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APRESENTAÇÃO 

 

 

 
 

O MEDO COMO PRAZER ESTÉTICO: O INSÓLITO, O HORROR E 
O SUBLIME NAS NARRATIVAS FICCIONAIS 

O homem contemporâneo entende o mundo em que vive como 

extremamente perigoso. Apesar das conquistas das ciências 

proporcionarem um nível de segurança jamais visto contra as 

ameaças à vida humana, o medo permanece como uma das emoções 

mais constantes e intensas experimentadas pelo homem.   

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 o 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. O 

exercício de tais sensações parece ser capaz de produzir prazeres 

peculiares (catarse, sublimidade), sobre os quais a tradição dos 

Estudos Literários vem refletindo há séculos.  
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Este simpósio pretende, a partir da leitura de narrativas 

ficcionais, refletir sobre o medo como uma emoção estética produzida 

pela criação literária. A consideração do ―medo‖ como um efeito de 

recepção não poderá jamais, porém, estar dissociada da 

compreensão dos mecanismos responsáveis por sua constituição. 

Mais do que uma questão de subjetivismos e idiossincrasias, o medo 

como efeito estético será aqui considerado como o resultado de um 

planejamento, isto é, como o fruto de processos construtivos 

relacionados à criação da obra literária. 

Fazendo uso de uma metáfora poeana, a consideração da 

composição artística como uma maquinaria da produção de efeitos 

permite-nos considerar o medo tanto em sua dimensão textual – 

como elaboração artesanal – quanto em sua dimensão ligada à 

recepção. Além disso, abre espaço para a integração do autor neste 

processo, como alguém capaz de manipular ao menos alguns dos 

elementos constitutivos da produção de sentidos na literatura. É 

neste sentido, bastante amplo, que os trabalhos apresentados neste 

simpósio tomam a categoria do ―medo estético‖ nas narrativas 

estudadas: não como um efeito contingente de recepção, mas como o 

produto de um artefato – a obra literária – concebido para suscitar 

emoções específicas. 

Os ensaios que se seguem tratam do que chamamos de 

literatura do medo e refletem sobre os modos históricos de 

representação literária dos ―medos reais‖ e os processos de criação 

dos ―medos artísticos‖. Afinal, acreditamos que estudar os medos e 

os monstros compartilhados por uma cultura, sejameles reais ou 

ficcionais, é um caminho privilegiado para compreender as 

sociedades que os geraram. 

Prof. Dr. Julio França 

Prof.Dr.  Alexsander M. da Silva 
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MEDO DA ESCURIDÃO:RACISMO E MONSTRUOSIDADE 
EM MONTEIRO LOBATO E STEPHEN CRANE 

DA SILVA, Alexsander Meireles1 

INTRODUÇÃO 

O zeitgeist finissecular ocidental se caracterizou pelo 

questionamento sobre a formação identitária dos países. Neste 

cenário, a existência de grupos sociais, étnicos e raciais se colocou 

como uma questão a ser estudada por diferentes esferas das 

inteligências nacionais na Europa e nas Américas. Nos Estados Unidos 

e no Brasil, a existência histórica da instituição escravocrata e a 

conseqüente presença de escravos em diferentes níveis da sociedade 

colocou o negro como personagem central na arena de debate. Tendo 

a ciência como sustentador ideológico da perpetuação de uma visão 

estereotipada do negro como um ser inferior regido por impulsos 

primitivos, a literatura do fim do século dezenove e início do século 

vinte, como este estudo pretende demonstrar, não passou incólume 

por esta visão do negro, traduzindo-se na utilização do racismo como 

um elemento desencadeador do sublime artístico na forma da 

equiparação da negritude com o monstruoso. Esta é a proposta deste 

trabalho que terá como objetos de análise os contos ―O 

Monstro‖(1898), de Stephen Crane e ―O Bocatorta‖(1915), de 

Monteiro Lobato. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao se discutir o racismo nas Américas na virada do século 

dezenove para o vinte inevitavelmente se discute o impacto que as 

idéias eugenistas tiveram sobre diversas esferas da expressão 

humana tais como a política, o comércio ou as artes. Definido pelo 

                                                 

1 Alexander Meireles da Silva (CAC/UFG); e-mail: prof.alexms@gmail.com 
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seu criador Francis Galton como ―o estudo dos agentes sob o controle 

social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das 

futuras gerações seja física ou mentalmente‖ (apudGOLDIM, 1998, p. 

1), a eugenia teve suas bases teóricas lançadas no livro Hereditary 

Talent and Genius, de 1865, a partir das idéias de Charles Darwin e 

de Thomas Malthus.Nesta obra, ele defende a noção de que a 

inteligência é predominantemente herdada e não fruto da ação 

ambiental. Um fato que deixa entrever o caráter pseudo-científico da 

eugenia está no método de pesquisa seguido por Galton, visto que 

parte de suas conclusões foram obtidas estudando cento e setenta e 

sete biografias, muitas de sua própria família da qual fazia parte o 

próprio Charles Darwin. Outro nome da família ligado à eugenia é 

Leonard Darwin, o oitavo dos dez filhos do naturalista inglês e um dos 

líderes da ―Sociedade Eugênica‖, a primeira organização a defender 

de forma ostensiva a aplicação da eugenia na sociedade. 

Ao contrário do que o senso comum pode imaginar em virtude 

das práticas aplicadas pelos nazistas durante a Segunda Grande 

Guerra, foi nos Estados Unidos e não na Alemanha que se 

implementou o mais bem-sucedido e organizado plano de 

eugenização social da história. Segundo Pietra Diwan em Raça pura: 

uma história da eugenia no Brasil e no mundo (2007), entre 1905 e a 

década de 1920, instituições eugênicas proliferaram por todo o 

território norte-americano vindo a influenciar a criação de políticas 

públicas eugenistas em alguns estados através da esterilização de 

parte da população. Em virtude desta realidade se pode compreender 

a expectativa de Monteiro Lobato de que seu único romance O 

Presidente negro, ou o Choque das raças (1925) seria bem recebido 

na América do Norte. Na trama Lobato imagina um hipotético futuro 

dos Estados Unidos no qual a eleição de um presidente negro leva a 

elite branca a desenvolver uma formula capaz e alisar os cabelos dos 

negros. O sucesso do produto entre os negros, no entanto, esconde o 
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fato de que o mesmo produto deixa a população negra estéril, o que 

acarreta a extinção dos afro-americanos. 

O entusiasmo do escritor pela eugenia como solucionadora dos 

males sociais talvez ajude a entender o seu desapontamento extremo 

quando a publicação de O Presidente negro foi recusada nos Estados 

Unidos. A afinidade com Renato Kehl, divulgador da eugenia em solo 

brasileiro também revela que Monteiro Lobato nutria simpatia pelo 

que veio a ser conhecido como ―eugenia negativa‖. Conforme explica 

Diwan, diferente da sua versão ―positiva‖ que era profilática, não 

radical e voltada para a higiene,a ―eugenia negativa‖ postulava que a 

inferioridade é hereditária e a única maneira de livrar a espécie da 

degeneração seria utilizar métodos como a esterilização, a 

segregação, a concessão de licenças para a realização de casamentos 

e a adoção de leis de imigração restritiva. Como Lobato afirma em 

carta ao amigo higienista: 

Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil e a ti devia eu 
dedicar meu Choque, grito de guerra pró-eugenia. Vejo 

que errei não te pondo lá no frontispício, mas perdoai a 

este estropeado amigo. [...] Precisamos lançar, 

vulgarizar estas idéias. A humanidade precisa de uma 

coisa só: poda. É como a vinha. Lobato (apud DIWAN, 

2007, p. 81) 

Se Monteiro Lobato nunca deixou dúvidas sobre suas opiniões a 

respeito dos negros o mesmo não pode ser dito de Stephen Crane. 

De forma geral críticos apontam que o escritor norte-americano 

considerava os negros de forma condescendente, considerando-os 

criaturas infantis (LANDA, 1989, p. 3). Para John Berryman, porém, 

os negros eram "objeto do horror, inveja, fascinação e 

questionamento (fantasiado) do próprio Crane" (apud LANDA, 1989, 

p. 3). Berryman sustenta sua afirmação com o fato de que na idade 

de doze anos Crane viu uma garota branca ser esfaqueada por seu 

amante negro. Um evento que o teria marcado profundamente. Ainda 

segundo o crítico, o escritor usava o negro como um símbolo da 
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―escuridão, sexo e pecado‖ (apud LANDA, 1989, p. 3). Opinião oposta 

é encontrada em M. Solomon, para quem a representação da 

hipocrisia dos membros da pequena Whilomville contra o médico 

branco que salvou a vida de um negro aponta para uma crítica ao 

racismo por parte de Crane (apud LANDA, 1989, p. 4). Independente 

de qual seja na verdade o posicionamento de Stephen Crane a 

respeito da negritude, o fato é que seu conto ―The Monster‖ ao lado 

de ―O Bocatorta‖, de Lobato compartilharam de um contexto cultural 

no qual a visão ideológica depreciativa de um grupo minoritário 

específico nos seus países permite a leitura da utilização do racismo 

como elemento provocador do sublime em termos burkeanos 

expresso na forma do negro monstruoso. 

O conto ―The Monster‖ (1898), apresenta a história do negro 

Henry Johnson, empregado do médico da cidade de Whilomville, e de 

como após a salvar a vida do filho de seu patrão em um incêndio e 

ficar profundamente deformado pelo acontecido ele passa a ser visto 

como um monstro pelos membros da sua comunidade: ―Seu corpo foi 

horrendamente queimado, mas mais que isso, ele agora não tinha 

rosto. Sua face simplesmente havia se queimado‖ (CRANE, 1996, p. 

357, tradução nossa).2 O doutor Trescott, por sua vez, sente uma 

dívida de gratidão com o empregado e cuida dele a despeito do terror 

que Johnson provoca na cidade e do conseqüente ostracismo a que 

ele e sua família são submetidos. Já Monteiro Lobato em ―O 

Bocatorta‖ (1915) mostra a viagem do jovem Eduardo ao interior 

paulista para uma visita a casa da família de sua noiva Cristina. Lá 

ele ouve a história de um negro deformado chamado Bocatorta que 

habita o pântano da região e é considerada uma criatura monstruosa 

pelas pessoas do local e, em especial, pela bela e sensível Cristina: 

                                                 
2A tradução das citações subseqüentes, feitas pelo autor deste artigo, pertencem a 
esta edição e serão identificadas no texto pelo número de página. 
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Bocatorta excedeu a toda pintura. A hediondez 
personificara-se nele, avultando, sobretudo, na 

monstruosa deformação da boca. Não tinha beiços, e as 

gengivas largas, violáceas, com raros cotos de dentes 

bestiais fincados ás tontas, mostravam-se cruas, como 

enorme chaga viva. E torta, posta de viés na cara, num 

esgar diabólico, resumindo o que o feio pode compor de 
horripilante. /.../ Tudo nele quebrava o equilíbrio 

normal do corpo humano, como se a teratologia 

caprichasse em criar a sua obra prima‖ (LOBATO, 1985, 

p. 107).
3
 

Buscando satisfazer a curiosidade do jovem da cidade a família 

leva Eduardo para conhecer Bocatorta, com conseqüências 

devastadoras para a família. 

Em ambos os textos a concepção do monstruoso passa pela cor 

negra. Esta associação do negro com a monstruosidade e o terror que 

ela incita no ser humano se encontra nas bases da cultura no 

ocidente. Como afirma Oliveira: ―No pensamento ocidental a 

escuridão, a sombra e a cor negra assumiram representações 

simbólicas do mal, da desgraça, da perdição e da morte‖ (OLIVEIRA, 

p. 3). Da mesma forma, Edmund Burke em Uma investigação 

filosófica sobre a origem de nossas idéias do sublime e do belo 

(1757), destaca que: ―Desde o início consideramos as trevas uma 

causa do sublime, ao mesmo tempo que dependente de uma 

modificação da dor ou do terror‖ (BURKE, 1993, p. 150). Esse 

certamente é o caso presente no conto ―The Monster‖ na cena em 

que a menina Sadie Winter grita ao vislumbrar o monstruoso Henry 

Johnson na janela de sua casa e logo depois revive o sentimento de 

terror ao ser amparada: ―… ela gritou novamente quando eles 

abriram a porta e ela viu a noite‖ (p. 366). Em ―O Bocatorta‖, cuja 

narrativa se passa no interior paulista impregnado pela cultura 

popular, a associação da escuridão com o sublime se dá pela imagem 

do demônio cristão: ―o Diabo é quase sempre negro ou contém algum 

                                                 
3 Citações subseqüentes pertencem a esta edição e serão identificadas no texto 
pelo número da página. 
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negror. /.../ o ogro, tal como o diabo, tem freqüentemente pêlo negro 

ou barba escura. /.../ o mal, simboliza tudo o que se opõe à luz: 

obscuridade, noite, feitiçaria‖ (DURAND, 1997, p. 92-93). Uma 

descrição que encontra seu par na fala do major Lucas ao contar 

sobre Bocatorta para Eduardo: ―O povo diz dele horrores – que come 

crianças, que é bruxo, que tem parte com o demo. Todas as 

desgraças acontecidas no arraial correm-lhe por conta‖ (LOBATO, 

1985, p. 101) e também na pequena cidade de Whilomville, na visão 

do negro Alek Williams: ―As pessoas circulam dizendo que ele não é 

de forma alguma Hennery Johnson. Eles dizem que ele é o diabo!" (p. 

361). Henry Johnson e Bocatorta, enquanto agentes do terror e do 

maléfico aos olhos racistas dos outros, corroboram portanto as 

palavras de Burke ao descrever o sublime como: 

Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as idéias 

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 espírito é capaz (BURKE, 1993, p. 48). 

O momento maior do sublime lobatiano, como proposto por 

Burke na citação acima, se encontra na visita de Eduardo a Bocatorta 

na sua habitação no pântano lodoso: ―Só os homens resistiram á 

nauseante vista, embora a Eduardo o tolhesse uma emoção jamais 

experimentada, misto de asco, piedade e horror. Aquele quadro de 

suprema repulsão, novo para seus nervos, desnorteava-lhe as idéias‖ 

(p. 107). Para Cristina, porém, o encontro é mais do que seu espírito 

é capaz de suportar: ―Bocatorta representa papel saliente em sua 

imaginação. Pequenita, amendrontavam-na as mucamas com a cuca, 

e a cuca era o horrendo negro‖ (p. 102). Não conseguindo mais fitar 

Bocatorta Eduardo desvia o olhar para sua noiva e vislumbra o efeito 

do sublime na delicada moça: ―Seus olhos encontraram os de Cristina 

e neles viram a expressão de pavor da preá engrifada nas puas da 

suindara – o pavor da morte...‖ (p. 107). Com os nervos afetados 
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pela visão da encarnação de seus medos, Cristina morre, atestando o 

conceito de que o medo causado por uma possível ameaça a 

autopreservação do sujeito seja uma das fontes do sublime 

(MILBANK, 1998, p. 227). 

Pelo que foi exposto sobre a presença e forma deste termo 

estético em ―The Monster‖ e ―O Bocatorta‖ não é de se surpreender 

que o sublime tenha exercido grande influência sobre o romance 

gótico desde a ascensão desta vertente romanesca nas últimas 

décadas do século dezoito, pois estabelecia um repositório para todas 

as emoções e efeitos literários inaceitáveis para as virtudes 

neoclássicas dominantes do equilíbrio, da ordem e da racionalidade. 

Estes elementos de incorporação e evocação das ansiedades culturais 

do período se traduziram em convenções literárias do gótico 

oitocentista, tais como as descritas por Fred Botting em Gothic 

(1996): 

Narrativas fragmentadas e tortuosas relacionadas a 
incidentes misteriosas, imagens horríveis e ameaças a 

vida predominam no século dezoito. Espectros, 

monstros, demônios, corpos, esqueletos, aristocratas 

maléficos, monges e freiras, heroínas sensíveis e 

bandidos povoam o cenário gótico como figuras 

sugestivas de ameaças realistas ou imaginárias 
(BOTTING, 1996, p. 2). 

Inscrita em um período da literatura nacional, o Pré-

Modernismo, na qual a produção brasileira foi um estertor das 

correntes literárias do século dezenove e um palco de entrada para o 

Modernismo (BOSI, 1994, p.197), ―O Bocatorta‖ estabelece um 

diálogo com o gótico inglês dada a presença nele dos mesmos 

elementos descritos por Botting na citação acima. Esta comunicação 

se reforça com a conclusão do conto. Tomado pela dor com a perda 

de Cristina, Eduardo visita a noite o cemitério onde a noiva está 

sepultada, mas o local está fechado. Enquanto se lamenta no portão, 

o rapaz ouve ruídos vindos de dentro do cemitério que parecem ser 

de uma criatura viva. Relembrando de um causo contado pela mãe de 
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Cristina sobre túmulos de donzelas violados no mesmo cemitério 

Eduardo reage com pavor: 

Pulsou-lhe, violento o sangue. Os cabelos cresceram-

lhe na cabeça. Alucinação? Apurou os ouvidos: o rumor 
estranho lá continuava, vindo de um ponto sombreado 

de ciprestes. Firmou a vista: qualquer coisa agachava-

se na terra. /.../ deitou a correr como um louco ruma á 

fazenda, em que cujo casarão penetrou de pancada, 

sem fôlego, lavado em suor frio, despertando de 

sobressalto a família. /.../ Estão desenterrando 
Cristina... Eu vi uma coisa desenterrando Cristina... (p. 

110). 

Ao contrário dos espectros, monstros, demônios e outras 

criaturas da noite que habitam as narrativas góticas inglesas 

mencionadas por Botting, na obra de Monteiro Lobato o ser que 

ameaça a ordem e o equilíbrio do status quo é o negro. Como os 

monstros e demônios de Horace Walpole, William Beckford e Matthew 

Lewis, Bocatorta é o ser da escuridão que viola tabus como o da 

necrofilia presente na cena a seguir: 

Um quadro hediondo antolhou-se-lhes de golpe: um 

corpo branco jazia fora do tumulo – abraçado por um 

vulto vivo, negro e coleante como o polvo. /.../ A hiena, 

mau grado a surpresa, escapou ao bote e fugiu. E, 
coxeando, cambaio, semi-nu, de tropeço nas cruzes a 

galgar túmulos com agilidade inconcebível em 

semelhante criatura, Bocatorta saltou o muro e fugiu 

(p. 111). 

Não se pode deixar de notar neste trecho o histórico medo das 

elites brasileiras, principalmente durante a escravatura, do perigo 

representado pela crença na lascívia do negro e a ameaça que seu 

comportamento sexual representaria para as mulheres das famílias 

brancas, principalmente as moças. Como que respondendo a este 

imaginário, Lobato leva seu monstro a ser perseguido e morto pelos 

homens do major Zé Lucas. O que dá um fim a sua existência 

hedionda. 
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Diferente do conto de Lobato, ―The Monster‖ constroí a 

alteridade do negro de duas formas. Primeiro, por meio da 

invisibilidade social de um negro em meio a sua comunidade. Uma 

condição que é destacada quando todos pensam que ele morreu no 

incêndio ao salvar o filho do doutor Trescott: 

No coração de muitas pessoas havia o arrependimento 
por não terem conhecido-o o suficiente para dar a ele 

uma ajuda e um estímulo quando estava vivo, e eles se 

julgaram estúpidos e egoístas por esta falha /…/ O 

nome de Henry Johnson se tornou repentinamente o 

título de um santo para os pequenos meninos.‖ (p. 

357). 

Apesar dos graves ferimentos que desfiguraram seu 

empregado, o doutor Trescott se esforça para salvar a vida de Henry 

Johnson em retribuição ao salvamento de seu filho. A ação, todavia, 

desperta preocupação entre as pessoas, comoexpressa o juiz 

Hagenthorpe: ―Eu estou inclinado a dizer que você está realizando 

uma caridade questionável ao preservar a vida do negro. Até onde eu 

posso entender, ele será para sempre um monstro, um perfeito 

monstro, e provavelmente com o cérebro danificado‖ (p. 358). Diante 

da recusa de Trescott em abandonar a vida de Johnson a sua própria 

sorte o juiz declara de forma enfática: ―Ele será sua criação, você 

entende. Ele é puramente sua criação. A natureza evidentemente 

desistiu dele. Ele está morto. Você está restituindo a vida dele. Você 

está fazendo ele, e ele será um monstro, e sem mente‖ (p. 358). 

O claro dialogo intertextual de ―The Monster‖ com 

Frankenstein (1818), de Mary Shelley atesta não apenas o uso por 

parte de Crane de convenções do gótico, mas também, assim como 

ocorre no romance da escritora inglesa, permite observar a utilização 

do sublime como crítica social. Nesta leitura, o tratamento reservado 

a Henry Johnson pelo povo de sua cidade, tanto brancos quanto 

negros, vai além do maniqueísmo racial que coloca em lados opostos 

as duas raças. O ponto central nesta abordagem é a maneira como o 
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ser humano lida com o sublime na forma do unheimlich freudiano, 

caracterizado pela confrontação do indivíduo com o material 

reprimido da memória parcialmente reconhecido pela consciência 

(HORNER, 1998, p. 287). No caso de ―The Monster‖, o unheimlich se 

traduz na transformação do negro Henry Johnson em apenas 

―monstro‖, como ele passa a ser referido na história após seu 

acidente: 

Após voltar de Connecticut, o pequeno Jimmie ficou 

inicialmente com muito medo do monstro que vivia no 
quarto sobre a garagem. Ele não podia reconhecer 

aquilo de jeito nenhum. Gradualmente, todavia, seu 

medo diminuiu sob a influência de uma estranha 

fascinação. (p. 370). 

Sem nome, sem voz, sem lugar e sem rosto, o monstro que 

outrora foi Henry Johnson se torna um ser cuja identidade se perdeu 

no incêndio que levou também sua condição humana, levando-o a 

habitar um entre-lugar de onde assombra os moradores de 

Whilomville. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O discurso científico dominante da virada dos séculos dezenove 

para o vinte, regido pela eugenia, perpetuou o simbolismo do negro 

vigente na literatura ocidental desde tempos bíblicos como um outro 

a ser temido e rechaçado. Como este estudo observou nas obras 

analisadas neste artigo, o imaginário que cercouo racismo nos 

Estados Unidos e no Brasil permitiu que Stephen Crane e Monteiro 

Lobato igualassem em ―The Monster‖ e ―O Bocatorta‖ negritude e 

monstruosidade a partir da utilização do sublime e das convenções e 

temáticas do romance gótico inglês. O resultado desta teratologia foi 

a constatação de que, enquanto etimologicamente seja um ser que 

mostre algo sobre a condição humana, o monstro racial é um espelho 
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cujo rosto disforme reflete a face da estupidez e da ignorância do 

homem. 
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ECOS DA PULP ERA NO BRASIL: “O MONSTRO E 

OUTROS CONTOS”, DE HUMBERTO DE CAMPOS. 

QUEIROZ, Ana Carolina de Souza4 

O QUE FOI A PULP ERA? 

Pulp Era – também chamada de Pulp Fiction – foi como ficou 

conhecido um período, por volta dos anos 20 e 40 do século XX, 

caracterizado por uma produção e consumo intensos de histórias de 

terror e de fantasia. Esse tipo de literatura aparecia em revistas e 

livros populares, não raramente publicados em papel barato, de baixo 

custo – eis a razão do nome pulp, que significa ―polpa‖ em inglês, em 

referência ao tipo de papel utilizado para produzir tais revistas. A 

literatura Pulp encontrou seu maior público e sucesso justamente por 

ser algo direcionado para as massas. As revistas eram um formato 

mais barato e possuíam um apelo ao grande público muito maior do 

que o do livro. 

Com capas ilustradas e apelativas, o entretenimento era gerado 

por histórias igualmente apelativas e chocantes, que visavam prender 

o leitor até a última página. A trama principal, geralmente, era 

desenvolvida ao redor de algum trágico acontecimento, que em 

algum ponto iria sofrer uma reviravolta ainda mais terrível, até 

terminar com um final surpreendente. O objetivo era chocar e, muitas 

das vezes, assustar. Não havia maiores preocupações em descrever 

espaços ou tempos narrativos ou em construir personagens 

complexas e profundas. O enredo dramático e veloz não 

                                                 
4 Ana Carolina de Souza Queiroz (UERJ); e-mail: anacarolina.sq@hotmail.com. 
Graduanda do curso de Letras e orientanda do Prof. Júlio França, na pesquisa: ―O 

medo como prazer estético; uma proposta de estudo das relações entre o 
fantástico, o horror e o sublime na Literatura Brasileira‖. 
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proporcionava sequer tempo para um maior desenvolvimento de tais 

aspectos. 

Os temas eram, não obstante, variados: monstros do espaço 

sideral, mortos que retornam à vida, a própria ciência – que na época 

era vista como um terreno altamente desconhecido e, 

potencialmente, assustador –, maldições, dramas familiares, 

bruxaria, animais elevados à condição de seres humanos, super 

bactérias etc. As histórias Pulp não tiveram limites no quesito 

―imaginação‖, isso é seguro dizer. 

Muitos dos autores que, hoje em dia, são referências da ficção 

científica tiveram seu início de carreira nos anos finais da Pulp Era, 

como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Robert A. Heinlein, Fritz Leiber, 

entre outros. O principal autor, porém, talvez tenha sido Stanley G. 

Weinbaum, cujas histórias eram frequentemente ambientadas em 

outros planetas do Sistema Solar. Sua obra mais citada é o conto ―A 

Martian Odyssey‖ (1934). Nela, uma expedição é mandada ao Planeta 

Vermelho, onde um astronauta termina por se perder e se associar a 

um curioso alienígena. O inusitado e o absurdo sempre estão 

presentes nessas histórias, sejam eles colocados sob o prisma do 

terror ou do drama. 

