vida desse homem que o intriga. Movido pela mesma curiosidade 
mórbida, o leitor não consegue abandonar a narrativa.

O leitor, por sua vez, torna-se cúmplice da 
paradoxal atração exercida pela crueldade de 
um sobre a curiosidade do outro. A pergunta 
“por que Garcia se deixa atrair pelos atos de 
Fortunato?” vale também para nós, leitores: por 
que somos seduzidos pelos atos monstruosos e 
prosseguimos na leitura? (FRANÇA, 2012, p. 50)

O monstro fascina por sua ousadia em quebrar paradigmas sociais e 
expor o lado obscuro da personalidade humana. É uma ameaça próxima, 
não evidente. O monstro humano pode ser qualquer um e estar em qualquer 
lugar. Pode ser um amigo buscando vingança ou um empresário sádico.
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“O derradeiro poder do monstro é o de se revelar tão próximo a nós” 
(FRANÇA, 2012, p. 51), o que amplia sua capacidade de influência. Garcia 
chega quase a admirar Fortunato, pelo respeito que ele impõe. Mesmo 
após desvendar seu caráter cruel, ele não se afasta, em parte em razão 
de sua preocupação e carinho por Maria Luísa, em parte pela atração 
inexplicável que sente pelo comportamento do sócio. Os dois, aliás, têm 
muitas coisas em comum: frequentam os mesmos lugares, cuidam dos 
mesmos doentes, amam a mesma mulher. O que falta para compartilharem 
o mesmo sadismo?

Da mesma maneira, é possível levantar a seguinte dúvida: o que 
Fortunato, de O Barril de Amontillado, faria caso fosse Montresor quem 
o ofendesse? Ele também se vingaria com crueldade ou escolheria um 
caminho diferente? O monstro já nasce pronto ou as circunstâncias o criam?

O fato é que Fortunato e Montresor escapam impunemente de suas 
atitudes sádicas, protegidos por suas máscaras sociais convincentes. 
Portanto, o motivo maior do medo do monstro humano é saber que ele 
é um de nós e que nós poderíamos ser um deles ou uma de suas vítimas.

o sAdismo EstétiCo

O medo estético consiste no efeito artístico causado no leitor ao 
acompanhar uma narrativa de horror. Seguro pela distância ficcional, ele se 
permite fruir a história. Não é condenável sentir prazer com o sofrimento 
alheio no plano da literatura, pois o que se aprecia é seu valor artístico. 
Assim, o medo se transforma em sadismo estético e o leitor assume-se 
como cúmplice da monstruosidade.

As reações demonstradas por Garcia em relação a Fortunato, em 
“A Causa Secreta”, são semelhantes às do leitor, que é um observador 
dos acontecimentos. A crueldade exerce um poder hipnótico sobre a 
curiosidade de quem observa: “Um leitor percebe a crueldade ao longo 
de uma narrativa, sente a tensão gerada por ela, mas não nota a influência 
poderosa da crueldade sobre sua atenção”. (BARBOSA, 2014, p. 11)

O leitor, então, fica dividido entre a repulsa e a atração que sente 
com os atos cruéis dos personagens, da mesma forma que Garcia: “A 
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sensação que o estudante recebia era de repulsa ao mesmo tempo que de 
curiosidade [...] não havia mais que aceitar o coração humano como um 
poço de mistério”. (ASSIS, 1962, p. 552)

Agente e observador da prática sádica experimentam algum tipo 
de prazer: Garcia como observador do deleite mórbido de Fortunato, 
Fortunato como observador do sofrimento do rato e de Garcia, Montresor 
como observador da dor de seu amigo e o leitor como observador de toda 
cadeia de crueldade composta pelos personagens.

Tão inexplicável quanto a motivação que impulsiona o sadismo dos 
personagens é a motivação que provoca prazer em assistir a seus atos: 
“Impossível conhecer a fundo a misteriosa motivação humana para 
a crueldade. A causa, que viria a explicar a remota origem do mal no 
coração dos homens, permanece fechada em seu inviolável segredo”. 
(MORAES, 2009, p. 285)

ConCLusão

Personagens sádicos sempre provocam o nosso fascínio. Ao mesmo 
tempo em que a figura do outro causa medo por sua imprevisibilidade, 
também desperta certa atração. Dessa maneira, o monstro humano 
exerce seu poder hipnótico sobre o leitor, que se torna cúmplice do 
sadismo estético.

Por meio de narrativas tensas, Machado e Poe, nos contos analisados, 
despertam no leitor curiosidade, fascínio, espanto e repulsa. No canto 
de cada página escondem-se personagens sádicos, deliciando-se 
silenciosamente com a dor alheia. Entretanto, a causa da crueldade humana 
permanece secreta. Talvez seja, de fato, nosso Demônio da Perversidade.
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