Algumas condições históricas e culturais influenciaram a criação 

de um terreno fértil e receptivo a este estilo de literatura. Segundo 

Brian Stableford, a guerra 
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(...) levou à Europa um medo profundo das 
possibilidades catastróficas de uma nova guerra, 

travada com aeroplanos e gás venenoso. Embora a 

América não estivesse livre de ansiedades similares, 

elas eram consideravelmente menos (...). [Em relação 

à Europa, o] otimismo permaneceu á tona apenas na 

América, refletindo o fato de que os Estados Unidos 
haviam sido os únicos vencedores. Reais da guerra. A 

guerra havia arrancado o coração europeu da economia 

mundial, permitindo que a América ocupasse seu 

espaço. Esse boom durou até a quebra de Wall Street 

em 1929 e a subseqüente Grande Depressão, mas seus 
efeitos atingiram as frágeis economias da Europa de tal 

maneira que intensificaram suas desvantagens. 

Dificilmente causa surpresa que a ficção futurista 

americana pós-1918 fosse impulsionada por um 

confiante espírito de aventuras, que esteve quase 
inteiramente ausente da ficção especulativa européia. 

(CAUSO, 2003, p. 233) 

O comentário de Stableford não é direcionado precisamente à 

literatura Pulp e sim à literatura especulativa em geral. A ―ficção 

especulativa‖ inclui em larga escala, entretanto, a Pulp Fiction. 

Resultante da vitória da guerra, houve nos Estados Unidos um 

espírito muito próprio para histórias de cunho futurista e aventuroso, 

em que o limite era apenas a imaginação. O fato de ter havido 

grandes demandas do mercado americano pulp também encorajou a 

produção de histórias de aventuras exóticas. 

Outro aspecto interessante de se notar sobre a Pulp Era foi a 

classificação de ―vulgares‖ que suas obras receberam, por parte dos 

críticos. No final do século XIX e as primeiras décadas do século XX 

havia muita divisão, ainda, entre ―alta‖ e ―baixa‖ literatura. Pelo seu 

aspecto popular e suas tramas apelativas, nunca foi este um gênero 

considerado sério ou nobre. 

HOUVE UMA PULP ERA BRASILEIRA? 

Segundo Bráulio Tavares, até o final dos anos 30 não existiu, 

nacionalmente, um movimento que pudesse se assemelhar à Pulp Era 

norte-americana. Não houveram revistas especializadas ou escritores 
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e leitores em contato constante, de modo a fazer surgir um diferente 

gênero literário. O que se pode notar, porém, é que tanto autores 

hoje esquecidos quanto aqueles reconhecidos pelo cânone 

contribuíram, de modo sutil, para esse tipo de literatura. Ainda 

segundo o crítico, dois foram os motivos principais para a ausência de 

um movimento pulp no Brasil – dois fatos que poderiam ter ajudado a 

cristalizar um movimento maior e mais amplo: (i) o aparecimento de 

uma grande obra do gênero, que desencadearia inúmeras outras 

imitações e; (ii) a existência de um grupo organizado de autores, 

que, comungando de um mesmo senso estético, pudessem ser 

reconhecidos como uma tendência literária. 

Observando a literatura brasileira, podemos perceber que não 

houve nada parecido com a Pulp Era americana, apesar de terem 

chegado a existir pequenos e localizados exemplos. A tendência 

realista de nossa literatura – que esteve presente mesmo durante 

outros períodos literários – privilegia justamente o oposto do que era 

produzido nas histórias Pulp, não permitindo o desenvolvimento de 

um solo fértil o suficiente para histórias que exigissem muito da 

imaginação e da criação fantasiosa do autor. 

Ainda assim, não deixou de existir um pequeno número de 

histórias ―sensacionais‖, distribuídas em igualmente pequena escala. 

Nas duas últimas décadas do século XIX, muitos livros foram feitos 

com a intenção de atingir uma, até então, não muito explorada 

camada da sociedade brasileira: ―o povo‖. O desenvolvimento da 

Capital Federal, o número cada vez maiores de homens livres, a vinda 

de imigrantes europeus, o estabelecimento de uma população 

assalariada, o baixo índice de analfabetismo (especialmente carioca), 

entre outros, foram fatores que muito contribuíram para tornar o livro 

algo comercial e financeiramente lucrativo para o mercado editorial. 

Os então denominados livros ―para as massas‖ eram livros de 

fácil leitura e de baixo custo de produção, como também aconteceu 

com a Pulp Fiction americana. Nacionalmente, tais histórias 
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receberam o nome de romances de sensação, como diz Alessandra 

El Far: 

Muitas dessas narrativas foram lidas, relidas, 

apreciadas, comentadas, plagiadas, criticadas e 
reeditadas inúmeras vezes. Hoje em dia desconhecem-

se tais enredos. Quem já ouviu falar na sensacional 

história de Elzira, a morta virgem, a rica menina do 

bairro de Botafogo que preferiu a morte a se casar com 

um homem que não amava? Ou na vida repleta de 

infortúnios de Maria, a desgraçada, uma moça ingênua 
do campo que foi sequestrada, violentada e mantida 

em cativeiro às vésperas de seu matrimônio com um 

jovem bem-sucedido na cidade? (EL FAR, 2004, p.14) 

Tais histórias, de fato, contêm muitas semelhanças com as 

narrativas Pulp Fiction. Podemos confirmar isso ao ver a 

caracterização que El Far faz do que a pessoa poderia esperar, ao ler 

uma dessas histórias de sensação: 

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 emocionante, 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) 

Nesse sentido, os romances de sensação eram histórias que 

ultrapassavam os limites da realidade, a ordem normal das coisas. 

Justamente por isso eram, muitas das vezes, histórias obscuras, 

horríficas, que tratavam do sobrenatural ou de algum mistério que a 

razão humana ainda não conseguia compreender. Qualquer 

acontecimento que quebrasse as regras do mundo e ameaçasse a 

fragilidade mundana, chamava por si só a atenção do leitor. 

Tais histórias, que muito tinham de Pulp, embora não fossem 

assim descritas, foram produzidas por autores conhecidos, em menor 
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escala, e, principalmente, por autores pouco conhecidos, cujos 

nomes, hoje em dia, raramente são lembrados. 

Enquanto nos EUA e na Europa a publicação de histórias Pulp 

acontecia muito mais através de revistas específicas do gênero, no 

Brasil ela se deu muito mais através de contos disseminados em 

vários jornais e revistas não especializadas. Por isso que, atualmente, 

é muito difícil encontrar ainda resquícios dessas ―narrativas de 

sensação‖, já que poucos foram as publicadas em livros5. Além disso, 

muitas das que foram publicadas no formato de livro, eram lançadas 

em edições baratas, que, por um lado, não resistiam à passagem do 

tempo, e, por outro, pouco interessavam a colecionadores ou 

bibliófilos que não reconheciam nelas qualidades estéticas. 

HUMBERTO DE CAMPOS E A PULP FICTION 

Humberto de Campos Veras, natural do Maranhão, nasceu em 

1886 e produziu uma bibliografia extensa. Muito conhecido em sua 

época, é quase ignorado pela atual história da literatura, de modo 

que poucos ainda o leem ou escutam falar do mesmo. 

Em seu livro O Monstro e outros contos foram publicados 

diversos contos em que o medo representa um importante papel, a 

ponto de não ser descabido considerá-los como narrativas de terror. 

Irei analisar um desses contos, ―Os olhos que comiam carne‖, e traçar 

as semelhanças entre ele e as características da Pulp Era norte-

americana. 

A história começa quando o narrador, que é também o 

protagonista, acorda uma manhã e descobre que está cego: 

                                                 
5Detectivefoi a primeira revista nacional direcionada para esse estilo de histórias, 

criada em 1936, no Rio de Janeiro. Outros exemplos também existiram, como 
Mistérios, Contos Magazine e X-9. 
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Na manhã seguinte à do aparecimento, nas livrarias, do 
oitavo e último volume da História do Conhecimento 

Humano, obra em que havia gasto catorze anos de uma 

existência consagrada, inteira, ao estudo e à 

meditação, o escritor Paulo Fernandes esperava, 

inutilmente, que o sol lhe penetrasse no quarto. 

Estendido, de costas, na sua cama de solteiro, os olhos 
voltados na direção da janela que deixara entreaberta 

na véspera para a visita da claridade matutina, ele 

sentia que a noite se ia prolongando demais. O 

aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia 

rumores de vida. Bondes passavam tilintando. Havia 
barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis 

buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era 

noite, ainda. (...) 

Paulo Fernando mergulhou o rosto nas mãos, e quedou-

se imóvel, petrificado pela verdade terrível. Estava 
cego. Acabava de realizar-se o que há muito 

prognosticavam os médicos. (CAMPOS, 1954, p. 49) 

O aspecto fluido da narrativa pode logo ser percebido. O modo 

como o narrador não ambienta o leitor de forma alguma, em relação 

ao espaço, época ou tempo, também é um traço típico nas histórias 

Pulp. O início tem como função fornecer apenas uma breve 

introdução: mostrar o personagem e quem ele é, para depois 

desenrolar um dramático evento na vida do mesmo. A rapidez da 

narrativa tem esse como um dos fatores de origem: perante os 

outros aspectos da história, como o terror e o drama dos 

acontecimentos, não muito importa os pensamentos dos personagens 

ou quando se dá o desenrolar dos fatos. O mais importante não é 

descrever de modo intenso e extenso o caráter psicológico ou físico 

das pessoas, tampouco o lugar ou o mundo onde eles vivem. 

O principal é fazê-los viver uma vida intensa e absurda, em 

poucas páginas – e para isso não é necessário fornecer muitos 

detalhes contextuais. O horror se dá, então, por um terrível acaso: 

acordar e descobrir-se cego. Uma reviravolta lamentável e 

surpreendente. 
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Após mais algumas linhas sobre o sofrimento relacionado a 

esse infortúnio, surge outra notícia igualmente espantosa: um médico 

que é conhecido por ser capaz de curar a cegueira. 

E foi quando, de súbito, e como que providencialmente, 

surgiu na imprensa a informação de que o professor 

Platen, de Berlim, havia descoberto o processo de 

restituir a vista aos cegos, uma vez que a pupila se 

conservasse íntegra, e se tratasse, apenas, de 

destruição ou defeito do nervo óptico. (CAMPOS, 1954, 
p. 50) 

O caráter de ―ciência como fonte de terror‖ é a principal causa 

do medo, neste conto. Semelhante a um milagre, uma cura como 

essa carrega consigo a ideia de um evento quase sobrenatural, de 

algo impossível – ainda que descrita com detalhes técnicos e 

científicos a fim de torná-lo verossímil, como é possível ver nos 

parágrafos abaixo. 

A cegueira de Paulo Fernando, com as suas causas e 

sintomas, enquadrava-se rigorosamente no processo do 
professor alemão: dera-se pelo seccionamento do nervo 

óptico. E era pelo restabelecimento deste, por meio de 

ligaduras artificiais com uma composição metálica de 

sua invenção, que o sábio de Berlim realizava o seu 

milagre cirúrgico. 
O processo Plateu era constituído por uma aplicação da 

lei de Roentgen, de que resultou o Raio-X, e que punha 

em contacto, por meio de delicadíssimos fios de 

"hêmera", liga metálica recentemente descoberta, o 

nervo seccionado. Completava-o uma espécie de 
parafina adaptada ao globo ocular, a qual, posta em 

contacto direto com a luz, restabelecida integralmente 

a função desse órgão. Cientificamente, era mais um 

mistério do que um fato. A verdade, era que as 

publicações européias faziam, levianamente ou não, 

referências constantes às curas miraculosas realizadas 
pelo cirurgião de Berlim, e que seu nome, em breve, 

corria o mundo, como o de um dos grandes benfeitores 

da Humanidade. (CAMPOS, 1954, p. 51) 

A descrição do procedimento médico é bem composta, de forma 

a fazer o leitor acreditar na veracidade daquele fato. Por mais 

inacreditável que a história possa parecer, é sempre importante 
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fornecer dados para que eles possam ser críveis, e, mais ainda, 

prováveis. O uso da medicina e da ciência – que, naquela época, 

eram grandes fontes de mistério – como provocadoras de medo é um 

recurso bem adequado. Esse foi um recurso também usado nas 

histórias Pulp de terror norte-americanas, por ser um terreno que 

abre portas para a imaginação e para o desconhecido – a mais velha 

e mais conhecida fonte de medo. 

Após a cirurgia, Paulo Fernando espera pacientemente pelo dia 

de tirar as ataduras. Longos dias se passam, enquanto o personagem 

se mostra bem confiante. É um momento que precede o terror final. 

Pelo braço de dois assistentes, Paulo Fernando 
atravessou o salão. Daqui e dali, vinham-lhe parabéns 

antecipados, apertos de mão vigorosos, que ele 

agradecia com um sorriso sem endereço. Até que a 

porta se fechou, e o doente, sentado em uma cadeira, 

escutou o estalido da tesoura, cortando a gaze que lhe 

envolvia o rosto. Duas, três voltas são desfeitas. A 
emoção é funda, e o silêncio completo, como o de um 

túmulo. O último pedaço de gaze rola no balde. O 

médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, 

espera a sentença final do Destino. (CAMPOS, 1954, p. 

52) 

O tom apocalíptico, de caminho sem retorno, ajuda a criar o 

terror dessa cena. Tudo é feito para que este seja o clímax da 

narrativa. O paciente abre, por fim os olhos, mas não consegue mais 

enxergar da forma como antes. Algo havia ocorrido terrivelmente 

errado: agora Paulo Fernando via apenas esqueletos. 

A pupila entra em contacto com a luz, e ele enxerga, 

distingue, vê. Mas é espantoso o que vê. Vê, em redor, 

criaturas humanas. Mas essas criaturas não têm 

vestimentas, não têm carne; são esqueletos apenas; 

são ossos que se movem, tíbias que andam, caveiras 
que abrem e fecham as mandíbulas! Os seus olhos 

comem a carne dos vivos. A sua retina, como os raios-

X, atravessa o corpo humano e só se detém na 

ossatura dos que a cercam, e diante das cousas 

inanimadas! O médico, à sua frente, é um esqueleto 
que tem uma tesoura na mão! (CAMPOS, 1954, p. 52) 
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Eis o choque, o inesperado, a quebra da ordem comum das 

coisas. O homem afetou tanto a natureza, o seu próprio corpo, que 

perdeu o controle das consequências. Mortificado, Paulo Fernando 

termina sua história com um ato de transgressão, ao arrancar os 

próprios olhos. 

– Afastem-se ! Afastem-se – intima, num urro que faz 
estremecer a sala toda. 

E, metendo as unhas no rosto, afunda-as nas órbitas, e 

arranca, num movimento de desespero, os dois 

glóbulos ensangüentados, e tomba escabujando no 

solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam 

carne, e que, devorando macabramente a carne aos 
vivos, transformavam a vida humana, em torno, em um 

sinistro baile de esqueletos... (CAMPOS, 1954, p. 53) 

O uso de palavras como ―macabro‖, ―ensaguentados‖, 

―desespero‖ e ―espantoso‖ concluem o trabalho iniciado pelo recurso 

do ―medo do desconhecido‖: ajudam a instaurar ainda mais horror. 

Toda uma órbita de surpresa e desespero é criada, de forma a deixar 

o leitor estarrecido. 

Pode-se concluir, portanto, que apesar de ter sido um gênero 

definitivamente menosprezado e com poucos adeptos no Brasil, a 

Pulp Fiction se fez presente em nossa literatura, ainda que dispersa 

ao longo dos anos, sem dúvida, mas como representante significativa 

da literatura nacional do medo. 
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AMBIGUIDADE E TERROR EM  

OUTRA VOLTA DO PARAFUSO 

SANTOS, Ana Paula A.6 

Henry James foi um escritor de romances, novelas e ensaios, e 

uma importante figura do século XIX. Vindo de uma família de 

intelectuais, suas obras são consideradas clássicos da literatura 

inglesa. Dessas obras, a maioria constitui um tipo peculiar de 

narrativa, que o formalista búlgaro Tzvetan Todorov reconhece como 

―narrativas fantásticas‖. Durante mais ou menos quarenta anos, em 

toda sua vida literária, James privilegiou as ―histórias de fantasmas‖, 

como diz Todorov, narrativas que ―se caracteriza[m] não pela simples 

presença de acontecimentos sobrenaturais, mas pela maneira como 

os percebem o leitor e as personagens‖(TODOROV, 2006, p. 192). O 

formalista búlgaro diz ainda mais, para ele, as obras produzidas na 

extensa e rica carreira de Henry James encaixam-se em uma espécie 

de fórmula da narrativa fantástica e, no âmago dessa fórmula, está a 

ideia de hesitação, trabalhada de forma exemplar pelo autor. 

O que se pretende nesse estudo é analisar a obra de James 

“Outra volta do parafuso” focando-se em dois pontos: (a) no modo de 

construção da ambiguidade, acolhendo a visão todoroviana sobre a 

produção do fantástico através da hesitação e da dúvida: e (b) em 

como os elementos da narrativa contribuem para a produção do 

medo, utilizando como base teórica o filósofo e teórico literário Noël 

Carrol. 

“Outra volta do parafuso” é uma obra ficcional em que uma 

preceptora é contratada por um gentlemanpara cuidar de seus 

sobrinhos, duas encantadoras crianças órfãs, em uma região rural e 

                                                 
6Ana Paula A. Santos (UERJ); e-mail: aninha_291@hotmail.com. Graduanda do 

Curso de Letras e membro do Grupo de Pesquisa ―O Medo como Prazer Estético‖, 
sob a orientação do Prof. Dr. Julio França (UERJ). 
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isolada na Inglaterra. A preceptora, de cuja vida só podemos afirmar 

sua origem humilde, logo percebe que a casa na qual passará seus 

dias é uma antiga e melancólica mansão. Ela conhece a Sra. Grose, 

uma governanta humilde e fiel que lhe acompanhará nos 

acontecimentos da história e, logo depois, Flora, a irmã mais nova, e 

Miles, o irmão mais velho. Ambos parecem encantadores, educados e 

extraordinariamente inteligentes, de modo que a preceptora sente-se 

honrada e feliz com seu encargo. 

Contudo, logo se seguem acontecimentos fantásticos: a 

preceptora começa a enxergar fantasmas, seres que apenas ela, e 

mais ninguém na casa, vê. Ao longo da trama, ela os identifica como 

os espíritos de dois empregados já mortos, contratados pelo dono da 

propriedade: a preceptora anterior, Srta. Jessel, e Quint, namorado 

desta, um sujeito de caráter duvidoso. A moça, então, passa a 

proteger, obsessivamente, as crianças, acreditando que os espíritos 

estão atrás delas para lhes fazer mal. Em seu fado, ela começa 

acreditar que Miles e Flora conseguem ver os espíritos e obedecem a 

eles, pois, em sua inocência infantil, desconheceriam o mal que tais 

seres sobrenaturais podem – e querem – lhes causar. 

Esses fatos vão culminar em um excelente e bem construído 

desfecho, em que somos incapazes de dizer se os acontecimentos 

sobrenaturais estão realmente ocorrendo, ou se a preceptora, afetada 

por não se sabe que mal, é responsável por imaginar toda a história. 

Tome-se como exemplo a passagem abaixo, em que a preceptora 

questiona Miles, procurando extrair dele toda a verdade: 

– Muito bem! Estamos a sós, afinal! 
– Oh, mais ou menos. – Imagino o sorriso com que 

respondi. – Não de todo. Isso não nos agradaria! – 

prossegui. 

– Não, suponho que não. Temos, certamente, os 

outros. 

– Sim, com efeito, temos os outros – assenti – Temos 
os outros. 

– Mas, embora tenhamos os outros – acrescentou, com 

as mãos nos bolsos e de pé à minha frente –, eles não 

contam muito, não é verdade? 
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Procurei valer-me ao máximo de suas palavras, mas 
sentia-me sem forças: 

– Isso depende do que você chama ―muito‖. 

– Sim – aquiesceu, cordato –, tudo depende. (JAMES, 

1969, p. 134) 

No diálogo acima, embora as respostas encaixem-se 

perfeitamente, parece que Miles e a preceptora falam de assuntos 

diferentes. A preceptora procura questionar o garoto sobre seu mau 

comportamento na escola e sobre seu envolvimento com o 

empregado Peter Quint no passado. Para a preceptora, essas 

questões são fundamentais para que ela consiga ―salvar‖ Miles da 

influência maligna das aparições sobrenaturais. Assim, a preceptora 

aproxima-se ainda mais do garoto e o trata com o que acredita ser 

uma bondade extrema. 

Contudo, na visão de Miles, as atitudes da preceptora são 

interpretadas de modo diferente. É preciso lembrar que Miles, bem 

como os demais moradores de Bly, não vê as aparições. A 

proximidade dela é, então, interpretada pelo jovem sob alguma 

motivação amorosa, do contrário, que outro motivo teria? No diálogo, 

enquanto a preceptora busca confissões sobre a cumplicidade do 

menino com as aparições de Quint e da Srta. Jessel, Miles acredita 

estar num flerte amoroso, estando ele sozinho com ela e partilhando 

ambos de uma estranha intimidade. 

Tzevetan Todorov acredita que o fantástico ocorre quando nos 

deparamos com algo ou algum acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis do nosso mundo familiar. Ora, em “Outra volta do 

parafuso”, logo de início nos deparamos com essa situação, quando a 

preceptora encontra o fantasma do empregado da casa: ―O que me 

pregou no chão – chocando-me muito mais do que qualquer outra 

visão o poderia ter feito – foi a sensação de que a minha fantasia, 

num abrir e fechar de olhos, tornara-se real. Lá estava ele!...‖ (Ibid., 

p. 28) 
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Acerca desse primeiro encontro, a narradora ainda não cogita a 

idéia de que o observador poderia ser sobrenatural, mas diz que ele 

―não (...) parecia estar num lugar adequado‖ (JAMES, 1969, p. 28) e, 

além disso, comenta que ―o próprio lugar, da maneira mais estranha 

do mundo, transformara-se, no mesmo instante, devido à sua 

aparição, numa profunda solidão‖ (Ibid., p. 29). 

No segundo encontro, e nos que se seguiram ainda mais, 

podemos enfatizar que esses acontecimentos ―estranhos‖ ocorrem à 

narradora sempre em um ambiente muito característico das histórias 

de terror (lugares isolados, silenciosos, melancólicos e em dias 

nublados, cinzentos e, às vezes, chuvosos): 

O dia estava bastante cinzento, mas ainda não havia 

cessado a luz da tarde [...] Surgiu assim, de novo, não 

digo com maior nitidez, pois isso seria impossível, mas 

com uma proximidade que revelava um progresso em 

nossas relações e que me fez, logo que a vi, perder o 
fôlego e ficar gelada da cabeça aos pés. Era o mesmo, 

era o mesmo, e eu podia vê-lo, essa vez, como o vira 

antes. (Ibid. p. 34) 

O fantástico, então, se constrói sobre esses acontecimentos. 

Todorov diz que, ao nos depararmos com essas situações, temos duas 

soluções possíveis – ou se trata tudo de uma ilusão, ou é real, mas 

pertence à outra concepção de realidade, regida por leis que não são 

as nossas. Obviamente, há uma escolha a se fazer, ou acreditamos ou 

desacreditamos. Mas antes dessa escolha característica, há a dúvida, 

e essa dúvida é o fantástico. 

Em “Outra volta do parafuso” não podemos ter certeza, em 

nenhum momento, de quão reais são os acontecimentos. Somos 

levados a acreditar na palavra da preceptora, narradora personagem 

da história. Para Todorov, uma das condições necessárias para que 

ocorra o fantástico é a identificação do leitor com o personagem, pois 

o ―eu‖ do personagem estimula essa identificação, se aproximando 

mais com o leitor. Por exemplo, no excerto, podemos facilmente 

―sentir‖ as mesmas sensações que sente a preceptora: 
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Ao menos para mim, que me esforço por narrar este 
episódio com a máxima determinação, como jamais o 

fiz, a sensação que então experimentei torna a 

apoderar-se, vivamente, de meus sentidos. Enquanto 

penetrava em mim tudo o que meus nervos podiam 

apreender, era como se o resto do cenário houvesse 

sido ferido de morte. Posso ouvir de novo, enquanto 
escrevo, a intensa quietude em que mergulharam todos 

os ruídos da tarde. (Ibid., p. 29) 

O terror e o assombro que a preceptora sente, então, são 

transferidos a nós leitores, pelo crédito que nela depositamos desde o 

início da história. 

Contudo, o autor destrói, se assim podemos dizer, no 

desenrolar da história, a confiança que o leitor depositava na 

narradora. Na hábil tessitura da narração, começamos a receber 

certas pistas (propositais) que nos fazem duvidar da palavra da 

narradora personagem, como a seguinte: 

Pude apenas agarrar-lhe rapidamente o braço, pois, 

enquanto ela falava, a odiosa presença continuava 
nítida e impávida. A aparição ali estava já há um 

minuto, e continuava ainda enquanto eu insistia, 

agarrada à minha amiga, empurrando-a para o lado em 

que estava a aparição, mostrando-a com o dedo: 

– Não a vê exatamente como nós? Ela refulge como 
uma fogueira a arder! Mas olhe, minha boa mulher, 

olhe! 

Ela olhou, como eu o fazia, e lançou um profundo 

gemido que exprimia negação, repulsa, compaixão, um 

misto de piedade por mim, de alívio pela sua cegueira. 
(Ibid., p. 119) 

Essas pistas, aliadas a obsessão da preceptora em ―salvar‖ as 

crianças e aos seus desmedidos esforços para tal, começam a semear 

a desconfiança nos leitores, apresentando, assim, a genialidade da 

narrativa: chegamos a um ponto em que a história se mostra sob 

duas perspectivas, ou acreditamos na narradora e optamos por 

acreditar, consequentemente, nos fantasmas que ela vê, ou optamos 

por acreditar na governanta e nas crianças e, aí, aceitamos a única 
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explicação que temos para os fatos: a de que tudo não passa de 

imaginação da preceptora. 

A hesitação está aí presente da melhor forma, a questão é 

acreditar ou não na narradora personagem? Acreditar ou não que 

existam fantasmas em Bly? Seja qual for a alternativa escolhida, essa 

dúvida nos causa certo desconforto, pois ficamos à mercê da idéia de 

que ―coisas estranhas‖ estão acontecendo, ou podem acontecer. Esse 

desconforto, muito provavelmente, será o responsável por causar o 

medo no leitor. 

Optando pela primeira alternativa, que existam fantasmas em 

Bly, enxergados apenas pela preceptora, terminamos por cair no que 

Todorov chama de ―maravilhoso‖, um ―fenômeno desconhecido, 

jamais visto‖. Isso significa, obviamente, que os acontecimentos são 

inteiramente reais (no universo da narrativa), bem como as aparições 

fantasmagóricas de Jessel e Quint. Tais acontecimentos, porém, não 

são responsabilidade das leis do nosso mundo, fazem parte de outra 

ordem, de outra realidade. 

Já a segunda alternativa, que não existe fantasma algum em 

Bly, obriga uma maior ousadia por parte do leitor, que deverá tomar a 

narrativa da preceptora como uma grande mentira, ou uma loucura. 

Todorov diz que o personagem pode mentir e parece-nos em “Outra 

volta do parafuso” que, bem como há pistas de um fantástico 

maravilhoso, há tantas outras pistas sugestivas para que se possa 

classificar como um fantástico estranho. Nessa opção, escolhemos 

acreditar na governanta e nas crianças e, consequentemente, a saída 

que temos para a narração da preceptora é que tudo não passa de 

uma mentira, ou de uma grande loucura. 

Essa escolha é feita por nós leitores, na nossa busca incessante 

de entender a obra por completo, esvaziar todo o seu conteúdo. 

Ambas se afirmam no decorrer da narrativa, sem que se privilegie 

uma ou outra. Como diz Todorov (2007) a respeito do livro, a 

ambiguidade permanece mesmo após o fim da leitura. Não há, pois, 
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necessidade de fazer a escolha entre as duas soluções: é da essência 

do gênero que a ambiguidade seja mantida. Assim sendo, essa 

ambiguidade atua de modo dominante em toda a narrativa, nos 

mostrando não só a genialidade do autor, como os caminhos possíveis 

de compreensão dessa obra e, nessa escolha, nessa dúvida 

inquietante, acabamos por nos deparar com o medo. 

Em “Outra volta do parafuso”, há três motivos para que nós, 

leitores, nos deparemos com situações que nos inspirem medo: (1) o 

ambiente de Bly; (2) os fantasmas e (3) a hesitação. Assim sendo, o 

leitor está propenso a se assustar com os mistérios da casa de Bly e 

seu ambiente carregado de sensações apavorantes, com as aparições 

assombrosas de miss Jessel e Peter Quint, vindos de além morte, e 

as impressões marcantes que eles causam e, por último, com a 

hesitação angustiante ao procurar no enredo a verdade sobre os 

acontecimentos. 

Os enredos de horror, como bem nota Carrol, estão repletos de 

casas mal-assombradas, malignas, velhas e decrépitas que, por si só, 

já seriam bastante para assustar qualquer ser vivo – sim, apenas um 

ambiente pernicioso e cercado de mistério é completamente capaz de 

nos causar o afeto do horror. Lugares escuros, mal iluminados ou 

enevoados, indiscerníveis, debaixo de fortes chuvas, entre outros 

efeitos, são para nós motivo de desconfiança. Nada que não seja 

claro, racional ou óbvio merece nossa total e imediata crença; faz 

parte de nosso instinto desconfiar do que não conhecemos, bem 

como desconfiamos de casas velhas e sombrias, terrenos 

abandonados, ambientes pouco discerníveis, escuros e misteriosos, 

quando nos deparamos com eles. 

Até que não tenhamos uma ideia positiva formada, tal lugar 

será sempre marcado pela nossa suspeita, estaremos sempre 

inseguros, até que se prove o contrário. Em “Outra volta do parafuso” 

esse drama da insegurança dentro da própria casa é motivo para que 

nos impressionemos com a narrativa: Bly é um local isolado, distante 
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da cidade, repleto de cômodos e lugares desertos, de aspecto velho e 

antigo (o que remonta ao passado) e de segredos misteriosos. É fácil 

para nós, tanto quanto é fácil para a preceptora, imaginar coisas 

terríveis que podem ocorrer ou surgir em um lugar como esse, como 

de fato acontece nesse trecho: 

Houve um momento em que julguei reconhecer, fraco e 
distante, um grito de criança; outro em que estremeci, 

quase conscientemente, ante o que me pareceu um 

ruído de passos leves atrás da porta. Mas tais 

imaginações não eram bastante nítidas para que eu não 

pudesse afastá-las — e foi somente à luz, ou, talvez o 

dissesse melhor, somente devido à obscuridade dos 
acontecimentos subsequentes, que isso agora me 

acode à memória. (JAMES, 1969, p. 14) 

Bly parece o ―plano de fundo‖ perfeito para que se aconteça 

algo terrível e medonho, digno de uma história de terror. Quando algo 

parecido acontece na narrativa, podemos perceber claramente o 

quanto o ―plano de fundo‖ se intensifica, ficando ainda mais horrível e 

medonho aos nossos olhos: escurecendo gradativamente, silenciando 

repentinamente todo e qualquer som, produzindo uma aura 

melancólica, sobrenatural, estranha. Não é por acaso que tudo 

acontece principalmente nas horas do crepúsculo ou da noite: ambas 

mudam gradativamente o horizonte e a paisagem, acentuando as 

sombras, até que não haja mais luz, só escuridão. As últimas horas 

do dia também estão tradicionalmente ligadas ao surgimento de 

fantasmas e de outros seres perigosos. No caso de “Outra volta do 

parafuso”, os fantasmas que assombram a velha casa cheia de 

segredos, quando não aparecem exclusivamente nessas horas, 

tornam a manhã e as primeiras horas da tarde tão repugnantes 

quanto a noite: 
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Uma noite — sem que nada me conduzisse ou 
preparasse para isso — senti o frio toque da impressão 

que tive na noite de minha chegada, e que, muito mais 

leve então, como disse, não me teria deixado nenhuma 

recordação, se a minha permanência subsequente na 

casa tivesse sido menos agitada. Não havia ainda me 

recolhido e me achava sentada perto de dois 
candelabros. (...) Houve um momento em que fiquei 

atenta a escutar, lembrando-me da vaga sensação que 

tive, na primeira noite, de que havia algo 

indefinidamente ativo na casa, notando que uma suave 

brisa penetrava pela janela aberta e movia de leve a 
cortina entreaberta. Depois, dando mostras de uma 

determinação que teria parecido magnífica, se 

houvesse lá alguém para presenciá-la, larguei o livro, 

levantei-me e, tomando de um castiçal, saí re-

solutamente do quarto. Ao chegar ao corredor, que a 
vela mal alumiava, fechei, sem fazer qualquer ruído, a 

porta atrás de mim. (Ibid., p.67) 

Carrol também diz que as histórias de casas malignas ―são, em 

geral, assombradas pelos pecados de seus antigos moradores. Ou 

seja, essas histórias envolvem uma narrativa de repetição baseada na 

reencenação de um passado totalmente repugnante.‖ (CARROL, 

1999, p. 148). Ora, Bly é, senão, um lugar assombrado por 

moradores antigos da propriedade que morreram tragicamente e que, 

segundo a preceptora, única capaz de notá-los, estão atrás de algum 

tipo de vingança ou compensação. Os mistérios que envolvem a casa 

são tantos que ela se torna abominável para nós, que desconfiamos 

de sua segurança. E, se admitimos que uma casa deve ser um lugar 

onde nos sintamos protegidos, a casa de Bly está bem longe disso 

com seus segredos do passado revivido e terríveis fantasmas que 

aparecem repentinamente para assombrar os moradores. 

Concluímos que um lugar como esse é perfeitamente capaz de 

nos fazer sentir medo. Resta-nos, a partir dessa conclusão, refletir 

sobre uma importante questão: poderia o ambiente de Bly ter 

influenciado diretamente a preceptora e ser, portanto, a causa de 

todas as ―visões‖ dela? Muitas vezes o estado psicológico causado 

pelo medo faz com que nossa capacidade de raciocínio fique 
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depreciada, sendo assim, abalada por um ambiente nocivo e 

propenso ao sobrenatural, a preceptora poderia ter imaginado os 

fantasmas e seus vis objetivos? 

Em segundo lugar, analisaremos as assombrações, 

considerando-as tal qual os monstros das teorias de Carrol. Para este, 

os monstros das histórias de horror são considerados perturbações da 

ordem natural das coisas, ―o monstro é um personagem 

extraordinário num mundo ordinário‖ (CARROL, 1999, p. 32). Em Bly, 

tudo corre naturalmente com a preceptora até o momento da 

primeira aparição. Quando esta se vê diante de um homem 

desconhecido, que a encara por um longo período de tempo, num 

ambiente convidativo ao sobrenatural, sua primeira reação é achar 

que há em Bly um segredo ou um ―mistério de Udolfo‖, como a 

própria personagem designa. 

O fato de não saber do que se trata a aparição leva a 

preceptora a um estado de angústia. Até que ela descubra a 

identidade e os riscos do ser que encontrou ela não estará satisfeita, 

pois pode estar diante de algo nocivo. O drama de encontrar algo 

desconhecido e torná-lo conhecido é uma constante nas histórias de 

terror e a angústia e o medo advindos desse drama constituem 

grande parte do prazer dessas obras. 

Nós leitores vivemos essa situação junto com a personagem de 

James e partilhamos da mesma desconfiança dela. Enquanto 

seguimos as reações da preceptora àquele estranho encontro, somos 

levados a desconfiar, como ela, de algum segredo na velha e 

misteriosa propriedade – e assim seguimos até que surja algo na 

narrativa que possa contrapor-se a essa idéia inicial. 

Após o segundo encontro da preceptora com o fantasma, já não 

se tem dúvida de que a aparição foge à ordem a qual estamos 

acostumados, principalmente porque a descrição de suas 

características coincide com as do empregado Peter Quint, já falecido, 

como confirma Mrs. Grose. 
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Agora vejamos esse excerto: 

Mrs. Grose, como eu própria o fizera pouco antes, 

entrou na sala. Desse modo, tive a plena imagem, 

repetida, do que já havia ocorrido. Viu-me como eu vira 

o estranho visitante; deteve-se súbito, como eu havia 

feito: eu lhe transmitira algo do choque que 
experimentara. Empalideceu, o que fez com que eu me 

perguntasse se também havia empalidecido tanto. (...) 

Perguntei a mim mesma por que razão também ela se 

assustara. (JAMES, 1969, p. 34) 

Mais uma vez, nós leitores somos encaminhados a um tipo de 

reação pela própria maneira como os personagens reagem, nesse 

caso, o assombro de Mrs. Grose deve exemplificar, também, o nosso 

assombro diante da cena: a governanta assusta-se com a imagem da 

preceptora, fica paralisada pelo susto, empalidece de medo e depois 

sai do aposento para procurar respostas sobre o que assustara. Como 

diz Carrol ―as respostas emocionais do público, idealmente, correm 

paralelas às emoções dos personagens‖ (CARROL, 1999, p. 32). 

Tomando esse trecho como exemplo, podemos concluir que os 

fantasmas de Bly são indispensáveis para a criação do horror da 

narrativa, visto que eles perturbam a nossa realidade. Há, também, 

outro motivo para que as assombrações causem medo a nós e aos 

personagens, elas não são apenas anormais, como também são 

ameaçadoras: 

Aguardei um instante; depois, exclamei: 

— Vá à igreja. Adeus. Eu preciso vigiar. Voltou-se de 

novo para mim, lentamente: 
— Receia pelas crianças? 

Fitamo-nos, de novo, demoradamente. 

— E a senhora, não receia? (JAMES, 1969, p.39) 

Nesse trecho, a preceptora, que acabara de ver o fantasma de 

Quint, prefere permanecer em casa cuidando das crianças do que ir à 

igreja. Poderia ser uma saída positiva e, quem sabe, um alívio para 

ela ir à igreja depois do momento de terror pelo qual passara, mas 

ela prefere ficar e tomar conta das crianças, isso porque ela receia 
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que o fantasma volte em sua ausência e acabe por assombrar as 

crianças. 

Assim, compreendemos que as aparições são também 

perigosas, pois parecem atentar contra a preceptora e as crianças. Ao 

longo da narrativa, essa certeza de que as assombrações são 

ameaçadoras se concretiza, confirmadas pela preceptora, que assume 

a tarefa de proteger a criança de Mrs Jessel e Peter Quint, pois 

conclui que as assombrações estão em Bly para tomar as crianças. 

Em dado momento, a preceptora mesmo diz: 

Estava ali para proteger e defender as duas criaturinhas 

mais desamparadas e adoráveis do mundo: o súbito 

apelo de seu desamparo se me tornou, de repente, 
bastante explícito, ressoando em meu coração e 

causando-me um sofrimento profundo, constante. 

Estávamos os três isolados, unidos pelo perigo comum. 

Eles não tinham ninguém senão a mim, e eu, bem, eu 

os tinha a eles. Era, em suma, uma oportunidade 

magnífica. Essa oportunidade se me apresentava sob 
uma forma essencialmente concreta. Eu era uma tela, e 

devia ficar diante deles. Quanto mais eu visse, menos 

veriam eles. (Ibid., p. 48) 

Há uma idéia explícita nesse excerto de que os fantasmas são 

perigosos e, de certa forma, repugnantes. Tanto que a preceptora 

prefere ela mesma vê-los, pois assim acredita que as crianças não 

serão perturbadas por esses encontros fantasmagóricos e, quanto 

mais afastadas e distantes dos fantasmas, mais protegidas elas 

estariam. 

À medida que essa certeza vai se firmando, os encontros da 

preceptora com o par de fantasmas tornam-se muito mais que 

assustadores ou perigosos, mas também parecem repugnantes: 
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Compreendi, num assomo vigoroso de confiança, que, 
se permanecesse um minuto no lugar em que me 

achava, ele deixaria — pelo menos durante algum 

tempo — de infundir-me pavor; e, com efeito, durante 

esse minuto, aquilo foi tão humano e odioso como uma 

entrevista real: odioso justamente porque era humano, 

tão humano como a gente se encontrar a sós, a horas 
mortas, numa casa adormecida, com um inimigo, um 

aventureiro ou um criminoso. Era o silêncio mortal de 

nosso longo olhar, de tão curta distância, que dava 

àquele horror, enorme, a sua única nota sobrenatural. 

(Ibid., p. 66) 

Há uma mescla de emoções sentidas pela preceptora ao se 

deparar com as aparições onde podemos observar claramente o 

caráter repugnante e ameaçador dos fantasmas.  Para Carrol ―é 

crucial que (...) o monstro seja considerado ameaçador e impuro‖ 

(CARROL, 1999, p. 45). Apenas o fato das aparições de Bly serem 

fantasmas e escaparem à normalidade já seria o bastante para 

causar medo, contudo, eles apresentam mais que seu estado 

sobrenatural, ambos são horríveis e repugnantes,odiosos, trágicos, 

desonrados, capazes de nos fazer sentir aversão ou aflição apenas ao 

olharmos. Os fantasmas de Henry James apresentam-se não só como 

ameaçadoras assombrações da ordem do sobrenatural, como 

também seres dos quais personagens e leitores desejam distância. 

Por último, concluímos que em ―Outra volta do parafuso‖ o 

ponto mais forte da trama é a hesitação. Ou seja, o que mais vai 

causar horror e medo na obra de Henry James é a consciência de que 

há duas alternativas a se seguir, ambas completamente possíveis. A 

dúvida se há ou não fantasmas em Bly é o que move o leitor em todo 

o livro em busca de uma resposta satisfatória, seguindo as pistas 

presentes na narrativa e mantendo-se em um suspense que irá não 

só até o final da obra, mas além dela. 

Assim como Todorov aponta a ideia da hesitação como cerne de 

suas teorias sobre o fantástico, Carrol admite que o suspense, 

―estado emocional que acompanha uma tal cena até o momento em 
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que um dos resultados alternativos em competição é realizado‖ 

(CARROL, 1999, p. 185), integra grande parte das estruturas 

narrativas das histórias de terror, assumindo grande importância, 

produzindo horror artístico e prazer na leitura. Quanto mais nos 

aprofundamos nos mistérios de Bly, quanto mais procuramos saber 

sobre os fantasmas e sobre a casa e seus mistérios, sabemos, de 

antemão, que essa pode ser uma aventura perigosa para a 

preceptora e para nós que estamos suscetíveis a nos assustar. Ainda 

assim, continuamos seguindo na narrativa, ou melhor, ainda mais 

motivados por esses perigos e por esse temor, continuamos, curiosos, 

envolvidos na trama, buscando cada vez mais o desenlace dessa 

história. 

Podemos dizer, então, que “Outra volta no parafuso” é uma 

grande obra que se alicerça sobre um suspense. Em toda ela 

sustentamos as nossas expectativas, nossas dúvidas quanto aos 

mistérios que vão aparecendo na trama, e a angústia de esperar por 

uma resposta nos deixa apreensivos e assustados, pois nos obriga a 

imaginar as mais terríveis possibilidades. Quando, contudo, 

chegamos ao final, essa apreensão continua, nossas dúvidas se 

mostram sem resoluções aparentes e as possibilidades imaginadas 

não são negadas, abalando-nos profundamente, perturbando-nos, 

causando-nos o horror de que fala Carrol, o horror artístico, próprio 

das narrativas de horror. 

Ao final de “Outra volta do parafuso”, pouco importa que não 

haja uma resposta para a principal pergunta da história – há ou não 

fantasmas em Bly? A possibilidade dos fantasmas de Jessel e Quint 

existirem é mais forte e mais arrebatadora do que a certeza deles 

existirem. Não importa qual será a escolha do leitor ao final da obra 

de James, em dado momento, houve hesitação e, se houve hesitação, 

houve também o medo. 
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ZUMBIS, VAMPIROS E... JANE AUSTEN: A 

EMERGÊNCIA DO MASH-UP LITERÁRIO 

GOMES, Anderson Soares7 

No mundo de hoje, o conceito de pós-modernidade parece ter 

se infiltrado em todas as esferas da organização social. Existe a 

literatura pós-moderna, os filmes pós-modernos, a arquitetura pós-

moderna, a pintura pós-moderna e até mesmo a moda pós-moderna. 

Por trás dessas definições, existe a idéia do pós-modernismo como 

um movimento totalmente novo e independente de toda a 

representação cultural que o precedeu. 

No entanto, a pós-modernidade consiste, em vários aspectos, 

de uma releitura do arcabouço modernista e de uma representação 

de uma mudança profunda no sistema capitalista. Como afirma 

Jameson: 

O pós-modernismo não é a dominante cultural de uma 

ordem social totalmente nova (...), mas é apenas 

reflexo e aspecto concomitante de mais uma 
modificação sistêmica do próprio capitalismo. Não é de 

espantar, então, que vestígios de velhos avatares – 

tanto do modernismo como até do próprio realismo – 

continuem vivos, prontos para serem reembalados com 

os enfeites luxuosos de seu suposto sucessor. 

(JAMESON, 2002, p.16) 

Se o pós-modernismo é o viés cultural do chamado ‗capitalismo 

tardio‘, não poderia mesmo representar uma ruptura absoluta com os 

fenômenos artísticos anteriores. Isso se dá porque o próprio conceito 

de capitalismo tardio consiste em atestar uma continuidade em 

relação ao sistema que o precedeu (JAMESON, 2002, p.22), sendo 

assim um período ‗tardio‘ – ou seja, não há quebra, mas apenas uma 

evolução para uma nova fase. 

                                                 
7 Anderson Soares Gomes (UFRRJ); e-mail: anderson.gomes@gmail.com 
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Esta nova fase se caracteriza por uma atmosfera de incerteza, 

contradições e releituras de certos paradigmas do modernismo que 

vinham guiando a produção do saber desde o início do século XX. Em 

linhas gerais pode-se dizer que um dos grandes efeitos do pós-

modernismo é, nas palavras de Linda Hutcheon ―de-doxificar nossas 

representações culturais e seu inegável arcabouço político‖ 

(JAMESON, 2002, p.22). O termo de-doxificar refere-se à noção de 

‗doxa‘ como discutida por Barthes, que seria uma espécie de 

consenso da opinião pública. Ao de-doxificar nossos preceitos de 

saber cultural ou político, a pós-modernidade coloca em cheque os 

códigos enraizados pelo senso comum como representações fiéis da 

realidade. 

Dessa forma, noções como ‗alta‘ e ‗baixa‘ cultura são 

subvertidas; paródia e auto-referência são imperativos da maioria das 

produções artísticas; há uma tendência ao relativismo na leitura de 

fenômenos artísticos e culturais e o real dá lugar a um discurso do 

real, onde se entende o mundo como uma multiplicidade de textos 

subjetivos. 

A essas mudanças de perspectiva do âmbito cultural (na 

literatura, no cinema, na arquitetura, na música), se junta uma 

gigantesca transformação tecnológica que inevitavelmente constitui 

uma reformulação no pensamento artístico. Com o advento das novas 

mídias, em especial aquelas cuja existência se potencializa com as 

vantagens da internet, a própria produção de artefatos culturais vem 

se reconfigurando e de certa forma unindo de forma quase que 

inevitável o universo online e as práticas da arte contemporânea. 

Um dos fenômenos mais interessantes dessa união é o que se 

conhece como mashup. Em inglês, o termo significa em linhas gerais 

algo como ―mistura‖. Originalmente, mashup era uma palavra 

composta usada para programação de computadores – i.e., foi uma 

nomeação dada a softwares que se utilizavam de características de 
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um ou mais programas. Daí a razão para a criação de um termo que 

significa ―mistura‖ especialmente na linguagem de programação. 

Contudo, com o passar do tempo o termo passou a ampliar 

seus limites, não se resumindo apenas à dimensão da linguagem de 

softwares. A primeira vez que se utiliza mashup para algo além da 

mera programação do mundo virtual é na música. O ―mashup 

musical‖ também necessita do computador, mas dessa vez para 

juntar não características de diferentes programas, mas para unir 

diferentes elementos musicais através de softwares específicos. Esse 

novo estilo de produção musical é marcado pela união de ritmos de 

uma canção específica e pelos vocais de outra. Quanto mais 

diferentes são as músicas escolhidas pelo produtor (que pode ser 

qualquer pessoa com um programa de computador e um mínimo de 

gosto musical) e mais criativa a junção das mesmas, mais rico e 

inusitado é o resultado. 

Esse elemento fragmentário e altamente personalizado do 

mundo do computador já se infiltrou então de forma irrevocável no 

universo cultural. Mas se na música esse processo se deu de forma 

natural e até mesmo inquestionável (especialmente quando se pensa 

no embate entre os downloads ilegais em mp3 e a indústria 

fonográfica), o que pensar dessa extremamente nova forma de 

pensar a produção cultural no âmbito da literatura? 

Os primeiros exemplos já estão à venda e, pelo menos em 

termos comerciais e de popularidade, são um sucesso. Talvez a 

primeira obra que possa ser considerada um exemplo bem-sucedido 

de mashup literário seja Orgulho e Preconceito e Zumbis, de Jane 

Austen e Seth Grahame-Smith. Publicado originalmente em 2009 pela 

editora Quirk Books, o romance insere zumbis na narrativa do 

clássico Orgulho e Preconceito de Jane Austen. 

Um dos aspectos mais interessantes e únicos do mashup 

literário é que ele não se trata necessariamente da reescritura de um 

romance conhecido. Na verdade, ele mistura ou adiciona um 
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elemento insólito a uma narrativa que já conhecemos e daí surge o 

estranhamento do leitor ao reconhecer algo de novo no que antes era 

sacralizado. 

No caso de Orgulho e Preconceito e Zumbis, de acordo com a 

editora foi mantido 85% do texto original de Jane Austen, enquanto 

que 15% consiste de novas passagens inseridas por Seth-Grahame 

Smith. Assim, surgem na clássica narrativa de Austen passagens 

notáveis do gênero de horror ou ficção científica. Por exemplo, causa 

espanto saber que enquanto a Sra Bennet procura pretendentes ricos 

para suas filhas, a Inglaterra está assolada por mortos-vivos 

devoradores de cérebros; ou então que as cinco irmãs Bennet foram 

educadas na Ásia por um mestre chinês nas mais variadas artes 

marciais. 

Orgulho e Preconceito e Zumbis fez um estrondoso sucesso 

quando lançado, vendendo mais de 700 mil cópias apenas nos 

Estados Unidos e ficando várias semanas na lista de best-sellers do 

The New York Times. Com tamanho êxito, a editora Quirk Books 

investiu no que poderia se tornar um gênero literário e publicou seu 

segundo mashup literário, novamente baseando-se em um romance 

de Jane Austen – Sense and Sensibility and Sea Monsters [Razão e 

Sensibilidade e Monstros Marinhos], de Austen e Ben H. Winters. 

(60% Austen, 40% inserções). Essa nova investida também foi um 

grande sucesso, e agora a editora parte para seu terceiro mashup, 

dessa vez fora do universo de Jane Austen: trata-se de Android 

Karenina [Andróide Karenina], de Leo Tolstoy e Ben H. Winters, que 

insere um contexto de ficção científica steampunk no clássico da 

literatura russa. 

Outras editoras também notaram o surgimento do ‗filão‘ do 

mashup literário e realizaram suas versões. Dentre elas, a mais 

reconhecida é Jane Slayre, de Charlotte Brontë e Sherri Browning 

Erwin. Nessa obra, une-se a narrativa clássica do romance Jane Eyre 
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de Charlotte Brontë com figuras clássicas da literatura de horror, 

como vampiros e lobisomens. 

Um dos primeiros fatores que chama a atenção no surgimento 

dessa nova perspectiva literária através do mashup é a junção de 

autores e obras da chamada literatura canônica com traços da 

literatura não canônica ou para-literatura. Textos de Jane Austen, 

Charlotte Brontë ou Tolstoy já são consagrados pelo cânone literário. 

Contudo, tropos ou características narrativas como zumbis, vampiros, 

ninjas, andróides e lobisomens são geralmente ligados a literaturas 

de baixa qualidade, tidas como ―fáceis‖, de aventura, horror e ficção 

científica. 

Ao unir esses dois planos, podemos identificar o mashup como 

um exemplo real da de-doxificação mencionada por Linda Hutcheon. 

Além disso, o mashup literário é uma das mais notórias 

representações de um conceito fundamental da pós-modernidade: a 

abolição de barreiras entre as chamadas ‗alta‘ e ‗baixa‘ cultura. 

Ao observarmos o mashup literário como representação da 

cultura contemporânea, é possível perceber que por trás de sua 

criação estão presentes muitos dos aspectos singulares da produção 

de textos online.  Ou seja, o mashup na literatura tem mais do que 

apenas a origem do seu nome ligada à linguagem dos computadores 

– suas próprias técnicas de criação, organização, autoria e recepção 

se aproximam do mundo virtual. 

Primeiramente, ao inserir elementos novos em uma obra 

considerada clássica, o mashup literário ilustra de forma prática a 

necessidade de fluidez do mundo contemporâneo. A internet não tem 

início nem fim, e seus textos podem ser infinitamente copiados, 

colados e editados. Da mesma forma, o mashup literário seria como 

uma exacerbação da ―obra aberta‖ proposta por Umberto Eco, só que 

a aproximando mais de um conceito de programação de 

computadores: o open source, um programa em código livre que 

todos podem alterar. 
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Dessa forma somos inevitavelmente levados a um segundo 

ponto essencial: como fica a questão da autoria no mashup literário? 

Apesar de ser um texto novo, nele há passagens escritas por dois 

autores diferentes. Assim sendo, da mesma forma que a narrativa do 

romance mescla passagens clássicas e outras incluídas 

posteriormente, a autoria dessa nova obra é atribuída a seus 

respectivos autores. Esta é a razão de, por exemplo, Orgulho e 

Preconceito e Zumbis ter na sua capa ―Jane Austen e Seth Grahame-

Smith‖. 

Todos os mashups literários produzidos até o presente 

momento se utilizaram de obras de domínio público. Pode-se 

presumir que existem duas razões principais para isso: a primeira, de 

cunho meramente comercial, é a apropriação de um texto 

reconhecido sem a necessidade de pagar direitos autorais; e a 

segunda é que grande parte do público geralmente tem um 

conhecimento prévio da obra, por menor que seja. Assim, o mashup 

literário em muito se aproxima do conceito de Creative Commons, 

uma série de normas para publicação de textos, imagens e fotos na 

internet com reconhecimento de direitos intelectuais, mas que podem 

ser copiados e alterados sem a obrigação do pagamentos de 

copyright. 

Uma terceira aproximação que pode ser inferida entre os 

mashupsliterários e universo digital é a importância dada ao papel do 

leitor. Na cultura contemporânea, cada vez mais se glorifica a 

customização e a personalização do que se consome, e com os 

produtos culturais não é diferente. Um termo muito comum 

atualmente no que se refere à dinâmica do usuário da internet é 

prosumer, termo em inglês que significa ‗prosumidor‘, i.e. ao mesmo 

tempo um produtor e consumidor de informações. 

Esse rompimento das barreiras delimitadas entre aquele que 

produz (artista) e aquele que consome (público em geral) chega a 

seu ápice no mashup literário, onde o leitor se aproxima do texto 
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exatamente porque ele foi alterado e reconfigurado nesse contexto 

onde se enfatiza a customização. Assim, as teorias de Estética da 

Recepção de Jauss e depois aperfeiçoadas por Iser são cruciais para o 

entendimento desse fenômeno: sendo um mashup, um romance 

necessita da contribuição do leitor para preencher as lacunas desse 

jogo autoral e narrativo. 

Chama a atenção também nos mashups literários publicados 

até o presente momento a preponderância do feminino e das 

questões que concernem as mulheres. Elizabeth Bennet, Jane Eyre e 

Anna Karenina são marcos da construção da identidade feminina 

através da literatura no século XIX. Essa escolha não é 

necessariamente casual. A mulher pode ser lida como representação 

máxima da figura do ―outro‖ e é curioso colocar essas heroínas ao 

lado de vampiros, zumbis e andróides, figuras clássicas da 

representação da alteridade nas literaturas de horror e ficção 

científica. Portanto, os mashups literários, como próprias obras que 

se encontram num entre-lugar, apresentam uma interessante 

discussão sobre a visão do outro na literatura contemporânea. 

Certamente que a técnica do mashup não é o primeiro sinal de 

um autor se apropriar de idéias de outro para construir uma obra. 

Como afirmou Roland Barthes, o texto é um espaço multidimensional 

onde uma variedade de escritos, nenhum deles original, se misturam 

e colidem (BARTHES, 2006). Apenas para ficarmos nos nomes 

consagrados, o próprio William Shakespeare se utilizava de enredos 

populares de sua época para a criação de suas peças; e talvez o mais 

importante romance do século XX, o Ulysses de James Joyce, é uma 

releitura de A Odisséia de Homero. Contudo, esses dois autores em 

nenhum momento se utilizaram de trechos inteiros das fontes que os 

inspiraram; nunca se colocou em questão a autoria de suas obras; e, 

especialmente, eles nunca deixaram de fazer parte do cânone. 

Além do mais, há uma forte preocupação auto-reflexiva nos 

textos produzidos como mashup. A natureza múltipla do texto não é 
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apenas porque se mistura o clássico ao popular, mas porque também 

o próprio romance serve como crítica literária da obra original. Assim 

sendo, o mashup literário é uma análise sobre a obra que reescreve 

essa mesma obra. 

Um fator que chama atenção em Orgulho e Preconceito e 

Zumbis, considerado o primeiro trabalho de mashup literário, é que o 

texto clássico escolhido (Orgulho e Preconceito de Jane Austen) não 

foi alterado utilizando um leitmotif muito célebre da literatura popular. 

Tendo em vista que o mashup literário procura elementos da ficção 

científica ou do horror para realizar seu jogo narrativo, nada mais 

óbvio do que ter vampiros, fantasmas ou lobisomens no meio de um 

texto canônico. No entanto, em Orgulho e Preconceito e Zumbis, Seth 

Grahame-Smith prefere assombrar a escrita de Jane Austen com 

mortos-vivos. Essa decisão por monstros que não tem uma tradição 

histórica nem literária com a força de um Drácula ou monstro de 

Frankenstein na verdade diz muito sobre o tipo de discurso articulado 

no romance. 

A palavra "monstro" é etimologicamente associada ao termo 

latino monstrare, que se relaciona a palavras parecidas como 

"mostrar" e "demonstrar". Portanto, é possível identificar o monstro 

como uma figura que exibe e ilustra elementos que não são 

facilmente identificados. Como afirmou Judith Halberstam, "monstros 

são máquinas de significados." (HALBERSTAM, 1995, p.21) Dentre os 

monstros tipificados pela literatura e pelo cinema, provavelmente o 

zumbi é o mais moderno deles. A primeira aparição do termo zumbi 

na língua inglesa é atribuída a Robert Southey em seu livro História 

do Brasil. Southey afirma que zumbi é sinônimo de "diabo". O poeta 

romântico inglês, Samuel Taylor Coleridge, que era cunhado de 

Southey, anotou em sua edição de História do Brasil que essa 

definição estava errada - embora nunca tenha explicado a razão disto 

(RUSSELL, 2010, p.23). 
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Contudo, é apenas é apenas em 1928, com o a viagem do 

jornalista norte-americano William Seabrook ao Haiti, que o zumbi 

entra no imaginário ocidental como monstro. Em seu livro The Magic 

Island, Seabrook apresenta o conceito de zumbi haitiano: uma 

criatura cuja alma está separada do corpo devido ao ritual vodu 

realizado por um feiticeiro. Jamie Russell explica como o zumbi é 

criado: 

Tal necromancia geralmente acontecia depois que o 

feiticeiro provocava a "morte" da vítima, por meio de 
uma combinação de magia e poções. Após a pobre 

vítima adoecer de forma misteriosa e aparentemente 

morrer, o feiticeiro capturava sua alma essencial e, na 

noite do enterro, abria seu túmulo e removia o corpo. O 

feiticeiro então podia trazer esse corpo de volta à "vida" 

e torná-lo um escravo obediente e acéfalo, que poderia 
ser colocado para trabalhar em alguma região distante 

da ilha onde não seria facilmente reconhecido. 

(RUSSELL, 2010, p.26) 

O zumbi então pode ter ser lido, no mínimo, através de duas 

acepções: uma metafísica e outra social. Antes de mais nada, o 

zumbi é uma figura que, depois de morto, retorna à vida. Contudo, o 

propósito básico de trazer de volta o cadáver do além-túmulo é, 

aproveitando-se do fato que se trata de um indivíduo sem identidade 

e sem desejos - ou seja, literalmente sem vida - fazê-lo trabalhar 

como escravo. 

Por outro lado, a ausência de subjetividade no zumbi não se 

relaciona somente a classes menos favorecidas e na exploração do 

trabalho. Temos sempre que nos lembrar que o zumbi também se 

apresenta como uma força ameaçadora que se alimenta da vida dos 

humanos para continuar na sua morte em vida. Por isso mesmo, os 

romances que utilizam a estratégia do mashup também representam 

o zumbi simbolicamente no âmbito oposto: o das classes mais altas 

que também exercem uma atitude ameaçadora sobre as classes mais 

baixas. 
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Um exemplo disso é o caso de Orgulho e Preconceito e Zumbis, 

onde Seth Grahame-Smith ilustra a ―zumbificação‖ da alta sociedade 

inglesa do século XVIII, que vivia apenas para seguir cegamente 

regras e convenções e ―devorava‖ os menos favorecidos.  Uma 

passagem que demonstra isso é quando Darcy, Elizabeth e a Sra. 

Bennet estão discutindo sobre a presença de pessoas de caráter no 

campo e na cidade: 

- De modo geral, o interior – disse o Sr. Darcy – não 

pode oferecer senão pouca variedade de objetos para 
tal estudo. Numa comunidade do interior, nos movemos 

numa comunidade muito restrita e monótona. 

- Exceto, é claro, quando o interior é invadido pelos 

mesmos não mencionáveis que infestam a capital – 

disse Elizabeth. 

- Sim, isso é totalmente verdade – exclamou a Sra. 
Bennet, ofendida pela maneira como ele se referira à 

comunidade do interior. – Asseguro ao senhor que há 

tanto dessa coisa em nosso interior quanto na capital. 

(...) 

- Na verdade, mamãe, a senhora está equivocada – 
disse Elizabeth, sentindo-se ruborizar diante do 

comportamento da Sra. Bennet. – A senhora 

compreendeu mal o Sr. Darcy. Ele apenas quis dizer 

que não há uma variedade tão grande de pessoas a se 

conhecer no interior como existe em Londres, o que 
você mesma deve reconhecer que é verdade. Assim 

como o Sr. Darcy, certamente, deve reconhecer que a 

escassez de túmulos torna o interior mais acolhedor 

num momento como o que vivemos. (AUSTEN & 

GRAHAME-SMITH, 2010, p.37-38) 

Assim, de forma criativa se compara os ricos burgueses 

londrinos que vão da capital para o interior com os zumbis que 

eventualmente fazem o mesmo trajeto. A crítica social mordaz e a 

ironia característica de Jane Austen é preservada, porém lida sob um 

novo prisma. 

Em conclusão, é possível dizer que a o mashup literário se 

estabelece como um estilo que contesta as convenções pré-

estabelecidas de forma e conteúdo da literatura canônica, mas 

também nos oferece um novo desafio de leitura e na produção de 
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livros. A partir dessa técnica, um novo horizonte se abre para melhor 

compreendermos a natureza fluida e contínua da produção e 

recepção da literatura no mundo contemporâneo. 
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“ESCURO E ROUCO COMO AS COISAS QUE NÃO TÊM 

DEPOIS”: O MEDO EM CAIO FERNANDO ABREU 

CANTO, Bruno Austríaco do8 

No cerne da questão sobre o medo talvez esteja a constatação 

de que a modernidade está permeada por incertezas, afetada pela 

impossibilidade de controlar o futuro. O sentimento de medo participa 

da modernidade e, em certo sentido a configura, seja como forma de 

controle social, ou estando presente na outra face do progresso – a 

ameaça à existência humana. A modernidade falhou no 

empreendimento de domínio sobre a natureza, na procura científica 

pelas certezas e deixou amedrontado e indefeso o homem moderno, 

diante das noções de risco e perigos, por vezes inconcebíveis. 

Na modernidade já não é mais possível alimentar as utopias 

reconciliadoras, fazendo com que, no lugar da comunidade, fosse 

colocado o indivíduo envolto em sua subjetividade, conforme Daniel 

Chaves de Brito e Wilson José Barp (2008, p. 34). Na esteira desse 

processo está a literatura contemporânea, colocando em foco o 

sujeito e suas percepções em questão, na linha fundada por Clarice 

na literatura brasileira encontramos nosso objeto de estudo – Caio 

Fernando Abreu. 

Na obra do gaúcho, Caio Fernando Abreu (1948 – 1996), estão 

marcadas as angústias e incertezas do ―drama que então se vivia no 

momento mesmo de sua existência‖ (HOHLFELDT: 1981, p.145). É 

com o olhar voltado para a recorrência desses sentimentos na obra 

do escritor que nos voltamos para suas narrativas curtas, com o 

objetivo de tomá-las para reflexões que aqui teceremos sobre o medo 

nesse tempo incerto que chamamos contemporaneidade 

                                                 
8Bruno Austríaco do Canto (UERJ);Graduando do curso de Letras: 
Português/Literaturas 
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Caio, considerado comumente como um escritor sombrio, 

soturno, místico, traz para suas narrativas, assim como faz com 

outros temas ―marginais‖ (drogas, sexo, AIDS, o desbunde, 

elementos da cultura pop), o tema maldito do medo, silenciado 

durante muito tempo, conforme nos afirma Jean Delumeau. (2009, p. 

14) 

Um de seus contos, do livro O ovo apunhalado (1975), 

intitulado ―Réquiem por um fugitivo‖, que brilhantemente nos 

ofereceu a frase título desse trabalho, nos traz as constatações 

iniciais das quais partimos. No conto em questão, temos mãe (viúva) 

e filho, compartilhando o mesmo teto e calando-se mutuamente 

sobre um mistério. A presença de um estranho homem que vive no 

armário da mãe. O filho nada comenta e a mãe também se emudece, 

não se interpelam sobre o assunto. O mistério permanece e angustia 

o rapaz, que nutre também certa fascinação pelo estranho – 

sensação própria do unheimlich freudiano (cf. FREUD: 1976, p. 281). 

Interessante destacar que o personagem narrador do conto – o filho, 

inicia a narrativa com a seguinte frase – ―Não que eu estivesse com 

medo‖ (ABREU: 2001, p. 20). Nesse ponto, coloca o medo como 

questão na narrativa e afirma por negação a existência do 

sentimento. Cumpre ressaltar a hipocrisia que camufla reações 

naturais que acompanham a tomada de consciência de um perigo, 

fugindo da vergonha de admitir-se com medo. 

De toda maneira, estabelecidas na narrativa as tensões a 

respeito do mistério oculto no armário, chega o ponto em que um 

caminho se abre para o desvelamento, um grito escutado e descrito 

pelo narrador como ―escuro e rouco como as coisas que não têm 

depois‖ (ABREU: 2001, p. 24) – um som que tem a ver com o 

irremediável, com a incerteza, o medo, a morte. A morte da mãe, o 

grito representa o irremediável, o medo mais primordial, o que tem 

relação com a finitude. O som da morte da mãe abre o caminho, 

permeado pela escuridão e pela rouquidão, difícil de ver, destorcido 
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para se escutar, o caminho incerto leva o filho-narrador ao armário, 

para descobrir o mistério. Um anjo sai do armário e voa, indo embora 

pela janela. 

Esse personagem, assim como outros de Caio Fernando Abreu, 

está enredado ao medo, perturbado pela escuridão e pela rouquidão 

e se encontra no limite fronteiriço do que não tem depois – a morte e 

a descoberta da finitude. 

Esses primeiros pensares nos abrem um caminho a seguir, 

esperamos não escuro, nem rouco. O caminho de que o medo em 

Caio Fernando Abreu está relacionado à questão do indivíduo e das 

suas percepções, levando-se em consideração a noção de crise, que 

define a modernidade (ou pós-modernidade), no sentido de um 

momento histórico indefinido e de riscos inquietantes. 

Lygia Fagundes Telles, no prefácio a Ovo Apunhalado, põe a 

relação do sujeito com o mundo, em questão na obra de Caio 

Fernando Abreu, a linguagem como um ―ritual revelador de um denso 

mundo de sofrimento‖ (ABREU: 2001, p. 13)), em que está premente 

o medo. De fato, o medo é tema recorrente em toda a sua obra. 

Numa espécie de prefácio curto a Os Dragões não conhecem o 

paraíso – livro considerado pela crítica como sendo o auge da 

maturidade artística de Caio, o próprio escritor destaca como mote 

principal o amor, mas como tema presente, junto ao amor, o medo 

(ABREU: 1988, p.3). 

No entanto, nos concentramos para esse trabalho nos livros– O 

inventário do ir-remediável (1970/1995) e O ovo apunhalado (1975), 

dois de seus primeiros trabalhos, nos quais o tema que nos interessa 

parece mais condensado, talvez pelos excessos de influência, 

reconhecidos por Caio, no prefácio à reedição do Inventário (ABREU: 

1996, p.6), um escritor ainda jovem, com influências do realismo 

maravilhoso americano, e outras tantas, que amadurecerá, fazendo 

com que temas como esse tornem-se mais fluidos em sua linguagem, 

que não deixa de ser inquietante, mas mereceria outra abordagem. 
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O primeiro livro de contos publicado por Caio – O inventário do 

ir-remediável, traz já no título a incerteza. Mesmo com a tentativa de 

Caio de disfarçar essa incerteza pela ambigüidade instaurada pelo ir-

remediável, na segunda edição do livro, revisada pelo autor. 

Um dos contos do livro ―O ovo‖, um personagem num tom 

biográfico nos relata a normalidade de sua vida ―desinteressante, 

miúda e torva‖ nas suas palavras ―não daria um romance‖ (ABREU: 

1996, p. 36), mas nos conta do escuro, de onde escreve. Primeiro as 

coisas normais da sua vida, que nasceu, que brincava, que namorou, 

que trabalhou, que nunca saiu de sua cidade, até que um evento 

muda as coisas – uma morte (mais uma vez a morte como o 

irremediável). Então ele sobe uma montanha e vê uma parede branca 

no horizonte. Estranhou, mas desceu a montanha, foi para casa e 

esqueceu. 

Posteriormente subiu novamente a montanha, viu de novo a 

parede, mais clara e mais perto, voltou para casa e contou para sua 

mãe, que desesperada convocou o pai. Ambos o repreenderam e 

disseram para que nunca contasse a ninguém que tinha visto a 

parede. O jovem brigou seriamente com os pais, saiu de casa, foi 

morar precariamente numa pensão, sendo michê tanto da dona da 

pensão, como de um velho. 

Desde então, não contou a mais ninguém, temia ser 

considerado louco, mas subia a montanha todos os domingos. 

Constatava a parede cada vez mais próxima e um dia resolveu 

caminhar até ela. Caminhou quase um dia inteiro, mas ainda era 

longe, pediu carona a um carroceiro, voltou a pensão e contou ao 

velho sobre a parede. O velho ficou apavorado, todos da pensão 

vieram e o expulsaram, na praça ele começou a gritar e a mostrar a 

todos a parede. O seguraram, chamaram ―os três‖: 
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Os três vieram. De branco, da mesma cor da parede: 
uma mulher com um chifre no meio da testa, um 

homem com três olhos e outro com vários braços, 

como um polvo. O de vários braços me segurou pelas 

costas enquanto o de três olhos ia abrindo caminho e a 

mulher me empurrava com o chifre. As gentes falavam 

palavrões e me cuspiam enquanto eu ia saindo. Eu 
caminhava devagar, via a parede atrás da igreja, dos 

campos, olhei para cima e também lá estava a parede, 

escondendo as estrelas. (ABREU: 1996, p. 42) 

Preso por esses três estranhos, num lugar desconhecido, 

passam os dias e ele, sempre olhando pela janela vê a parede cada 

vez mais próxima: 

Só ontem cheguei à conclusão de que se trata de um 
enorme ovo. Que estamos todos dentro dele. Mas é um 

ovo que diminui cada vez mais, cada vez mais, nós 

vamos ser todos esmagados por ele. Não sei por que os 

homens não se armam de paus e pedras para furar a 

parede. Seria muito fácil, a casca de um ovo é tão 
frágil. (ABREU: 1996, p. 43) 

Por fim, o conto coloca em questão a finitude ―(...) Olho para o 

meu corpo. Será que ele cabe dentro de um ovo? Será que não vai 

doer? Eu não sei. Tenho tanto medo. (...)‖. Nesse ponto identificamos 

as ameaças trazidas pelo sofrimento e descritas por Freud em seu 

Mal estar da civilização. 

(...)de nosso próprio corpo, condenado à decadência e 

à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 

sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; 

do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com 
forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, 

finalmente, de nossos relacionamentos com os outros 

homens. (FREUD: 1974, p. 95) 

A relação do personagem com seu próprio corpo (finito), com o 

mundo (esmagador) e com os outros homens (vitimizadores), 

indefensável diante de tudo. Esse é o medo que nos leva a Caio 

Fernando Abreu, o medo que tem a ver com a noção de ser-no-

mundo de Heidegger. A angústia existindo pelo simples fato de estar 
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no mundo, abandonado na sua existência ao mundo. A 

simultaneidade homem-mundo heidegeriana mostra que a existência 

do homem recebe seu sentido da sua relação com o mundo e que 

este obtém sua significação através do homem. Um homem que teme 

por ser e o mundo de temores. Nessa relação estão imbricados o 

mundo de medo e o indivíduo que está no mundo e por isso teme, na 

literatura contemporânea. 

Nesse sentido repetimos a pergunta de Freud em seu O 

estranho: ―qual é a origem do efeito estranho do silêncio, da 

escuridão e da solidão?‖ (FREUD: 1976, p. 291). Segundo Freud, ―O 

escritor imaginativo tem, entre muitas outras, a liberdade de poder 

escolher o seu mundo de representação, de modo que este possa ou 

coincidir com as realidades que nos são familiares, ou afastar-se 

delas o quanto quiser.‖ (FREDU: 1976, p. 293) 

Nesse caso, Caio nos coloca num mundo ainda que imaginativo 

e que ultrapasse as fronteiras do realismo, influenciado que está pelo 

realismo maravilhoso latino americano, nos põe a par de nossa 

situação, de desamparado. A linguagem de Caio instaura a angústia 

no leitor, o medo por ver-se no mundo. Ainda que fruto da criação 

literária, consideremos que o medo pode ser criado, como aponta um 

personagem de Ovo apunhalado. Nesse caso, a estranheza é 

provocada pela familiaridade que temos da nossa relação com o 

mundo, contemporaneamente, que nos deixa em inseguranças e 

vulnerabilidades, como afirma Bauman (2008, p. 8). Ainda segundo 

Bauman ―Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de mundo 

que inclua a insegurança e a vulnerabilidade recorrerá 

rotineiramente, mesmo na ausência de ameaça genuína, às reações 

adequadas a um encontro imediato com o perigo‖ (BAUMAN: 2008, p. 

9). 

Esse ―sentimento escorregadio na gente, de leve escapando 

para um canto da consciência de onde, ressabiado, espreitaria‖ 

(ABREU: 1996, p. 27), como Caio define o medo em ―Corujas‖, um 
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dos contos constantes no Inventário do Ir-remediável aparece 

também em O ovo apunhalado, num conto intitulado Cavalo Branco 

no escuro em que o personagem é tomado pelo medo quando ouve 

alguém, do lado de fora da casa, dando passos no escuro. ―É então 

que sinto medo. Deixo de sentir o contato gorduroso dos lençóis 

contra minha pele, e fico todo concentrado nessa coisa: o medo.‖ 

(ABREU: 2001, p. 118) 

O medo é mais assustador quando difuso, disperso, 

indistinto, desvinculado, desancorado, flutuante, sem 
endereço nem motivo claros; quando nos assombra 

sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça 

que devemos temer pode ser vislumbrada em toda 

parte, mas em lugar algum se pode vê-la. ―Medo‖ é o 

nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância 

da ameaça e do que deve ser feito – do que pode e do 
que não pode – para fazê-la parar ou enfrentá-la, se 

cessá-la estiver além do nosso alcance. (BAUMAN: 

2008, p. 7) 

A partir de então o personagem procura suplantar o medo, 

―Para evitar esse medo que sufoca o cheiro dos lençóis e de meu 

próprio corpo, penso no jardim‖ (ABREU: 2001, p118), passa pelo, 

jardim, pelas margaridas, por último jasmins, recurso final. 

Quando o medo é quase absurdo, e principalmente 

quando o cheiro daquela respiração ameaça tornar-se 

insuportável, recorro aos jasmins. Só então recorro aos 

jasmins. Deixo-os por último, quando estou à beira de 
dar um grito ou fazer algum movimento brusco para 

libertar-me — mesmo sabendo que estou demasiado 

enfraquecido para dar gritos ou fazer gestos bruscos. 

(ABREU: 2001, p. 119) 

Está instaurada a luta entre o instinto de vida e o instinto de 

destruição, que Freud relaciona ao medo. Rejeitando o mundo, uma 

das maneiras de fuga das frustrações e dos medos, conforme aponta 

Freud, o personagem escapa imaginariamente para jardins, para as 

flores. 
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Também segundo Bauman ―a aguda e crônica experiência da 

insegurança é um efeito colateral da convicção de que, com 

capacidades adequadas e os esforços necessários, é possível obter 

uma segurança completa.‖ (BAUMAN: 2009, p. 15) No caso do conto 

o esforço é de fuga, fuga do mundo, o que só reforça a insegurança, 

o medo. 

Quando resolvi fugir daquelas coisas torpes lá de fora 

não pensei que fosse tão fácil: na verdade foi tudo 

muito natural, como se um dia isso tivesse mesmo que 

acontecer, e exatamente dessa forma. Não precisei 

fazer esforço algum. Só deitar e esperar. A princípio 
ainda classificava lembranças e memórias, tinha 

consciência de um antes, um durante, um depois, de 

um real e um irreal, um tangível e um intangível, um 

humano e um divino: separava minha memória e meus 

conhecimentos em partes cuidadosamente distintas. 
Depois que ele começou a rondar minha janela, ou 

antes, não sei, tudo se confundiu num só bloco, e fiquei 

assim: esta massa compacta toda à superfície de si 

mesma. (ABREU: 2001, p. 122) 

Ao fugir do mundo, atitude que é revelada depois de revelada 

também uma experiência dúbia com o objeto do temor -uma espécie 

de criatura, temida e deseja, que se configura mais uma vez próximo 

ao Unheimlich, o personagem nega o mundo, por conseguinte nega a 

si mesmo, na proposição heideggeriana de indissociação do homem 

com o mundo – o ser-no-mundo (HEIDEGGER: 1993, p. 100) 

A janela do seu fechar-se ao mundo começa a ceder e o, não se 

sabe animal ou homem, entra no quarto, junto com uma explosão 

sensorial, que confunde e se mistura à fantasia. 

(...)não digo nada eu não digo nada eu só quero olhar 

de olhos abertos para esse azul engastado na parede e 

pensar como você é bonito mas duas garras atingem 
meus olhos e enquanto grito de dor e de prazer as 

minhas órbitas perfuradas libertam estrelas marinhas e 

medusas e sereias e algas verdes que oscilam 

lentamente empurradas pelas ondas para a areia 

branca onde um dia meus pés deixaram lagos tão 
breves que não houve tempo da lua refletir-se neles. 

(ABREU: 2001, p. 124) 
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No fim horripilante, no contato com o grotesco, que libera 

prazer e dor, põe em contato o sentimento masoquista e encontra-se 

com o irremediável, com a morte, o rouco, o escuro – que não 

constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza – e, 

portanto, do medo. 

Irreparável... Irremediável... Irreversível... 
Irrevogável... Impossível de cancelar ou de curar... O 

ponto sem retorno... O final... O derradeiro... O fim de 

tudo. Há um e apenas um evento ao qual se podem 

atribuir todos esses qualificativos na íntegra e sem 

exceção. Um evento que torna metafóricas todas as 

outras aplicações desses conceitos. O evento que lhes 
confere significado primordial - prístino, sem 

adulteração nem diluição. Esse evento é a morte. 

(BAUMAN: 2008, p. 44) 

A escuridão, a rouquidão, permeiam não somente esse 

trabalho, mas a obra de Caio Fernando Abreu. Para Giorgio Agamben, 

é aquele que ―mantêm seu olhar fixo no presente, para ver não as 

luzes, mas o escuro‖ (AGAMBEN: 2009, p. 62). Assim Caio ―mergulha 

sua pena nas trevas do presente‖ (AGAMBEN: 2009, p. 63), sabe ver 

essa obscuridade. O talento e habilidade para uma atividade em 

especial a de ―neutralizar as luzes que provêm da época pra descobrir 

as suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no entanto, 

separável daquelas luzes.‖ (AGAMBEN: 2009, p. 63) Nisto está o 

caráter ambivalente do medo na contemporaneidade. Nisso está a 

crise indissociável aos tempos modernos e à escrita de Caio, pondo 

em questão os temas do contemporâneo e do humano, pondo em 

questão a nossa humanidade e a relação com o mundo, de amparo e 

desamparo, que a literatura contemporânea nos põe, nos põe em 
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UM LUGAR PARA O MEDO 

MELLO, Camila9 

O medo é intrigante por não ter um lugar fixo, nem um tempo, 

uma forma ou um som. Acontece para mim e para você de maneiras 

distintas, e ainda sim é o medo. Regidos por ele, somos capazes de 

agir de forma inesperada, temos força descomunal, mas também 

deixamos de fazer certas coisas, pois o medo nos paralisa e limita. 

A ambiguidade que o caracteriza é a mesma que compõe o ser 

humano. Atração e repulsa a um só tempo. Por que, para muitos de 

nós, um filme de terror causa desconforto, nos faz querer fechar os 

olhos, mas, ao mesmo tempo, querer ver as cenas por entre os 

dedos? Por que uma notícia sobre uma catástrofe ou uma matança 

amedronta porém atrai tantos pontos nos índices de audiência? Há 

algo nos corpos mutilados, cidades destruídas e espíritos 

assustadores em uma cena de filme que nos afasta e nos aproxima 

simultaneamente. 

A literatura fornece diversos exemplos do mesmo movimento. 

Jonathan Harker não consegue parar de olhar para o conde Drácula 

do outro lado da rua. Já havia sido prisioneiro do terrível conde; 

sofreu com suas práticas vampirescas e conseguiu escapar da morte. 

No entanto, em vez de atacar seu algoz ou de fugir, encontra-se 

paralisado, hipnotizado, seduzido quando o reencontra. Sua esposa, 

Mina Harker, conta: 

                                                 
9 Camila Mello (UFRJ); e-mail: mello.camila@yahoo.com.br 
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Estava muito pálido, e seus olhos se arregalaram, 
expressando terror e surpresa, ao focar um homem 

alto, magro, de nariz fino, bigode negro e barba 

pontuda que também observava uma jovem. [...] 

Jonathan continuou olhando para ele [...]. Meu pobre 

amado estava visivelmente aterrorizado com alguma 

coisa – muito aterrorizado; acredito que teria caído no 
chão se eu não estivesse lá para ampará-lo. Continuou 

olhando [...] (STOKER, 1994, 207). 

A ambiguidade que caracteriza o medo de Jonathan Harker 

perante o monstro é o cerne da teoria de Julia Kristeva acerca da 

ideia de abjeção. O corpo, ou a cena, que nos causa repulsa 

representa também o que não somos, o que nos falta e o que 

desejamos conhecer. O conde Drácula é uma figura instigante porque 

transita entre o mundo humano e o mundo animal, porque questiona 

as barreiras entre o masculino e o feminino, porque evoca 

sensualidade e sobrenaturalidade. Da mesma forma, buscamos fotos 

sobre catástrofes porque queremos ver os corpos que ilustram a 

morte; queremos ouvir o depoimento de um assassino na televisão 

porque sua transgressão quebra as regras da vida em sociedade, 

regras que tomamos para nós. Kristeva explica que há satisfação por 

trás da abjeção, há nojo e desejo a um só tempo: ―O desejo, e 

somente ele, faz com que o abjeto exista como tal‖ (KRISTEVA, 

1982, 9). 

Assim, o medo é representativo das dicotomias humanas. Medo 

do escuro, medo do desconhecido, medo da morte. Suas 

manifestações são múltiplas, mas nos unem. Seus lugares são 

diversos, mas fundamentais. As habitações, por exemplo, são locais 

primordiais do medo. A criança tem medo do quarto menos 

iluminado; o novo inquilino teme os cômodos nos quais um passado 

obscuro se deu; diversos filmes de terror mostram casas que só se 

livram do medo após um exorcismo. É só atrelar uma casa a um 

evento antirracional para que ela vire um lugar mal-assombrado. No 

entanto, para que a casa seja tomada por completo como um lugar 
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do medo, basta que apenas um de seus aposentos abrigue um evento 

fantástico ou imoral. Assim, a habitação mal-assombrada é uma 

representação hiperbólica de um cômodo assustador; a casa é a 

metonímia do aposento do medo. 

Na verdade, basta que a casa por si só seja um corpo abjeto 

para que seja fonte de medo. Se for uma construção muito velha, 

parece nos lembrar da decadência que o tempo traz. Se estiver 

isolada no meio de uma floresta ou no topo de uma montanha, 

aponta para o exílio, talvez de um transgressor. Se for disforme e 

irregular, sugere uma deformidade, um erro. Se for feia e inacabada, 

evoca abandono. A casa de Lady Audley, protagonista do romance de 

Mary Elizabeth Braddon (Lady Audley’s Secret, 1862, é aterrorizante 

exatamente por ter um corpo tão ―errado‖: 

A casa era muito antiga, e muito incongruente e vaga. 

As janelas eram irregulares: algumas pequenas, 

algumas grandes, algumas com maineis de pedra 

pesada e vidros bem decorados; outras com molduras 

frágeis que se tremiam ao toque de qualquer brisa; 

outras tão modernas que podiam ter sido adicionadas 
ontem mesmo. [...] Uma casa que não pode ter sido 

planejada por nenhum arquiteto mortal, mas deve ter 

sido fruto do trabalho manual daquele velho construtor 

– o Tempo (BRADDON: 1993, 1-2). 

A casa habitada, no entanto, é a mais assustadora porque se 

molda aos seus habitantes. Se abriga os sete anões e a Branca de 

Neve, é convidativa, morna, agradável. Se abriga o Mágico de Oz, é 

um palácio reluzente, novo, promissor. Mas se abriga o governante 

corrupto, é opressora por dentro e por fora: ―Este lugar é muito frio 

para ser o inferno‖, diz o porteiro da morada de Macbeth 

(SHAKESPEARE, 1997, 67). Se abriga um patriarca inescrupuloso, 

oprime a mocinha: ―Silencioso, ermo e sublime, [o castelo] parecia 

impor-se à cena e desafiar a todos que ousassem invadir seu reino 

solitário‖, descreve a protagonista de The Mysteries of Udolpho 

(RADCLIFFE, 1998, 227). Se abriga o louco, pode até parecer ter 
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vida, afetando o expectador negativamente: ―Olhei para a cena – 

para a mera casa e para a paisagem ao redor, para as paredes 

sombrias, para as janelas como olhos vagos, para os juncos 

enfileirados, e para os poucos troncos de árvores decadentes – com 

enorme depressão‖, confessa o protagonista de The Fall of the House 

of Usher (POE, 1985, 199). 

É exatamente a habitação viva o objeto de estudo de Gastón 

Bachelard. O autor a entende como local de síntese e de integração, e 

não apenas como uma construção sem dinamismo. Um exemplo disso 

é a análise que tece em relação aos cantos da casa. Quanto mais 

cantos existirem, mais bem caracterizados serão os refúgios das 

nossas lembranças. ―Todo canto de uma casa, todo ângulo de um 

aposento, todo espaço reduzido onde gostamos de nos esconder, de 

confabular com nós mesmos, é, para a imaginação, uma solidão, ou 

seja, o germe de um aposento, o germe de uma casa‖ (BACHELARD: 

s.d., 108). Quando Bachelard caracteriza os cantos da casa como 

refúgios das lembranças, estabelece uma conexão entre humano e 

construção que vai além da mera habitação. Ao se refugiar em cantos 

e ao dar vida aos aposentos, uma parcela das impressões e das 

lembranças do indivíduo se adere ao lar. As paredes, o chão, o 

rodapé, todos os componentes da habitação vão receber uma parte 

do humano – é uma integração que vai variar não somente de acordo 

com a pessoa, mas com o tipo de casa, suas cores, seu estilo, suas 

luzes e sombras. 

Para Bachelard, os espaços de solidão da casa são constitutivos, 

não apenas em relação ao habitante, mas também em relação à 

casa, visto que há uma transformação mútua entre indivíduo e casa 

no ato de habitar. Crescemos e nos firmamos de determinadas 

formas de acordo com o espaço, mas a via não é de mão única, pois 

a casa (a construção sólida aparentemente inanimada) também 

adquire vida, sensações, lembranças, cheiros, temperaturas 



72 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

diferentes de acordo com a interação que estabelece com seus 

habitantes. 

Não demora muito para que o autor fale sobre o medo, 

atrelando-o a um cômodo em específico: o porão. Pensando no corpo 

da casa, Bachelard sugere que suas imagens são organizadas tanto 

de forma concentrada em cantos e aposentos quanto de forma 

vertical, isto é, do porão ao sótão. O telhado protege, o porão 

sustenta. No sótão, os medos se racionalizam mais rápido; no porão, 

―a racionalização é menos rápida e menos clara‖, pois nesse lugar de 

―potências subterrâneas‖, ―há escuridão dia e noite‖; o porão é ―a 

loucura enterrada, dramas murados‖ (BACHELARD: s.d., 31). 

Essas premissas são pertinentes mas não se formulam 

espontaneamente. O porão não é um dos lugares mais consagrados 

do medo na literatura, no cinema e em nossa imaginação porque o 

escolhemos de forma aleatória. Há características específicas que o 

conectam à essa percepção. Em primeiro lugar, o escuro. Sem 

conseguir ver, imaginamos; ao imaginar, a razão é desestabilizada, as 

fobias são acessadas, os sentidos ficam mais aguçados, a pele se 

arrepia, as mãos buscam por apoio, o chão pode oferecer arapucas. 

Na imaginação, um lado adormecido do cérebro é ativado; 

adormecido, portanto imprevisível. 

Em segundo lugar, o ato de descer. Esse espaço, o ―abaixo‖, é o 

local do inferno, portanto do pecado. O ―abaixo‖ no nosso corpo 

abriga a sexualidade. Abaixo do solo, coisas se reproduzem e 

também morrem, se deterioram. Descendo mais ainda, há lava, há o 

centro da Terra. Somos educados para estarmos sempre em 

ascensão, para ―subirmos na vida‖. O ato de descer, portanto, vai 

contra um movimento tido como positivo, além de acessar uma série 

de ideias que causam medo. 

Ademais, é no porão que se encontram os pilares da casa. 

Basta destruir esse local para que a casa inteira se acabe. É melhor 

deixar o porão sempre quieto e imóvel. É melhor que o tempo não 
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passe nesse espaço para que as bases do lar não virem ruínas. 

Descer ao porão é evocar essa vertigem do desabamento, do fim. 

Nesse lugar onde o movimento é restrito, os sentidos ficam limitados, 

o que, consequentemente, limita a vivência do espaço. Ao mesmo 

tempo, inversamente, não há motivo para que as manifestações do 

corpo sejam exacerbadas. Por estar em uma localização mais isolada, 

os sons que vêm do porão não são detectadas facilmente pelo resto 

da casa. Um berro, um objeto quebrado, um alarme não são 

escutados com tanta rapidez. O cheiro de mofo ou de um animal 

morto – um rato ou um inseto, por exemplo – demoram a chegar 

noresto da casa. Tudo no porão tem um tempo distinto, mais lento e, 

portanto, mais amedrontador. 

Contudo, voltamos à ideia de que é a conduta humana o que 

caracteriza o porão com mais ênfase. Se um porão jamais abriga uma 

cena de terror, é por si só espaço aterrorizante, por todas as 

características enumeradas acima. No entanto, se esse porão vira 

palco de condutas transgressoras, torna-se abjeto e contamina a casa 

toda. 

Na história de Daughters of the House (Michèle Roberts, 1995), 

as protagonistas Thérèse e Léonie, duas crianças, sabem que o porão 

é um lugar fora de seu alcance. Sempre que escutam as conversas 

entre as empregadas da casa, são repetidas vezes instruídas a jamais 

tentarem entrar ali. Ao mesmo tempo em que o leitor vai percebendo 

que alguma coisa muito séria aconteceu no porão, as meninas 

parecem chegar cada vez mais perto desse segredo. Um belo dia, as 

duas roubam a chave que dá acesso ao cômodo maldito e finalmente 

descendem pelas escadas. O que encontram é um amálgama de 

coisas indecifráveis em suas mentes infantis: muita poeira, teias de 

aranha, escuridão e, ao centro, um pequeno monte de areia sobre 

pedaços de uma estátua quebrada da Virgem Maria. Mais tarde, 

conforme as protagonistas amadurecem, o leitor vai decifrando o 

porão. A poeira e as teias de aranha mostram o abandono causado 
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pela vergonha, pois foi no porão que a mãe de uma das protagonistas 

sofreu um estupro realizado por invasores alemãs durante o regime 

nazista. Na verdade, a vítima deu luz às duas protagonistas, que são 

criadas como primas. O escuro funciona como uma metáfora do 

segredo, do que não deve ser desvendado, pois envolve violência, 

sexualidade, dor e uma situação feminina complexa – sem mencionar 

a adoção secreta de uma das meninas. O monte de areia abriga a 

estátua da Virgem Maria que se encontrava em uma floresta perto da 

casa em questão. O povoado costumava dirigir-se à estátua e efetuar 

rituais que misturavam cristianismo e paganismo. Foi aos pés dessa 

estátua que Léonie teve a visão da Virgem Maria. A fim de acabar 

com os rituais do povo, a estátua é estraçalhada e guardada nesse 

mesmo porão que abrigou o estupro da mãe de Léonie e de Thérèse. 

Sendo assim, a autora de Daughters parece aglutinar as raízes de 

vários segredos e tabus importantes à narrativa do romance em um 

só cômodo. 

O uso do porão no romance de Roberts vai além da simples 

instituição de um lugar para o medo. O porão media a relação entre 

as duas gerações do romance e entre as irmãs; ele guarda o cerne do 

segredo da família, que é a chave da trama; metaforiza o momento 

histórico no qual o romance se insere, pois o estupro representa a 

violência da invasão alemã no território francês; instaura o 

crescimento das duas personagens principais, visto que a descida ao 

porão representa uma descoberta, um desafio, uma nova 

maturidade; por fim, evoca religiosidade – outro componente 

fundamental ao romance, que é baseado na biografia de Santa 

Teresinha do Menino Jesus –, pois a estátua da Virgem Maria fica 

guardada nesse mesmo porão. Em outras palavras, a autora 

concentra naquele lugar da casa uma série de simbolismos, 

metáforas e eventos que são o fio condutor de sua obra. A casa toda 

parece ser amaldiçoada e gerar medo, mas é o porão que fortifica 

essa ideia. 
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A literatura nos fornece outros exemplos de porões que 

funcionam como um lugar para o medo. No conto O gato preto 

(1843), de Edgar Allan Poe, a decadência moral e emocional do 

protagonista nos é mostrada. O homem que inicia a história 

demonstrando afeto em relação ao seu gato de estimação confessa 

sentir-se cada vez mais perverso em relação ao bicho como resultado 

de seu alcoolismo. Em uma cena banhada de excessos e de violência 

que ocorre exatamente no porão, o homem acaba assassinando sua 

esposa por causa do gato e enterrando seu corpo nas paredes do 

aposento. O ato imoral do protagonista acaba sendo desvendado por 

policiais; o corpo da mulher é retirado da parede e o homem é 

aprisionado. Assim como Roberts, Poe também utiliza o porão como 

um lugar que instiga o medo no leitor por causa das condutas 

transgressoras e excessivas de seus habitantes. 

Antes de Poe, Horace Walpole já havia utilizado o subsolo de 

um castelo e de um convento como locus do medo. Em The Castle of 

Otranto (1764), uma trama que envolve mistérios, incesto, abuso de 

poder, corrupção e sexualidade tem várias cenas nos porões e 

corredores subterrâneos do castelo do patriarca Manfred, príncipe de 

Otranto, e do convento vizinho. O filho de Manfred, Conrad, deveria 

casar-se com Isabella para que uma profecia que ditava o fim do 

poder de Manfred não se realizasse. Conrad falece, e Manfred decide 

casar-se com a noiva do próprio filho após divorciar-se da princesa de 

Otranto. Isabella foge por uma passagem subterrânea perseguida por 

Manfred. No final da história, o mesmo local subterrâneo serve de 

palco para mais perseguições e lutas entre o herói Theodore e um 

cavalheiro misterioso. Isabella fica aprisionada em uma caverna 

embaixo do castelo por algum tempo a fim de fugir da ira de Manfred 

e só é libertada quando o príncipe encontra-se enfraquecido. 

Outro romance do século XVIII que faz uso do porão como 

lugar de medo é The Monk (1796), de Matthew Gregory Lewis. Assim 

como na novela de Walpole, The Monk é a saga de um homem santo 
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que perece moralmente durante a narrativa. De religioso aclamado e 

imaculado, transforma-se em um homem soberbo, ganancioso e 

agressivo. Forma uma aliança com Matilda, uma mulher que o venera 

e que entra em seu convento travestida de homem, e ambos fazem 

um pacto com o diabo. O monge Ambrósio ainda persegue, violenta e 

assassina sua própria irmã, a inocente Antonia. Enquanto isso, uma 

das irmãs do convento, Agnes, confessa a Ambrósio que está grávida 

e é punida sendo presa no subsolo do convento. Essa personagem 

passa a gravidez aprisionada e acaba sendo assassinada em uma das 

passagens secretas embaixo do convento. No romance de Lewis, 

enquanto o convento mostra a face pura e casta da vida religiosa, o 

porão e os corredores do subsolo mostram a degradação moral de 

diversos personagens. 

Esses diversos exemplos mostram dois momentos. Um, o da 

instauração do porão (ou do subsolo de uma construção) como um 

lugar para o medo em relação às condutas de seus habitantes; é o 

que vemos em Otranto, por exemplo. Mais tarde, o momento é o de 

consolidação dessa relação em obras mais recentes, como nos casos 

de O gato preto e de Daughters. Ao fazer com que o porão abrigue 

cenas transgressoras ou imorais, esses autores exploram uma 

geografia do medo, inserindo-se em uma tradição literária que retrata 

a casa como um sintoma do terror e do horror gerado por 

personagens aterrorizantes. É exatamente o estudo do gótico literário 

que nos mostra a grande importância da narrativa desses lugares que 

questionam e problematizam a narrativa realista calcada em eventos 

que mantêm as leis da racionalidade. 

Voltando aos parágrafos introdutórios deste ensaio, é 

interessante notar que o porão (dentre todos os cômodos de uma 

casa) é extensivamente explorado pela literatura que gira em torno 

do medo (principalmente a do gênero gótico). Como propomos 

anteriormente inspiradas nas ideias de Kristeva, o porão como local 
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do medo parece repelir e atrair de uma só vez, enfatizando as 

dicotomias de um sentimento ambíguo e complexo. 
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O HOMEM DA AREIA, DE E. T. A. HOFFMANN: 

 ENTRE O MEDO E A LOUCURA. 

FERREIRA, Claudia Almeida10 

―Minha loucura, outros que me a 

tomem 

Com o que nela ia. 
Sem a loucura que é o homem 

Mais que a besta sadia, 

Cadáver adiado que procria?‖ 

Fernando Pessoa. 

A obra O Homem da Areia escrita por E. T. A. Hoffmann é 

considerada pela crítica um típico conto fantástico do século XIX – 

uma narrativa em que elementos da vida cotidiana são permeados 

por relatos que suscitam o medo, traz a presença do fantástico e visa 

provocar, no leitor, a dúvida em relação ao real e ao imaginário, 

proporcionado assim as mais diversas interpretações. 

Na obra, nos deparamos com a história de Natanael, que, ainda 

criança, é atormentado pela figura do homem da areia. Tal figura, a 

princípio, associa-se à tradição de narrativas folclóricas, nas quais o 

Homem da Areia é um ser capaz de apavorar as crianças, fazendo-

lhes maldades e jogando-lhes areia nos olhos. Contudo, o Homem da 

Areia ao qual o protagonista faz associação em sua infância é o 

advogado de seu pai Coppelius, cujas idas à casa da família enchiam 

de temor Natanael e seus irmãos, em virtude da aparência grotesca e 

terrível que o homem possuía. A mãe de Natanael, ao mencionar que 

os meninos deveriam dormir às nove horas da noite, horário no qual 

Coppelius aparecia em sua casa, acabava por reafirmar essa 

associação entre o advogado e o personagem folclórico. 

                                                 
10Claudia Almeida Ferreira (UERJ), graduanda do Curso de Letras; e-mail: 
claudia.uerj@hotmail.com 
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Coppelius e o pai de Natanael faziam experiências em um 

laboratório localizado no escritório da casa. Um dia, escondido nesse 

local, Natanael descobre quem é o Homem da areia, fato que o 

aterroriza profundamente, pois, na presença de tal homem, seu pai 

adquiria as mesmas feições diabólicas. Durante uma dessas 

experiências, o pai morre em uma explosão e Natanael culpa 

eternamente Coppelius por esse acontecimento. 

Mais tarde, agora um jovem estudante, Natanael está 

supostamente recuperado do trauma, está noivo de uma moça 

chamada Clara e tem como amigo Lotar, o irmão de Clara. Natanael 

vai estudar em outro local e tudo parece correr bem, até que ao 

conhecer um vendedor de barômetros chamado Coppola, depara-se 

novamente com a figura do Homem da areia, pois lhe vem a certeza 

de que Coppelius e Coppola são a mesma pessoa. Esse fato começa a 

atormentá-lo e ele pressagia a terrível desgraça que se sucederá no 

desenrolar do conto. 

Natanael torna-se cada vez mais obsessivo com a figura do 

Homem da areia. Torturado pelo medo inspirado por esse estranho 

conhecido, afasta-se de Clara, sua até então amada noiva, a quem o 

comportamento lúcido acabava por contrariá-lo. A jovem Clara 

refletia docilidade e lucidez, não deixava influenciar-se por presságios 

e sombras, suas considerações eram sempre pautadas em análises 

racionais. Isto fazia com que muitos a considerassem extremamente 

racional e objetiva, e outros, vissem vida, transparência e 

sensibilidade em seus posicionamentos. A jovem era reflexo de seu 

nome, refletia transparência, clareza e razão. Todavia, essa postura ia 

de encontro à crescente loucura de Natanael que, ao contrário de 

Clara, nutria-se de divagações sombrias. 

À medida que Clara se opunha e confrontava as divagações e 

presságios de Natanael, à respeito do Homem da areia, o jovem 

começou a repeli-la ao ponto de considerà-la um ―maldito autômato 

sem vida!‖ (HOFFMANN,1993, p. 132). Natanael lentamente afasta 
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Clara de sua vida, ―as primeiras sombras surgiram no momento que a 

deixou‖ (HOFFMANN, 1993, p. 129), e consequentemente abre mão 

da clareza e dá lugar à loucura. 

Assim, renunciando o relacionamento com Clara, apaixona-se 

por Olímpia, um autômato criado pelo professor Spalanzani e por 

Coppola. Olímpia torna-se a nova obsessão de Natanael: a completa 

inércia da ―jovem‖ e o fato de não contrariar jamais as opiniões dele 

fazem-no sentir-se completo ao lado dela. É como se o autômato, ao 

contrário de Clara, adquirisse vida e importância ao não confrontar 

suas divagações e Clara tornasse-se um autômato, ao não tomar 

como reais os medos de Natanael. 

Mesmo com as advertências de amigos e mais precisamente de 

Siegmund, um amigo de curso, Natanael colocava-se contrário a 

qualquer objeção à suposta humanidade de Olímpia: 

(...) disse um dia Siegmund, ―por favor, diga-me como 

você, um rapaz razoável, pôde perder a cabeça por 

aquele rosto de cera, aquela boneca de madeira?‖ (...) 
Dominou sua raiva e apenas disse, muito sério: ―Talvez 

a vocês, pessoas friamente prosaicas, Olímpia possa 

parecer sinistra. Apenas ao espírito  poético revelam-se 

tais personalidades! Só a mim ela dirigiu seu olhar 

apaixonado, irradiando meus pensamentos, e só no 

amor de Olímpia posso reencontrar o meu ser‖ 
(HOFFMANN, 1993, p. 139-140) 

O relacionamento de Natanael e Olímpia era maravilhoso na 

percepção dele. Assim, decide ir à casa de Olímpia a fim de lhe 

entregar um anel de noivado, mas encontra Spalanzani e Coppola 

brigando pelo direito à boneca inanimada. É quando Natanael 

descobre que Olímpia não é humana, aterroriza-se e tem a, até 

então, mais profunda e violenta manifestação de loucura: tenta 

estrangular Spalanzani e é internado em um manicômio ―Tê-lo-ia 

estrangulado, se a agitação não houvesse atraído muitas pessoas ao 

local, que entraram e arrancaram dali o furioso Natanael (...). 
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Debatendo-se assim em terríveis convulsões, foi levado ao 

manicômio‖ (HOFFMANN,1993, p.143). 

Temos neste episódio a manifestação da loucura da paixão 

desesperada que como demonstra Foucault (2009) é provocada pelo 

―amor enganado pela fatalidade da morte, não têm outra saída a não 

ser a demência.‖ (FOUCAULT, 2009, p. 38). No caso de Natanael essa 

morte não se refere necessariamente ao fim de Olímpia, mas ao fim 

da crença em si e da fantasia de completude que havia projetado em 

torno dela: ―"Oh, alma esplêndida e profunda", exclamava Natanael 

em seu quarto, "somente você me compreende".‖ (HOFFMANN, 

1993,p.141). 

Após supostamente recuperar-se do surto de loucura, 

reconcilia-se com Clara e retorna a presença dos amigos e familiares. 

―Todo e qualquer sinal de loucura desaparecera, e logo Natanael 

recuperou suas forças, graças aos cuidados da mãe, da noiva e dos 

amigos‖ (HOFFMANN, 1993. p. 144). Entretanto, durante um passeio 

com a noiva, sobem até uma alta torre da prefeitura, onde sofre novo 

surto de loucura. Tenta lançar Clara de cima da torre, mas Lotar, 

irmão da jovem, consegue retirá-la dali. Natanael, ao olhar para 

baixo, vê Coppelius e, em seguida, salta sobre a balaustrada. 

Coppelius desaparece na multidão e Natanael está morto. 

Freud (1996) já demonstra que na obra de Hoffmann nos 

deparamos com a categoria do estranho que está associado ao 

assustador, aquilo que suscita o medo e o horror. Em suas 

investigações a respeito do que provoca tal sensação recorre à base 

psicanalítica na qual defende que o estranho relaciona-se com algo 

familiar. O autor analisa etimologicamente a palavra estranho e 

conclui que muitas em línguas não há uma definição concreta sobre 

tal termo. Estudando a palavra em alemão, observa que heimlich, 

que se relaciona ao familiar e ao doméstico, em uma de suas 

significações torna-se sinônimo de seu oposto unheimlich, que 

representa algo oculto e misterioso. A partir disso Freud, então expõe 
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a ambivalência do termo e a possibilidade do estranho ser o 

conhecido e o familiar. O autor explica ainda que, se reprimido pela 

mente, o afeto tende a transformar-se em ansiedade e o elemento 

reprimido pode retornar. Ou seja, o elemento assustador não será 

algo novo, mas familiar submetido ao processo de repressão. 

A gênese do estranho estaria ligada à fase animista presente 

em nós, no passado evolutivo, e ainda não superada. Nessa fase 

temos a onipotência do pensamento, a crença em presságios, 

superstições e na repetição dos fatos como algo predestinado. O 

estranho seria capaz de despertar em nós essa natureza animista 

adormecida. 

Mediante essas elucidações, podemos defender que Natanael 

teria passado por esse passado ―represório e animista‖. A figura do 

Homem da areia está estritamente ligada à primeira representação a 

qual ele foi apresentado, à construção imaginativa criada por ele em 

torno da figura e à relação do homem da areia com a perda do pai. 

Freud (1996)ressalta - defendendo a presença do processo de 

castração na vida de Natanael - que a construção imaginativa do 

jovem estava também pautada em torno do olhar, ou mais 

propriamente dos olhos, e da figura da perda do pai. 

O processo de castração não é a temática de nossa análise, 

mas podemos observar que a relação com os olhos é recorrente na 

vida de Natanael. Pode ser observada na representação do Homem 

da areia, Coppelius, quando este ameaçou cegá-lo atirando brasas de 

fogo nos olhos do jovem, ou mesmo na própria figura de Coppola o 

qual reaparece como um vendedor de barômetros, ou melhor ―(...) 

barômetro não! Mas tenho olhos, belli occhi!‖(HOFFMANN,1993,p. 

134) A visão dos olhos ensangüentados da boneca Olímpia reitera a 

constante presença da figura dos olhos e nos encaminha para a 

possibilidade de entendimento da loucura de Natanael como uma 

constante perda do olhar racional, perda estaque se desenrola ao 

longo da narrativa de Hoffmann. 
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―Natanael então percebeu no chão um par de olhos 
ensangüentados fitando-o fixamente. Spalanzani 

agarrou-os com a mão que não fora ferida e atirou-os 

em sua direção, atingindo-o no peito. Foi então que a 

loucura arrebatou Natanael com garras ardentes e 

penetrou em sua alma, dilacerando o que restava de 

seu juízo e pensamento.‖ ((HOFFMANN, 1993, p.142) 

O HOMEM DA AREIA, O ESTRANHO CONHECIDO. 

Freud (1996) afirma que na mente dos neuróticos há a 

―superenfatização da realidade psíquica em comparação com a 

realidade material‖ (FREUD, 1996, p. 248) o que possibilita a 

fertilização da onipotência do pensamento e contribui para que o 

imaginário contamine o real, através de uma compulsão pela 

repetição de fatos analisados como recorrentes e premonitórios. 

Contudo, o autor demonstra que a natureza dessa análise relaciona-

se mais ao real que ao terreno literário, já que tal tese está ligada ao 

teste de realidade no qual é possível aferir a possibilidade de superar, 

ou não, essa natureza animista, descobrindo se o estranho ainda o é 

desconcertante. Num segundo caso no qual o estranho é proveniente 

de complexos infantis reprimidos, há uma crença na realidade do 

conteúdo, a repressão de parte de tal conteúdo e seu retorno, isto é, 

―implica numa repressão do real de algum conteúdo de pensamento e 

num retorno desse conteúdo reprimido, não num cessar da crença na 

realidade de tal conteúdo‖ (FREUD,1996, p. 250) 

A transposição dessa análise psicanalítica para o terreno 

literário, já é avaliada por Freud (1996) como paradoxal tendo como 

justificativa a já mencionada impossibilidade da aplicação de tais 

teorias no campo do real fisíco. Todavia, ela nos demonstra que a 

loucura de Natanael, a sua confusão entre o mundo real e o 

imaginativo e suas sucessivas perturbações e presságios de um 

terrível futuro, são crescentes ao passo que encontram na 

onipotência do pensamento, no resgate da origem animista e no 

terreno da repressão a possibilidade de seu desenvolvimento. 
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―Mergulhou em divagações sombrias e logo começou a agir de modo 

estranho, como ninguém vira antes. Tudo, toda a vida era para ele 

sonho e pressentimento;‖ (HOFFMANN, 1993, p.129) 

A DIMENSÃO DA LOUCURA 

Assim, o conto de Hoffmann é construído de modo a trabalhar 

com muitas interseções entre a razão, o medo e a loucura, a 

imaginação e a realidade. Foucault (2009), em seu estudo sobre a 

história da loucura na idade clássica, já nos demonstrava que a 

relação entre a razão e a loucura e seus respectivos papéis no 

decorrer da história estão estreitamente ligados. O autor revela que 

no decorrer dos séculos XIV e XVII o fascínio do homem pela loucura 

girou em torno de duas formas de experiência, que ainda na 

Renascença se interligavam e também se distinguiam. Tem-se assim 

a consciência trágica, ligada à ideia do fim dos tempos e da realidade 

cósmica, na qual a loucura se relaciona com o nada e com o fim, 

circunda o limiar da vida e da morte em uma sensação enigmática. O 

onírico é o real em uma desconfortante realidade em que a Loucura é 

a grande vencedora no duelo da vida. E inversamente a anterior, 

temos a consciência crítica do homem, que faz parte da tradição 

humanista, a loucura está submetida à Razão, embora se reconheça o 

papel desconcertante dela para com o homem, ela será medíocre aos 

olhos do sábio e não terá centralidade sobre a vida ―ela pode ter a 

última palavra, mas não é nunca a última palavra da verdade e do 

mundo.‖ (FOUCAULT, 2009, p. 28). 

Segundo Foucault (2009) essas duas dimensões se estenderam 

do século XVI até os dias da atualidade da escrita da análise do autor, 

o que necessariamente enquadra o conto de Hoffmann como 

navegante nessas tendências. E embora no século XVI essa 

consciência trágica tenha se ocultando em virtude do apego è 

consciência crítica, as duas experiências são fragmentadas e a 
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consciência trágica não desapareceu totalmente. Por isso, Foucault 

(2009) ressalta que ao falarmos da loucura devemos considerar a 

dimensão oculta da experiência trágica e redimensionar o papel da 

racionalidade construído a respeito da loucura. Talvez por isso as 

figuras de Natanael e Clara tenham se tornado dois opostos – 

Natanael é conduzido por seus temores, por sua imaginação e por 

lembranças traumáticas da infância que o conduzem a um mundo 

trágico em que a loucura crescente o conduz ao fim; Clara, 

considerada por ele prosaica e insensível, guia-se pelo real e pela 

lógica. Submetendo os medos dele a análise triunfante de sua razão. 

Apesar de seu estranho pressentimento de que 
Coppelius irá prejudicá-lo, estou tão serena e 

despreocupada como sempre. Com toda a franqueza, 

quero confessar-lhe que, a meu ver, tudo de terrível e 

assustador de que você fala aconteceu apenas na sua 

imaginação e que o mundo exterior, real, teve pouca 

participação nisso tudo‖ (HOFFMANN, 1993, p. 122) 

As recorrentes postulações, fruto da imaginação e da crescente 

loucura de Natanael, são artifícios utilizados por Hoffmann para criar 

também um eixo tênue entre o real e o imaginário, que por vezes 

propiciam dúvida ao leitor, como, por exemplo, o fato de serem 

Coppelius e Coppola a mesma pessoa, ou apenas fruto do medo e da 

obsessão de Natanael por esta figura. ―Assim que os óculos foram 

retirados, Natanael se acalmou e, pensando em Clara, reconheceu 

que todas aquelas aparições eram fruto de seu cérebro, como 

também que Coppola era um mecânico e ótico extremamente 

honesto e de forma alguma o maldito sósia ou fantasma de Coppola‖ 

(HOFFMANN, 1993, p. 135). Contudo, ao final do conto, parece-nos 

bem claro que a identidade dos dois é a mesma, muito embora o 

estado psicológico de Natanael pudesse causar desconfiança em 

relação a essa afirmação. 

È possível observar que esse estado psicológico de Natanael vai 

gradativamente agravando-se ao longo do conto, assim como os 
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subseqüentes presságios ameaçadores. No início da narrativa, em 

que encontramos uma carta de Natanael a Lotar, surgem os primeiros 

indícios de seu estado: 

―Ah, mas como poderia escrever-lhes com o estado de 

espírito tão dilacerado, que vem me confundindo todos 

os pensamentos! Algo de terrível aconteceu em minha 

vida! Sombrios pressentimentos de um cruel e 

ameaçador destino estendem-se sobre mim quais 

sombras de nuvens negras, impenetráveis a qualquer 
raio de sol. Reconheço que é necessário fazê-lo, mas, 

só em pensar nisso, escapa-me um riso de louco.‖ 

(HOFFMANN, 1993, p. 113) 

Mais adiante, vê-se que, desde a infância, a imaginação e as 

sensações de medo vivenciadas por Natanael lhe provocavam 

tormentos físicos e o abalavam psicologicamente ―Medo e susto 

causaram-me uma febre escaldante, e fiquei doente por várias 

semanas.‖ (HOFFMANN, 1993, p. 119) Essas emoções e suas 

realizações estão ancoradas em uma relação temporal - passado, 

presente e futuro - na qual tais manifestações crescem configurando-

se como elemento representativo das angústias e tensões projetadas 

pelo personagem. 

A DIMENSÃO DO MEDO 

Fazendo uso das postulações de Stephen King (2007) sobre o 

terror, o horror e a repulsa na ficção, pode-se entender que, a 

princípio, a narrativa sobre o Homem da Areia feita por Natanael em 

sua infância nos conduz ao campo do terror, pois ela é fruto da 

imaginação e de um processo cognitivo criado por Natanael. Não 

sabemos claramente como é o ser fruto de seu terror, somos 

induzidos a enxergá-lo através de sua imaginação, não o vemos 

claramente.  Para King (2007) o terror ―é o que a mente é capaz de 

imaginar que faz dessas histórias a quintessência de terror‖ (KING, 

2007, p. 30). 
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Na continuidade da narrativa, essa construção, até então 

imaginativa e pouco descritiva feita por Natanael, começa a tomar 

forma, e, agora, no abrir das cortinas, é possível ver o Homem da 

Areia no campo da descrição física. Temos, então, a construção do 

horror, uma reação mais física que acompanha o terror quando este 

alça voos além do plano imaginativo. A relação que Natanael 

estabelece entre Coppelius e o Homem da Areia, além de horrorizá-

lo, ocasiona a presença do terceiro nível do medo, a repulsão, o 

horror explícito e físico, fruto de uma ameaça concreta, elevada aos 

mais altos graus da repulsa e do estranhamento. Observa-se, na 

descrição de Coppelius, que Natanael apresenta-o como um ser 

aterrorizante e repulsivo. 

O Homem da Areia, o terrível Homem da Areia, é o 

velho advogado Coppelius, que às vezes almoça em 
nossa casa! Porém, a mais aterrorizante figura não me 

teria provocado tanto horror quanto aquele Coppelius. 

Imagine um homem grande, de ombros largos, com 

uma cabeça disforme e grande, rosto amarelecido, 

sobrancelhas fartas e grisalhas, sob as quais faiscava 

um par de olhos de gato, esverdeados e penetrantes, e 
um nariz gigantesco sobre o lábio superior. A bocarra 

retorcia-se com freqüência num riso malicioso, 

tornando visíveis manchas vermelhas nas bochechas. 

Um chiado estranho atravessava seus dentes cerrados. 

(HOFFMANN, 1993, p. 117) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, podemos defender que o Homem da Areia é, portanto, 

esse ser aterrorizante, horrorizante e repulsivo. Todavia, é uma 

lembrança contínua e familiar, um estranho conhecido. Como 

postulado por FREUD (1996), o estranho, em O Homem da Areia,é 

algo doméstico e familiar, o heimlich que se transforma em 

unheimlich, o doméstico que contém em si o assustador, e que depois 

de submetido à repressão, retornou e, concretizado em graus 

maiores, tornou-se aterrorizante e assustador. Relaciona-se 
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intimamente com as construções imaginativas projetadas por 

Natanael, as quais ao longo da narrativa são recorrentes. 

O objeto do medo colocou-se como fruto de uma recordação, 

até projetar-se nos mais altos graus da realidade e da concretização 

dos temores, ocasionando a loucura e o mal-estar, em uma íntima 

relação entre o medo e a loucura. A loucura de Natanael construiu-se 

de modo relacionado à razão, a realidade das coisas, por isso Clara e 

todos quanto tentavam afastá-lo de seus medos e obsessões não 

obtiveram êxito. Seus delírios e presságios acabaram por tornarem-

se reais ao passo que se realizaram - Coppelius e Coppola eram a 

mesma pessoa e corroboraram para sua destruição. 

De modo semelhante à consciência crítica do século XVI, a qual 

deixou suas marcas ainda na era da literatura fantástica, razão e 

loucura tornaram-se reciprocamente dicotômicas e relacionais, uma 

afirmou e desafirmou a individualidade da outra ―cada uma é a 

medida da outra e nesse movimento de referência recíproca elas se 

recusam, uma fundamenta a outra‖ (FOUCAULT, 2009, p.30). O real e 

o imaginário, a razão e a loucura adquiriram uma nova configuração 

na mente de Natanael, pois para ele a loucura era racionalmente real, 

permeava seus medos e esses se concretizavam. Natanael de modo 

pressagioso estranhamente sabia que assim como o Homem da areia 

a loucura pretendia cegar sua razão. 
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A MUTILAÇÃO COMO MEIO DE SOBREVIVÊNCIA NA 

FICÇÃO DE CHUCK PALAHNIUK 

ZANINI, Claudio Vescia11 

QUEBRANDO A PRIMEIRA REGRA 

―A primeira regra sobre o clube da 
luta é que você não fala sobre o clube 

da luta. (...) A segunda regra sobre o 

clube da luta,‖ Tyler grita, ―é que você 

não fala sobre o clube da luta.‖ 

(PALAHNIUK, 1996, 50).
12

 

É dessa forma que Tyler Durden, uma das personagens 

principais de Clube da Luta, apresenta a ―instituição‖ aos novos 

membros. A frase ganhou notoriedade depois que Brad Pitt a 

pronunciou cheio de atitude na versão cinematográfica do romance, e 

levou à criação de um clichê dentro da recém-iniciada fortuna crítica 

da obra de Chuck Palahniuk, uma vez que os primeiros críticos que se 

interessaram por sua obra foram unânimes em dizer que a regra 

finalmente fora quebrada. 

A necessidade de falar sobre a obra de Palahniuk se origina pela 

crescente solidez de seu trabalho, a qual se percebe não só pela 

média de quase um livro por ano desde o primeiro em 1996, mas 

principalmente pela consolidação de alguns aspectos recorrentes no 

conjunto da obra: a forte crítica à sociedade de consumo americana 

(e, por tabela, à grande maioria das sociedades ocidentais, as quais 

vêm se moldando à imagem americana econômica e politicamente 

nas últimas décadas), o uso de ícones culturais americanos 

reconhecíveis em virtualmente qualquer lugar no mundo, como 

                                                 
11 Claudio Vescia ZaniniI (UFRGS/UNISINOS); e-mail: haunted32@yahoo.com.br 

12 As citações de Clube da Luta e Monstros Invisíveis são retiradas dos originais em 
inglês, e traduzidas pelo autor deste trabalho. 
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artistas de Hollywood e marcas de produtos, e um extremismo nos 

gestos e atitudes de suas personagens, que cativa o leitor dito 

―rebelde‖ e, em princípio, choca o leitor menos avisado. 

A mistura destes aspectos poderia ser um bom argumento para 

explicar a aceitação que Chuck Palahniuk e seus livros têm recebido 

da crítica e do público leitor: as inúmeras possibilidades de leituras 

críticas e teóricas servem aos propósitos acadêmicos de alguns 

leitores; por outro lado, os leitores mais ‗leigos‘ e dotados de 

conhecimento mais geral certamente apreciarão as referências ao 

cinema, à televisão e aos elementos da vida da classe média 

presentes nas obras; e mesmo aquela fatia que às vezes sequer é 

vista como leitora parece ter desenvolvido um gosto pela obra do 

autor: muito se discute na Internet a penetração maciça dos livros de 

Palahniuk entre homens heterossexuais de 18 a 25 anos, a faixa 

demográfica que, histórica e estatisticamente, menos consome livros 

nos Estados Unidos. 

É interessante notar que tal discussão ocorre não só no âmbito 

da academia, mas também dentro da base de fãs de Palahniuk, que 

se caracteriza também pela forte presença no mundo virtual através 

de fóruns de discussão e blogs. O mais importante destes é o blog 

oficial do autor, que hoje se chama O Culto (The Cult), e que foi 

criado por fãs e até hoje é mantido por eles. Um exemplo dos mais 

interessantes desta discussão sobre o endereçamento da obra de 

Palahniuk é proposto por uma de suas leitoras (que se intitula 

―cultista fervorosa‖ devido ao seu gosto pelas obras de Palahniuk e à 

sua participação no blog). A leitora aponta que apesar do público 

feminino significativo que lê os romances de Palahniuk, são revistas 

tipicamente masculinas, tais como Playboy, Maxim e GQ que 

costumam divulgar o autor e seu trabalho.13 

                                                 
13 Disponível em http://chuckpalahniuk.net/forum/1000005/girls-and-boys.  Acesso 
em 17 de junho de 2011. 
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 Concordo com a autora do post, e creio ser leviano afirmar que 

Palahniuk escreve o que alguns críticos chamaram de ―boys 

literature‖. Entretanto, tal preconceito se justifica de alguma forma 

devido ao forte impacto que seu primeiro livro, Clube da Luta, causou 

na época do lançamento de sua versão cinematográfica. O próprio 

Chuck, em seu livro de memórias Stranger Than Fiction: True Stories 

(sem tradução no Brasil), admite que o filme de David Fincher abriu 

caminhos e lhe trouxe uma notoriedade impensada. 

O imaginário da obra se constitui em um estereotípico ―parque 

de diversões‖ para jovens rapazes heterossexuais: um clube do 

Bolinha onde os membros bebem, fumam e brigam, buscando 

esquecer o estresse da vida diária e a insignificância de suas vidas. 

No fim das contas, os membros do clube da luta acabam dividindo a 

esperança por sobrevivência em um mundo competitivo, o que os 

leva a dividir as angústias, as decepções e a busca por pertencimento 

social. O fundador do clube, Tyler, demonstra toda sua virilidade ao 

fazer sexo incessantemente com Marla, a única personagem feminina 

da história. Ela, por sua vez, não perde a oportunidade de elogiar a 

potência sexual do parceiro em determinado momento. Por todos 

esses aspectos, talvez fosse melhor afirmar que Clube da Luta inova 

ao se configurar em um romance intimista ―às avessas‖: imagens e 

trama com apelo ao público masculino, mas com temário bem 

diferente daquele presente em Clarice Lispector, Virginia Woolf ou 

Katherine Mansfield. 

A predominância de personagens masculinas, o tom de revolta 

e o apelo à violência aparentemente gratuita chamaram a atenção do 

público em geral (sobretudo meninos adolescentes e jovens rapazes), 

assim como as personagens bem construídas e o final surpreendente 

fizeram com que críticos literários e de cinema reconhecessem a 

qualidade da história e seu potencial literário e comercial. Quanto à 

repercussão de Clube da Luta em outros países, é justamente o Brasil 

que apresenta o caso mais notório de todos: o então estudante de 
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medicina Matheus da Costa Meira invadiu uma sala de cinema do 

Morumbi Shopping em São Paulo que exibia Clube da Luta e 

descarregou uma metralhadora nos espectadores, ferindo cinco e 

levando três deles à morte. Quando questionado sobre uma possível 

relação entre o ato e o filme, Meira afirmou não ter visto o filme, mas 

disse que ―sabia do que se tratava‖, e achou que faria sentido levar 

seu plano a cabo durante uma sessão do filme.14 

Para quem acreditava que Palahniuk seria apenas um escritor 

de histórias violentas para meninos, a resposta veio através de seus 

outros romances, e na forma interessante como eles dialogam entre 

si. Palahniuk escreveu mais histórias permeadas de violência física e 

personagens excêntricas, mas com outras perspectivas: o fanatismo 

religioso explorado em Sobrevivente (1999);a manipulação da 

imagem e das alternativas sexuais (entre as quais o 

homossexualismo e o transexualismo) pelo indivíduo em Monstros 

Invisíveis(1999); a existência e a sobrevivência do artista através de 

sua obra (como Oscar Wilde já discutira no prefácio de O Retrato de 

Dorian Gray) em Diário (2003),Assombro (2005),Snuff (2008) e Tell-

All (2010, ainda sem tradução no Brasil); terrorismo político em 

Pygmy (2009, não traduzido para o português); o sobrenatural em 

Cantiga de Ninar (2002) e Damned (com previsão de publicação em 

outubro de 2011); a compulsão, seja por sexo em No Sufoco(2001) 

ou pela violência em Rant (2007). 

Independentemente do universo proposto nas obras, a 

mutilação, tema principal desta análise, está presente e tem funções 

importantes no desenrolar das tramas e no desenvolvimento das 

personagens. As próximas seções abordarão as maneiras como ela 

aparece e as suas funções nos romances Clube da Luta, Monstros 

Invisíveis e Assombro. 

                                                 
14 Disponível em http://veja.abril.com.br/101199/p_038.html. Acesso em 24 de 
outubro de 2002. 
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SOBRE A MUTILAÇÃO E O SUBLIME 

A palavra mutilação pode ser definida como o ―ato ou efeito de 

mutilar; ação de cortar um membro ou outra parte (do corpo); 

deteriorar, destruir parcialmente; fazer restaurações, supressões 

inábeis.‖ 15. Vista de maneira crua e convencional, a definição soa 

negativa. Entretanto, aqui ela será alinhada a contribuições críticas e 

teóricas que permitem a interpretação do ato de mutilar sob outros 

pontos de vista, os quais, em consonância com os contextos 

propostos por Palahniuk em seus romances, levarão ao aspecto 

utilitário do ato, que é atingir um estado sublime, que pode se 

manifestar como modo de alívio, solução de problemas ou fim do 

sofrimento das personagens. 

A violência física tende a ser enaltecida nos romances de 

Palahniuk, e, muitas, vezes, os críticos que procedem assim o fazem 

a fim de desqualificar o autor. Minha proposta aqui começa por 

apresentar associações relevantes entre os sentimentos resultantes 

da mutilação (horror, asco, abjeção) ao sublime. A primeira 

contribuição nesse sentido é a do filósofo britânico Edmund Burke 

(1729-1797), que em Uma Pesquisa Filosófica sobre as Origens de 

Nossa Ideias sobre o Sublime e o Belo (1757) afirma que aquilo que 

―excitar ideias de dor e perigo, ou seja, aquilo que é terrível em 

algum modo, (...), é uma fonte do sublime, uma vez que leva ao 

sentimento mais forte que a mente é capaz de produzir.‖ (tradução 

nossa). 

Um fato que evidencia a pertinência e a continuidade das ideias 

de Burke é o seu eco no pensamento do filósofo pós-modernista 

francês Jean-François Lyotard (1924-1998), que afirma em um 

comentário de 1993 sobre a estética moderna que ela é uma 

―estética do sublime, ainda que este seja nostálgico. (...) o real 

sentimento sublime, que é uma combinação intrínseca de prazer e 

                                                 
15 Disponível em www.dicio.com.br/mutilar/. Acesso em 10 de abril de 2011. 
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dor: o prazer que a razão não consegue explicar, a dor que a 

imaginação ou a sensibilidade não conseguem conceituar.‖ (tradução 

nossa). 

O que liga as definições dos dois pensadores é a impossibilidade 

de definir de maneira hermética a relação entre o sublime e a dor ou 

o horror: enquanto Burke se baseia em um sentimento passível de 

ser produzido pela mente, Lyotard admite claramente a ausência de 

uma explicação objetiva ou científica. Em consonância com os dois 

pensadores mencionados, a teórica pós-estruturalista Julia Kristeva 

propõe a noção de abjeção que, segundo ela, é algo difícil de se 

reconhecer ou definir, que ao mesmo tempo tem um peso de 

insignificância mas não é insignificante. É algo que nos esmaga e 

que, se admitido como parte de nossa realidade, nos aniquila. Desta 

forma, o abjeto e a abjeção seriam nossos portos seguros. 

(KRISTEVA, 1982, p. 2) 

A ambiguidade presente em Burke e Lyotard se manifesta de 

forma mais clara e complexa em Kristeva, quando ela retoma o 

conceito de estranho (Unheimlich) de Sigmund Freud, afirmando que 

―não é a falta de limpeza ou saúde que causa a abjeção, mas aquilo 

que perturba a identidade, o sistema, a ordem. Aquilo que não 

respeita fronteiras, posições, regras. O ―entre-lugar‖, o ambíguo, o 

decomposto.‖ (KRISTEVA, 1982, p. 4 - tradução nossa). A teoria de 

Kristeva pode ser combinada à análise dos romances de Palahniuk 

encarando-se a mutilação como uma das formas mais efetivas em 

que a perturbação e a estranheza mencionadas pela teórica se 

manifestam. 

Kristeva sugere o cadáver como sendo o ―mais repugnante dos 

restos‖, pois junta duas situações intensas e insuportáveis – onde o 

―eu‖ estava antes (vivo) e onde ―eu‖ não quero estar (morto) 

(KRISTEVA, 1982, p. 3).  O que esta análise propõe é uma adaptação 

do pensamento de Kristeva: a mutilação necessariamente implica um 

estado em que o indivíduo se encontrava antes (o corpo dito ―normal‖ 
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ou ―perfeito‖), assim como leva a um estado no qual as pessoas não-

mutiladas não querem estar. 

De acordo com Slade, ―na escrita de Palahniuk, o corpo humano 

é o local para a inscrição de uma busca por modelos de vida 

autênticos em um mundo onde a diferença entre o falso e o genuíno 

não existe mais.‖ (SLADE, 2005, p.62 – tradução nossa). É a ausência 

dos limites entre o verdadeiro/autêntico e o falso/artificial que leva as 

personagens de Palahniuk à mutilação como meio de compreensão da 

realidade ou de adaptação à vida real. 

O CORPO E A COMUNHÃO 

A ideia proposta por Slade aparece claramente em Clube da 

Luta quando o narrador descreve a diferença que há entre o membro 

do clube durante a luta e em sua vida cotidiana, como, por exemplo, 

o local de trabalho. 

Talvez na hora do almoço o garçom venha até sua 
mesa, e ele esteja com os dois olhos roxos como um 

panda, por causa do clube da luta semana passada (...) 

Você viu o garoto do xerox, mês passado você viu esse 

garoto que mal consegue receber um pedido de cópias, 

mas esse garoto foi um deus por dez minutos quando 
você viu ele deixar um cara da contabilidade sem ar por 

causa de um chute. O cara da contabilidade tinha o 

dobro do tamanho do garoto, e ele teve que implorar 

para o garoto parar. 

E mesmo que você dissesse ao garoto no xerox que ele 
fez uma boa luta, você não estaria falando com o 

mesmo homem. 

Quem eu sou no clube da luta é um cara que o meu 

chefe não conhece. (PALAHNIUK, 1996, 48-49) 

Aqui, os hematomas originados nas lutas servem de troféu, 

como souvenir de um momento em que o indivíduo pode deixar se 

ser o patético cumpridor de leis, para tornar-se ―um herói‖ capaz de 

derrotar alguém com o dobro do seu tamanho. Fica clara a noção de 

que o clube da luta é uma realidade paralela e temporária, assim 

como os grupos de apoio a doentes frequentados pelo narrador e por 
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Marla no começo da narrativa. Exibir os ferimentos é uma forma de 

confundir as duas realidades, trazendo para o cotidiano um sinal de 

que o garçom e o menino do xerox são membros do clube, e, 

portanto, mais do que meros subalternos. A expansão significativa do 

clube e a necessidade de manter o segredo acabam por solidificar a 

ligação existente entre os membros do clube. 

Personagens em busca de algum tipo de pertencimento social 

são recorrentes na obra de Palahniuk. Por mais marginais que sejam, 

elas sabem que vivem em um mundo regido por convenções, e é 

precisamente sua incapacidade de moldar-se a tais convenções é que 

as leva a extremos, tais como a mutilação. 

Em Monstros Invisíveis, as quatro personagens principais são 

ligadas por essa incapacidade, e todas elas estão em diferentes 

estágios de sua mutilação corporal – e, não menos relevante, 

espiritual. A mutilação neste romance tem base na manipulação da 

sexualidade em suas mais variadas formas, como mostra uma análise 

rápida de cada personagem. 

Shannon McFarland era, para dizer o mínimo, uma moça muito 

bonita: o tipo que homens desejam e mulheres invejam devido à sua 

beleza. Para Shannon, entretanto, tal beleza não é suficiente. Ela 

ganhava a vida fazendo propagandas na televisão de vários tipos de 

produtos. A repetição e o eco, características da escrita de Palahniuk, 

se refletem nas propagandas em que Shannon aparece: elas são 

longas (como as típicas propagandas da televisão dos Estados Unidos 

ou de canais de compras) e se repetem indefinidamente. 

A profissão de Shannon é crucial na leitura de Monstros 

Invisíveis. Modelo e garota-propaganda, ela é vista mas não é 

percebida: as câmeras estão sempre em sua direção, mas nunca com 

foco nela, e sim nos produtos que ela divulga. O conflito de Shannon 

consiste em não ser levada a sério por causa de sua beleza, e 

também no fato de que ela admite ser ―viciada em ser bonita‖ 

(PALAHNIUK, 1999: 285). De uma certa forma, isso reflete um 
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conflito típico da sociedade de consumo pós-moderna, em que o 

indivíduo consome excessivamente (compras e comerciais), busca um 

determinado padrão de aparência (com o qual Shannon 

aparentemente teve a sorte de nascer), e que inevitavelmente sente 

um certo vazio quando baseia sua vida apenas no consumo e na 

aparência. Shannon carece de relacionamentos mais sérios, sejam 

eles afetivos, profissionais ou amorosos. A personagem não se sente 

completa em nenhum desses quesitos, pois se sente ignorada pelos 

pais e à sombra do irmão morto Shane, não consegue manter o 

relacionamento com seu noivo Manus, e Evie, sua melhor amiga, 

parece estar mais interessada em suas roupas. 

A construção da trama de Monstros Invisíveis é totalmente 

baseada em aparências, não só pelo fato das personagens principais 

se envolverem com a mídia e as câmeras, mas também nas 

surpresas das aparências que enganam, sendo este outro fato que as 

une. Desta forma, é chocante saber que a outrora bela Shannon 

começa a história com o rosto deformado por um acidente de carro, o 

qual a deixa sem a mandíbula e o lábio inferior, fazendo com que sua 

língua fique pendente e o céu de sua boca, visível. Se este fato já é 

chocante em si, ele se torna ainda mais bizarro quando Shannon 

revela no final da história que ela deu um tiro no próprio rosto, a fim 

de causar uma deformidade permanente e irreversível: 

A verdade é que eu era viciada em ser bonita, e isso é 

uma coisa da qual não dá para simplesmente fugir. (...) 
Eu podia raspar a cabeça, mas cabelo cresce de volta. 

Mesmo careca, talvez eu ainda ficasse bonita demais. 

Careca, talvez eu tivesse ainda mais atenção. Havia a 

opção de ficar gorda ou beber sem parar para arruinar 

minha aparência, mas eu queria ficar feia e saudável. A 

idade e as rugas pareciam estar longe demais. Deveria 
haver uma forma de ficar feia rapidamente. Eu 

precisava encontrar uma maneira irreversível de ficar 

feia, antes que eu me sentisse tentada a desistir. 

(PALAHNIUK,1999: 285-286) 
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A personagem que serve como grande contraponto a Shannon 

na história é Brandy Alexander, uma figura extremamente feminina e 

afetada que se revela uma travesti. Tal fato é surpreendente até certo 

ponto, apesar das pequenas dicas que Palahniuk dá a seu leitor ao 

longo do texto (a terapia de fala que Brandy faz no começo da 

história enfatizando os aspectos femininos da pronúncia, suas mãos 

grandes, e o excesso de maquiagem e adereços). A oposição entre 

Brandy e Shannon é clara, pois além de ambas se envolverem afetiva 

e sexualmente com Manus Kelley, elas polarizam a dinâmica das 

ações: Shannon agora passa a se esconder através de véus coloridos, 

uma vez que seu rosto é diferente demais para ser exibido em 

público, enquanto Brandy é o tipo de criatura que não consegue 

passar despercebida; Shannon passou a vida inteira tendo os flashes 

sobre si e agora deve lidar com a ideia de ser ―invisível‖, ao passo 

que Brandy se autointitula ―rainha suprema‖; Shannon adota uma 

postura mais passiva perante a vida, uma vez que seu convívio social 

não é mais o mesmo, e a reclusão e a impossibilidade de falar a 

tornam mais observadora; por outro lado, Brandy age e coordena 

uma pequena quadrilha que atravessa os Estados Unidos e o Canadá 

passando-se por uma família abastada que visita casa ricas e 

ocupadas que estejam à venda. A quadrilha na verdade é formada 

pela própria Shannon e por Manus Kelley, além de Brandy, e é através 

de seus furtos que os três conseguem sustentar seu vício nos mais 

variados tipos de medicação. 

Se tantos aspectos não fossem suficientes para determinar 

Shannon e Brandy como o duplo uma da outra, tal situação se 

configura se maneira cabal com a descoberta de que Brandy é na 

verdade Shane, o irmão de Shannon há muito tempo dado como 

morto. O fato de os dois serem irmãos reforça a ideia da competição 

e do contraponto típica das configurações do duplo, o que se acentua 

ainda mais com a gradual construção de Shane/Brandy como mulher 

à imagem da sua irmã. 
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Shane foi expulso de casa pelos pais aos quinze anos após ter 

contraído o vírus da AIDS. É importante frisar que a história se passa 

no final da década de 1990, o que quer dizer que a ignorância das 

pessoas acerca dos fatos relativos á AIDS ainda era muito grande. Os 

McFarland acreditavam que um filho infectado com o vírus seria uma 

mácula para a família, e quando Shane pede ajuda à sua irmã, ela se 

recusa. Sem que ninguém veja, Shane se envolve num acidente com 

um isqueiro e uma lata de spray para cabelo, o que acaba 

deformando seu rosto. 

A ironia desta ligação insólita entre os irmãos (um acidente que 

lhes desfigura o rosto) é total com a descoberta que a queimadura 

não foi acidental, e sim uma resposta de Shane à repulsa dos pais. 

Quando começa a reconstruir seu rosto, Shane adota o nome Brandy 

Alexander e brinca com as fronteiras da sexualidade ao afirmar que, 

apesar da feminilidade explosiva visível em seu corpo, não se 

considera hetero ou homossexual: ―Eu quero fugir dos rótulos. Não 

quero minha vida resumida a uma só palavra. Uma história. Eu quero 

encontrar algo mais, desconhecido, um lugar que não esteja no 

mapa. Uma aventura de verdade.‖ (PALAHNIUK: 1999, 261). 

Tal afirmação pode soar leviana ao leitor, pois a história é 

construída de maniera que dá a entender que Shane simplesmente 

renega sua homossexualidade. E é precisamente no argumento de 

Shane que a ideia de mutilação ganha força: ―A cirurgia de mudança 

de sexo é um milagre para algumas pessoas, mas se você não quer 

uma de verdade, é a maior forma possível de automutilação.‖ 

(PALAHNIUK:1999: 259). Desta forma, aquilo que parecia ser um 

processo de reconstrução é na verdade um processo de 

autodestruição. Shane não quer passar pela cirurgia de mudança de 

sexo, mas pretende fazer isso mesmo assim apenas com o objetivo 

de mutilar-se de maneira irreversível, em mais um dos inúmeros ecos 

entre o comportamento dos irmãos. 
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Evie Cottrell, melhor amiga de Shannon, acaba por se revelar 

uma transexual, ou seja, alguém que passou pela cirurgia de 

mudança de sexo. Evie acaba por se tornar uma mulher corpulenta, o 

que não deixa de ser, olhando retrospectivamente para o texto, um 

pequeno indício do fato de que um dia Evie foi um homem e de 

alguma coisa resta de tal condição. Quando Shannon está no hospital 

de recuperando do incidente com seu rosto, Evie sempre a visita 

usando alguma de suas roupas, e Shannon verbaliza em sua 

narrativa seu descontentamento com tal fato – não só porque as 

roupas simbolizam suas conquistas materiais, mas também porque a 

amiga as deixa largas. 

Finalmente, há Manus Kelley, a única figura mais claramente 

masculina na história. Tudo nele remete à sensualidade e à 

sexualidade em suas mais diversas nuances: ele entra na história 

como namorado de Shannon na época em que ainda era investigador 

de polícia; além disso, ele abusa sexualmente de Shane, infectando o 

cunhado com o vírus HIV; quando Shane se transforma em Brandy os 

dois se envolvem novamente; e, finalmente, Manus trai Shannon com 

sua amiga Evie. Uma breve análise deste quadro leva à busca de 

Manus pelo constante contato sexual promíscuo, aqui representado 

pelo fato de ele ser portador do vírus da AIDS e de acabar 

contaminando Shane; apesar do aparente exagero sexual proposto 

por Palahniuk em seu romance, tudo acaba fazendo sentido: o 

acúmulo de experiências e parceiros sexuais, além da obsessão com 

o culto ao corpo, são características da sociedade contemporânea já 

apontadas por críticos pós-modernos como Zygmunt Bauman (a 

liquidez dos relacionamentos discutida em Amor Líquido) e Jean 

Baudrillard (a presença do ―travesti‖ como um dos fantasmas que 

assombra o mundo pós-moderno conforme A Transparência do Mal). 

Percebe-se também o aspecto destrutivo – portanto mutilador – do 

comportamento sexual de Manus: ele acaba tendo contato sexual 

com uma mulher (Shannon), um homem (Shane), uma transexual 
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feminina (Evie) e um travesti (Brandy). Desta forma, Manus é 

submetido a uma castração simbólica, uma vez que ele ingere sem 

saber hormônios femininos ministrados por Brandy e Shannon, que 

acabam levando à extinção de suas características sexuais 

masculinas. 

Se por um lado Monstros Invisíveis e Clube da Luta apresentam 

a deturpação das fronteiras de maneira mais restrita 

(respectivamente com relação à sexualidade e à violência), por outro 

Assombro joga com todas as possibilidades devido à estrutura da 

trama proposta por Palahniuk neste romance. 

Assombro fecha o que Palahniuk chama de sua ―trilogia do 

horror‖, composta por Diário (2002) e Cantiga de Ninar (2003). 

Monstros e fantasmas estão presentes no romance, mas não da 

maneira como as obras clássicas do gênero nos apresentam. De fato, 

alguns elementos fundamentais das histórias de horror dos séculos 

XVII a XIX se manifestam: a claustrofobia causada pelo confinamento 

num espaço grande e misterioso para as personagens (um teatro 

abandonado em lugar desconhecido) e uma atmosfera que inspira 

sustos caracterizada por salas temáticas como o fumoir gótico, o 

passeio chinês e o foyer maia, além de fantasias à disposição das 

personagens, além das referências a Drácula e Frankenstein. 

Apesar das influências do gótico clássico, a proposta é 

condizente com o conjunto da obra de Palahniuk, e, portanto, se 

presta a leituras com ênfase novamente na crítica à sociedade 

contemporânea, no consumo desenfreado e no desespero do 

indivíduo pós-moderno que busca pertencimento social e um sentido 

para a vida. 

Assombro conta a história de dezenove escritores que se 

reúnem para um ―retiro de escritores‖, durante o qual eles seriam 

capazes de escreverem sem distrações. O anúncio que divulga o 

retiro já insinua em seu texto o quanto o mundo e a sociedade 

podem ser entraves no processo criativo do artista: 
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Simplesmente desapareça. Deixe tudo para trás tudo 
que impede você de criar sua obra-prima. Emprego, 

família, lar, obrigações e distrações... Ponha tudo isso 

de lado por três meses. Conviva com gente que pensa 

como você num ambiente que permite total imersão no 

seu trabalho. Alimentação e hospedagem incluídas 

gratuitamente para quem se classificar. Aposte uma 
pequena fração da sua vida na chance de criar um novo 

futuro como poeta, escritor, roteirista profissional. 

Antes que seja tarde demais, viva a vida com a qual 

você sempre sonhou. Vagas muito limitadas. 

(PALAHNIUK, 2005: 85) 

A mensagem é clara: se você é um artista que não consegue 

produzir, a culpa não é sua, e sim do mundo à sua volta, que 

atrapalha e distrai. Mais uma vez, Palahniuk reúne um grupo de 

personagens que tem o vazio existencial como característica comum: 

em Clube da Luta, o vazio se preenche através da violência, em 

Monstros Invisíveis, com a mutação corporal, e em Assombro, com a 

tentativa das personagens em se reunirem com outros artistas em 

dificuldades, as quais se revelam muito mais que artísticas. Como nos 

romances anteriores, as personagens de Palahniuk não conseguem 

dar vazão a suas necessidades sociais e pessoais sem a transgressão 

que, mais uma vez, envolve a mutilação dos corpos. 

O romance é dividido em três dimensões narrativas que se 

intercalam: aquela que descreve a interação dos escritores no retiro, 

os contos que eles escrevem e um poema que antecede cada conto, 

no qual os escritores são apresentados. A dinâmica do 

relacionamento dos escritores pode ser definida como uma mistura 

de Big Brother, em que cada um quer e acha que precisa ganhar mais 

atenção que os outros, com os extremos comportamentais causados 
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pelo confinamento excessivo visto em obras como O Senhor das 

Moscas, de William Golding, ou Lucifer Effect, de Philip Zimbardo.16 

A estrutura de Assombro permite referências aos mais variados 

assuntos, inclusive aqueles abordados nos dois romances já citados. 

A violência virulenta aparece nos contos Embriagado de Amor, em 

que dois homens se vestem de cantoras famosas e se apresentam em 

rodeios no interior dos Estados Unidos, cobrando para que os 

freqüentadores possam espancá-los. Em Falas Amargas, uma 

transexual chamada Miranda (feita à imagem e semelhança de 

Brandy Alexander) aparece numa reunião de radicais feministas. 

Durante a reunião, as mulheres submetem Miranda a constantes 

humilhações, despindo-a e xingando-a. 

Outros temas dos contos em Assombro incluem estupro, 

pornografia, chantagem, insinuações de pedofilia, abusos de poder, 

histeria coletiva, suicídio e deformidades prévias, tais como a perda 

dos intestinos de uma das personagens durante uma experiência 

masturbatória na piscina, e a perda dos lábios de outra num acidente 

envolvendo água muito gelada. É interessante notar que no cartel de 

deformidades apresentado por Palahniuk ao longo de sua obra, a 

mutilação bucal parece ser mais recorrente, tendo inclusive exemplos 

nos três livros aqui discutidos: o narrador de Clube da Luta busca se 

livrar de seu duplo Tyler através de um tiro não-letal na boca, esmo 

expediente utilizado por Shannon em Monstros Invisíveis. 

Entretanto, a mais chocante das dimensões narrativas do 

romance é a que descreve a interação dos escritores no teatro 

abandonado. Quando percebem que o retiro não é aquilo que 

pensavam – lugar paradisíaco, céu aberto e conforto – os escritores 

                                                 
16Lucifer Effect é o livro que descreve a famosa experiência da prisão de Stanford, 

desenvolvida pelo professor universitário Philip Zimbardo em 1971. Nela, os alunos 
participantes foram divididos em dois grupos – carcereiros e prisioneiros. Zimbardo 

teve que interromper a experiência depois de poucos dias devido à crueldade com 
que os carcereiros trataram os prisioneiros. Anos mais tarde, o escritor alemão 

Mario Giordano escreveu o romance Caixa Preta, que foi adaptado para o cinema 
em 2001 pelo diretor Oliver Hirschbiegel com o título de A experiência. 
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resolvem se aproveitar, e buscam simular situações extremas, as 

quais eles pretendem descrever e vender para a mídia depois que 

saírem do confinamento. Ao longo da narrativa, se percebe a 

preocupação com a obtenção de uma boa história para contar: ―No 

livro. No filme. Na minissérie da televisão.‖ (PALAHNIUK, 2005: 104). 

Eles vão ainda mais adiante, afirmando que 

todos nos queríamos mais. Queríamos mais dor e 

sofrimento para revelar posteriormente nos programas 

de entrevistas nacionais. Aqueles programas de 

televisão descritos pela Miss América. Mesmo que 

nunca tivéssemos uma boa idéia, que jamais 
escrevêssemos nosso romance magistral, aqueles três 

meses de prisão coletiva já bastariam para um livro de 

memórias. Ou um filme. Um futuro que nos livrasse de 

um emprego normal e nos permitisse viver apenas da 

fama. 
Uma história que pudesse ser vendida.‖ (PALAHNIUK, 

2005: 87) 

A partir do momento em que a ideia de explorar tragédias 

falsas se configura, os escritores perdem toda a noção do bom senso 

e do perigo. A lista de mutilações autoimpostas e premeditadas em 

Assombro inclui inúmeros dedos e orelhas decepados, uma fratura 

craniana, um sangramento até a morte, um esfaqueamento até a 

morte, uma perna decepada que mais adiante se torna o jantar dos 

escritores (que haviam inutilizado toda a sua comida anteriormente), 

um pênis decepado (além de outra pessoa, que acha que se engasgar 

com a cabeça do pênis decepado será uma história mais rentável), 

além de uma situação que envolve autofagia. Camarada Quimera, 

uma das escritoras, é dada como morta em determinado ponto, e um 

pedaço de seu glúteo é cortado para que os outros possam comer. 

Quando o jantar é servido, Quimera levanta e come um pedaço do 

bife feito de seu próprio corpo. O choque acaba por levá-la a morte 

definitiva. O saldo final de Assombro é: um começo com dezenove 

personagens, sendo que doze deles tem a morte implícita ou explícita 
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no livro, e dos sete sobreviventes três deles entram no confinamento 

mutilados ou doentes. 

É muito fácil fazer uma crítica do romance Assombro pelo 

prisma da violência e da mutilação excessivas, consequentemente 

desqualificando a obra. E de fato, uma parte significativa da crítica 

estadunidense fez isso. A mutilação, que por vezes parece ser 

exagerada até mesmo para quem já é acostumado com a obra de 

Palahniuk, tem função vital na estrutura do romance e nas críticas 

sociais que o autor propõe: mais uma vez, o corpo é o território em 

que as personagens de Palahniuk buscam entender como o mundo 

funciona, e a sua mutilação é o meio que elas acreditam ter 

encontrado de finalmente ganharem dinheiro, atenção e sucesso, 

como mostra a seguinte passagem: 

Por enquanto, sentados ao redor da lareira de vidro, 

vamos simplesmente anotando os detalhes que 

precisaremos recordar para criar as cenas em rede 

nacional. Para podermos assessorar a ―equipe‖, 

tornando o filme mais autêntico. Narrando que fomo 

seqüestrados e mantidos como reféns. Que cada dia a 
Senhorita Espirro ficava mais doente e que o bebê 

dentro da Miss América ficava maior. 

Ninguém pode dizer isso, mas a morte da Senhorita 

Espirro daria um clímax perfeito ao terceiro ato. O 

nosso momento mais tenebroso. 
(...) 

Na história do filme-livro-camiseta, todos nós 

amaríamos a Senhorita Espirro... Sua coragem 

profunda... Seu humor radioso. 

Suspiro. 
Não. A menos que alguém invente um Frankenstein ou 

um Drácula modernoso, nossa história precisará ficar 

bem mais dramática para conseguir ser vendida. 

Precisamos que tudo se torne muito, muito pior antes 

de terminar. (PALAHNIUK, 2005: 87) 

COMENTÁRIOS FINAIS 

A mutilação une as personagens de Chuck Palahniuk. Este fato 

talvez fosse suficiente para que a crítica e os leitores ortodoxos 

coloquem nas testas das personagens (e de seu criador e seus 



107 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

leitores, naturalmente) o rótulo de ―louco‖. Resumir a análise a um 

catálogo de aberrações é ignorar o que Chuck Palahniuk tem de 

melhor: a capacidade de nos criticar sem que percebamos que somos 

o alvo da crítica. Talvez nenhum de nós tenha apelado para a 

mutilação para resolver algum problema, mas nós, assim como as 

personagens mutiladas, temos problemas. 

O que mais une as personagens de Assombro, Monstros 

Invisíveis e Clube da Luta (sinta-se à vontade para entrar no grupo)?  

O medo. Shannon tem medo de não ser levada a sério por ser 

bonita demais, tem medo de nunca ser amada por seus pais como 

seu irmão Shane é, e tem medo das relações vazias. Seu 

irmão/irmã/duplo/nêmesis Brandy tem medo da AIDS – na época 

uma doença sobre a qual pouco se sabia – e dos rótulos que a 

sociedade insiste em colocar nas pessoas. O narrador sem nome de 

Clube da Luta tem medo de continuar se sentindo patético, medo de 

passar pelo mundo sem fazer a mínima diferença para alguém. Seu 

medo se eleva a um patamar tão insuportável que seu subconsciente 

acha uma forma de externalizar sentimentos tão intensos: um alter 

ego, seguro de si, bom de cama e que gosta de bater. Já os escritores 

de Assombro têm medo de não serem ouvidos, de não serem 

lembrados. Pouco importa se eles não têm nada de importante a 

dizer, ou se sua literatura não é boa – afinal, vivemos num tempo em 

que todos achamos que o que temos para dizer é imperdível, e a 

existência de reality shows e inúmeros sites que descrevem os passos 

de subcelebridades comprova tal fato. 

O segredo. Todas as personagens apresentadas aqui se mutilam 

em segredo, o que não deixa de ser contraditório: todos querem ser 

vistos e ouvidos, mas a mutilação necessária para que cheguem ao 

ponto ideal de observação ocorre onde ninguém pode vê-los, seja 

clubes underground ou um teatro abandonado. No caso de Monstros 

Invisíveis a contradição é ainda mais notória: Shannon passa a ter 

seu rosto coberto para sair na rua, já que ela se sente um monstro e 
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é vista como tal pelas outras pessoas. Entretanto, cobrir a 

deformidade que ela mesma causou vai ao encontro da raiz da 

palavra monstro, que tem relação com o latim dimostrare, ou seja, 

mostrar, revelar. 

A comunhão. A agressão, a violência e a mutilação são formas 

através das quais as personagens de Palahniuk se sentem menos 

estranhas. Os clubes da luta dão a vários homens a oportunidade de 

conhecerem outros que temem a indiferença do mundo e os ranços 

da vida cotidiana. Como a citação mostrada anteriormente revela, as 

lutas inclusive dão a seus participantes a chance de serem heróis por 

alguns minutos. No caso de Shannon, Brandy, Evie e Manus, o que os 

une é a sua indefinição sexual e a importância que a imagem tem 

para os quatro. Cada um à sua maneira, eles destroem os construtos 

convencionais que associamos ao que é ser homem ou mulher. Os 

quatro foram, são ou serão as duas coisas, e mais coisas ainda. Já 

Assombro nos reserva o exemplo mais claro em que essa comunhão 

se manifesta. Todas as personagens apresentam vontades comuns 

(dinheiro, fama, prestígio, atenção), e nenhum deles parece ter a 

competência ou a capacidade social e intelectual para obtê-los. Outro 

pequeno fato que mostra a união do grupo é o fato de que a narração 

inteira ocorre através de um ―nós‖ impossível de se definir. A escolha 

da primeira pessoa do plural como voz narrativa indica: todos são 

narradores, e nenhum de nós é. 

Desta forma, a mutilação, anteriormente definida como algo 

que traz ―supressões ou restaurações inábeis‖, tem caráter utilitário: 

através dela, as personagens buscam uma noção alternativa de 

realidade, a qual se baseia numa realidade que de alternativa não 

tem coisa alguma: se Brandy e Miranda são homens que se 

transformaram em ―super-mulheres‖, é porque eles sabem que o 

mundo as aceita (ou melhor, as quer) de alguma forma. Se os 

escritores de Assombro insistem na mutilação e na tragédia, é porque 

eles sabem que a mídia gosta de histórias trágicas. Desta forma, a 
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afirmação de Freud que o estranho (Unheimlich) tem origem naquilo 

que é familiar (Heimlich) se confirma. 

Desta forma, os universos apresentados por Palahniuk parecem 

ser apenas bizarros, exagerados e asquerosos. De fato, os adjetivos 

se aplicam, mas mais um deve ser acrescentado à lista: familiar. A 

virtual impossibilidade de indiferença à obra de Palahniuk é uma 

evidência deste fato - a velha ideia de "quem não ama, odeia" acaba 

prevalecendo, seja através dos ardorosos fãs ou da crítica (destrutiva 

ou elogiosa) publicada nos jornais e na internet. O fato de que a 

maioria de nós não recorreria a soluções tão extremas quanto às dos 

personagens de Palahniuk não deve servir de argumento para que 

não leiamos suas histórias, que geralmente são bem contadas. 

O que vê são personagens engolidos pela sociedade predadora 

e competitiva, que vem se configurando assim desde o final dos anos 

1940 e parece ter atingido todos os tipos de extremo desde a mítica 

virada do milênio. Elas representam indivíduos com medo, que não 

conseguem encontrar seu lugar na sociedade e que sentem o peso da 

inadequação e do abandono social. Deixar de ver o quanto essas 

histórias ilutram dilemas do homem moderno é ignorar o que 

Palahniuk tem de melhor, e ir de encontro à premissa básica da 

interação entre leitor e obra - ou seja, reconhecer o quanto de nós 

mesmos podemos enxergar na história com que nos deparamos, 

mesmo que isso envolva o asco, o crime, o exagero e a mutilação. 
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O DIABO COMO MANIFESTAÇÃO DO FANTÁSTICO NO 

CONTO “O JOVEM GOODMAN BROWN” 

CARNEIRO, Fabianna Simão Bellizzi17 

DA SILVA , Alexander Meireles18 

INTRODUÇÃO 

Há alguns anos vários autores e estudiosos literários têm se 

dedicado a uma vertente específica da literatura: o fantástico. É vasta 

a bibliografia a respeito deste tema que ainda gera muitos 

questionamentos e diferentes posições, tendo em vista que alguns 

autores consideram fantástico o que para outros seria mágico, 

maravilhoso ou surreal, dentre outras buscas de conceituação19. 

Nosso principal objetivo neste trabalho não seria apenas a construção 

de uma abordagem em bases teóricas sobre o fantástico, muito 

embora busquemos subsídios em tal conceito para que possamos 

tecer nosso texto. Objetivamos, de fato, traçar um cruzamento de 

duas abordagens: a demonolatria e a presença do fantástico na 

literatura. 

Algumas religiões, especificamente o Cristianismo, entregaram 

ao mundo ocidental a figura do diabo de forma muito bem construída 

e elaborada visando atender aos preceitos de uma religião que 

precisava se impor através do medo e do pecado. Não nos cabe julgar 

determinadas crenças ou fé, porém a história do diabo vista sob o 

ângulo da fé cristã poderá nos fornecer alguns caminhos para que 

                                                 
17

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro; Graduanda do curso de Letras CAC/UFG e 

bolsista da pesquisa PIBIC acima mencionada; e-mail: 

fabianna_bellizzi@yahoo.com.br 

18
Alexander Meireles da Silva; Professor Adjunto do curso de Letras CAC/UFG e 

orientador da pesquisa PIBIC; e-mail: prof.alexms@gmail.com 

19 Por ora não destacaremos nenhum autor especificamente por estarmos fazendo 
uma breve introdução ao tema. Ao longo do texto faremos as devidas referências. 
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possamos melhor compreender como esta figura atravessou vários 

séculos e se impôs de forma premente no imaginário ocidental. 

Nossas observações teóricas têm como ponto de partida o conto ―O 

jovem Goodman Brown‖ (1835), do autor norte-americano Nathaniel 

Hawthorne, por se tratar de uma escrita rica de elementos que 

envolvem não só a questão da demonolatria citada anteriormente, 

bem como outras leituras envolvendo as teorias sobre o fantástico, a 

questão do medo, e questões sociais que envolvem o homem 

puritano norte-americano e a própria história do Puritanismo. 

O Puritanismo tem suas raízes na fé cristã e nasce durante um 

dos períodos mais turbulentos da Igreja Cristã: a Reforma. 

Desenvolvido na Inglaterra no século XVI, o Puritanismo responde 

aos anseios de uma comunidade desejosa de um outro tipo de 

expressão religiosa, daí que muitos seguidores saem da Inglaterra e 

se estabelecem na chamada ―Nova Inglaterra‖, atualmente os Estados 

Unidos da América. Protestantes de inclinação calvinistas, os 

puritanos possuem forte erudição teológica, além de rígidos códigos 

religiosos. E é este clima de preces e temor que rege o conto de 

Hawthorne. Até que surge a figura do diabo e a comunidade de Salém 

que parecia estar em paz começa a sofrer os abalos desta inquietante 

figura, conforme veremos ao longo deste trabalho. 

SOBRE O PURITANISMO 

O conto em questão parte dos preceitos puritanos para 

estruturar sua trama. Aliás, necessário destacar que o próprio autor 

descende de uma família de tradição puritana. Nathaniel Hawthorne 

possuía profundo conhecimento de sua herança puritana, conforme 

destaca Aparecido Rossi: ―(...) toda a sua obra é caracterizada por 

uma melancólica busca das origens e por uma crítica aos excessos 

puritanos praticados nos primeiros tempos da constituição dos 

Estados Unidos como país.‖(ROSSI, 2008, p.73). 



113 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

Portanto, é comum encontrarmos nos contos do autor traços 

explícitos do fervor que rege o Puritanismo. Importante acrescentar 

que o conto foi escrito em 1835, porém, como é característico do 

Romantismo, ele faz uso do passado cultural da nação norte-

americana para retratar uma comunidade que tem como pano de 

fundo histórico o século XVII – século no qual se inicia a ocupação 

dos primeiros ingleses puritanos na América Colonial. 

Um pouco antes, no século XVI, durante a Reforma Protestante, 

a Igreja Católica tem suas bases dogmáticas abaladas por teólogos 

como Martim Lutero e João Calvino dispostos a reformá-la. Os 

chamados reformistas passam a atrair grupos e congregações cristãs 

de forma a romperem com a Igreja Católica. 

Lembrando que a Europa vivia um clima de revoltas políticas e 

religiosas contra o poder da Igreja Católica, reforçado por questões 

pessoais por parte do rei inglês Henrique VIII, que decide por conta 

própria dar mais autonomia à Igreja Inglesa ante a recusa da 

autoridade papal de Roma de cancelar seu matrimônio com sua 

esposa Catarina, criando a Igreja Anglicana - considerada como ponto 

alto da Reforma Protestante. 

Após um turbulento período de disputas internas de poder, 

pressões por parte de católicos ingleses de um lado e protestantes 

ingleses de outro, em 1558 a protestante Elisabete I rompe 

novamente com Roma e declara a Igreja Anglicana como religião 

oficial. De acordo com Erica Resende, ―(...) numa tentativa de 

apaziguar divisões internas entre católicos e protestantes, Elisabete I 

promulga o chamado ―Acordo Elisabetano‖, através do qual 

encorajava os reformadores em teoria, mas mantinha alguns traços 

de rituais católicos.‖ (RESENDE, 2009, p.178). Isto descontenta os 

reformistas mais extremados, que não se conformavam com esta 

postura apaziguadora de Elisabete I, pois acreditavam que assim a 

Igreja Anglicana continuaria mantendo resíduos da Igreja Cristã, o 

que, para eles, significava uma ―forma corrupta de Cristianismo.‖ 
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(RESENDE, 2009, p.178). A autora ainda salienta que: ―Defendendo o 

retorno a práticas e ensinamentos cristãos mais antigos e, portanto, 

mais ―puros‖, esses reformistas radicais – que logo passam a ser 

chamados de ―puritanos‖ – desejam levar a reforma até suas últimas 

consequências.‖ (RESENDE, 2009, p.178). 

Daí que os puritanos ingleses passam a seguir fielmente as 

palavras de Deus contidas na Bíblia, rompendo tanto com a Igreja 

Romana quanto com a Anglicana, por acreditarem que elas não 

mantinham esta fidelidade com a palavra divina. E é com base neste 

discurso bíblico que os puritanos defendem o conceito de 

predestinação, ou seja, somente as almas escolhidas por Deus serão 

salvas. Portanto, a conversão ao Puritanismo trazia embutido o 

conceito de predestinação, de povo escolhido por Deus a ganhar a 

salvação de suas almas. Ainda citando Resende, ―(...) os puritanos se 

viam impelidos a manter vigilância constante sobre si próprios à 

procura de sinais da graça divina‖. (RESENDE, 2009, p.178). E são 

estes sinais que os fazem acreditar serem o povo escolhido de Deus, 

o povo puro e seguidor da palavra divina. 

Importante destacar que o Puritanismo tinha não só como 

objetivo fazer um resgate das puras origens do Cristianismo, bem 

como levar conforto ao homem do século XVI, trazendo respostas de 

suas origens, de o porquê de sua inserção no mundo, qual a sua 

missão, enfim. Uma religião bastante adequada aos anseios da 

época, na qual se viviam conturbações e incertezas de ordem 

religiosa, social e principalmente econômica. 

Porém, o que mais intrigava as autoridades da época, 

principalmente a Igreja Católica, era o fato de que os puritanos 

acreditavam na Bíblia como sendo o poder máximo e absoluto de 

Deus na Terra. A Bíblia, para os puritanos, continha todas as 

respostas de forma a conduzir seus seguidores a uma vida pura, 

honesta, sem pecados e dentro de perfeitas condutas morais. Uma 

conduta que se inicia na mais tenra idade, conforme analisa Edmund 
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Leites na obra A consciência puritana e a sexualidade moderna 

(1987). O autor, ao estudar as crenças puritanas, observa que: ―(...) 

as crianças podem ser educadas de tal forma que, com adultos, serão 

capazes de governar a si próprias inteira e constantemente pela sua 

consciência.‖ (LEITES, 1987, p.24). 

Considerando-se que neste período histórico a Igreja Católica 

se impunha através de forte obediência ideológica por parte de seus 

fiéis, como governar mentes puritanas através da confissão e da 

penitência se os próprios tinham seus códigos de conduta e moral? 

Quem precisaria da Igreja Católica se Deus, através da Bíblia, poderia 

conduzir as pessoas à perfeição? Ainda citando Leites, o autor 

considera que: 

Mesmo entre os puritanos que negavam que as pessoas 

pudessem ser inteiramente livres do pecado, era crença 
comum que os indivíduos eram capazes de se governar 

a tal ponto que os lapsos morais de conduta, intenção e 

sentimento podiam ser amplamente evitados por 

qualquer um que tivesse sido bem educado. Acreditava-

se que qualquer ser humano normal tivesse potencial 

para desenvolver este grau de autocontrole. (LEITES, 
1987, p.25) 

Sendo assim, colocavam em abalo o poderio da Igreja de 

Roma, que tinha no Papa a autoridade máxima e representante de 

Deus entre os homens. Aliás os puritanos defendiam que a Bíblia 

poderia fornecer respostas não só aos anseios religiosos e dogmáticos 

da sociedade inglesa, bem como às demais esferas da vida: 

econômica, política e social. De acordo com isto, Erica Resende coloca 

que: 

Ao defenderem que as Escrituras sejam aplicadas a 

todas as esferas da vida humana, os puritanos 

submetiam ao dogma teológico importantes questões 

relativas ao Estado e à sociedade, fazendo com que sua 

posição radical evoluísse rapidamente para a condição 
de séria ameaça a interesses instituídos. (RESENDE, 

2009, p.183) 
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Assim os puritanos deixam a Inglaterra. E em 1630, inspirados 

na história dos hebreus que fogem do Egito para a terra prometida 

em Canaã, os ingleses puritanos partem para a Nova Inglaterra, na 

intenção de criarem seus filhos sob os desígnios da nova religião. 

Fundam uma pequena vila, que mais tarde viria a ser a cidade de 

Boston. 

Sob a chancela do ―povo eleito‖ os puritanos iniciam a ocupação 

e formação dos estados norte-americanos. Não foram expulsos da 

Inglaterra, mas saíram por conta própria, o que os torna ainda mais 

especiais como povo de Deus, ou o povo que recebera a graça divina. 

Uma vez em continente americano, os puritanos esforçam-se a cada 

dia para melhorarem a qualidade de vida dos seus vilarejos, o que 

reforça a crença de que a graça divina se manifesta através do 

esforço de cada um em prol da coletividade. De acordo com Leites, 

―(...) para os puritanos e seus herdeiros, o reino privado era em 

benefício dos outros.‖ (LEITES,1987, p.23) 

Ainda que buscassem nos textos da Bíblia, prioritariamente no 

Velho Testamento, o guia para a purificação e salvação de suas 

almas, os puritanos instalados na Nova Inglaterra mantêm uma certa 

hierarquia eclesiástica. Conforme os estudos de Eriaca Resende: 

―Estabelecidos na Nova Inglaterra, os puritanos implementam uma 

verdadeira teocracia na qual o clero possuía grande poder e influência 

política, e o status de homem livre era limitado aos membros 

masculinos da congregação.‖ (RESENDE, 2009, p.184) 

No conto em análise fica bastante clara esta organização 

teocrática, sendo citada por várias vezes a palavra congregação. 

Aliás, merece destaque não só a questão da religião, como tantas 

outras questões possíveis de serem levantadas neste conto. ―O jovem 

Goodman Brown‖ nos possibilita leituras não só de ordem religiosa, 

bem como de ordem psicossocial e emocional, conforme 

levantaremos a seguir. 
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O DIABO E O PURITANISMO 

O conto mostra a travessia de um jovem rapaz, Brown, em 

direção a uma floresta distante de seu vilarejo, Salem, na qual ele 

teria um encontro com um senhor que no decorrer da narrativa nos 

dá fortes indícios de ser o diabo. Brown era recém-casado com Faith, 

que implora para que o marido não concretize tal encontro. Porém 

Brown, mostrando-se valente o suficiente para provar a sua esposa 

que nada aconteceria, acompanha o educado senhor. Conforme vão 

entrando na sinistra floresta, o senhor faz revelações ao jovem: os 

moradores da cidade de Salem eram adoradores de Satã, inclusive o 

pai de Brown, o seu avô, sua professora de catecismo, o diácono de 

sua Igreja, enfim todos. A única coisa que reconforta Brown e o 

mantém firme em suas crenças religiosas era o amor de Faith: ―Com 

o céu sobre mim e Faith ao meu lado, vou me manter firme contra o 

diabo.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.179). O ápice do conto se dá no 

momento em que Brown, ao presenciar um culto satânico no meio da 

floresta, ouve a voz de Faith. Brown começa a ficar bastante 

enfurecido e desnorteado. Desesperado, o personagem principal 

dirige-se a uma clareira aonde reencontra Faith, e suplica para que 

ela não se renda ao culto. 

Faith e Brown formam um jovem casal. Levam uma vida de 

acordo com os preceitos de sua religião, que prega a constância 

moral. A constância moral baseia-se em comportamentos moderados 

que fujam de emoções violentas ou intensas, pois se acreditava que 

somente assim os puritanos poderiam chegar ao caminho que levava 

a Deus. Conforme cita Leites: ―Deus não pode ser conhecido em 

momentos de profunda dor ou grande ódio.‖ (LEITES, 1987, p.53). 

Tal constância regia não só a base religiosa dos puritanos, bem como 

a história de suas vidas em sociedade, com suas famílias, no 

matrimônio, com seus filhos, enfim. Por se tratar de uma sociedade 

extremamente preocupada com suas condutas perante Deus e 
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perante seu próximo, demonstrar emoções intensas seria 

deseducado, de acordo com os estudos de Leites. Ainda citando este 

autor, ele assim o coloca: ―A ênfase do Puritanismo na constância 

moral, nos temperamentos calmos e autocontrolados adquiriu um 

grande poder na cultura anglo-americana.‖ (LEITES, 1987, p.53) 

Este autocontrole é herdado dos pais e se perpetua nas 

próximas gerações através do matrimônio: ―A confiabilidade de 

nossos sentimentos pode, de fato, nos beneficiar – fazendo-nos mais 

felizes com nossos esposos, dando-nos um centro psíquico firme.‖ 

(LEITES, 1987, p.85). Isto fica bastante evidente logo nos primeiros 

parágrafos do conto, quando Brown comunica a Faith sua partida e 

esta o retruca com as seguintes palavras: ―Uma mulher solitária se 

vê tão tomada de sonhos e pensamentos que teme às vezes até a si 

mesma. Vem rezar comigo esta noite, querido esposo, como em 

todas as noites do ano.‖ (HAWTHORNE, 2004, p. 174) 

Faith ainda tenta manter a constância de sentimentos, que é 

logo perturbada quando Brown resolve sair de casa para concretizar 

seu ―diabólico empreendimento‖ (HAWTHORNE, 2004, p.174) 

conforme o próprio assim observa. Nota-se, a partir daí, que Brown 

inicia um percurso na direção do desconhecido, do inconstante, 

quebrando, portanto, a conduta que deveria ser seguida por um 

puritano. Sob a perspectiva da conduta puritana, que prega o 

autocontrole de emoções e sentimentos, o diabo representaria a 

quebra da moral e o desvio da rigidez cristã que não admitia que 

nada nem ninguém se opusesse aos mandamentos de Deus. 

Lembrando que durante a Idade Média, auge do poderio cristão, 

era necessária a imposição de uma figura que punisse condutas em 

oposição aos ditames da Igreja Cristã. O diabo, então, passa a 

circular por entre as leis e o governo dos homens, obrigando o estado 

a executar, em nome de Deus, poderes mais rígidos, bem como o Rei 

a punir mais severamente (com a espada) os seus vassalos. Por fim, 

a Igreja passa a usar a culpa como um eficaz meio de cristianização, 
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tendo no diabo a figura máxima do pecado. Como observa Robert 

Muchembled em Uma história do Diabo (2001): 

A acentuação do medo do inferno e do Diabo tem, 

provavelmente, por resultado um aumento do poder 
simbólico da Igreja sobre os cristãos mais atingidos por 

estas mensagens. (...) Arma para reafirmar em 

profundidade a sociedade cristã, a ameaça do inferno e 

do Diabo aterrador serve como instrumento de controle 

social e de vigilância das consciências, incitando à 

transformação das condutas individuais. 
(MUCHEMBLED, 2001, p.36) 

Aliás, de todas as teorias e religiões que explicam as origens 

das crenças no diabo, é o cristianismo que lhe atribui as 

características maléficas: ―O Mal que os (os homens) impede de 

terem acesso ao caminho correto.‖ (COUSTÉ, 1997, p.17). Autor da 

obra Biografia do diabo (1997), Alberto Cousté ainda observa que: 

Nem os mortais, débeis e falíveis, nem Deus, a quem é 

necessário reservar o marco da mais alta bondade e do 

mais alto amor, podem ser responsabilizados pelas 

pragas e assassinatos, as enfermidades e a morte, o 
medo e a dor. (COUSTÈ, 1997, p.24). 

Assim fica mais cômodo para o poder religioso atribuir o mal ao 

diabo, posto que sua figura seria uma espécie de barreira aos não 

seguidores da conduta cristã, o que em muito beneficia a 

aparelhagem ideológica do cristianismo. 

Brown traz justamente este conflito: seguir ou não seguir o 

senhor que o seduz a acompanhá-lo pela floresta? Entram em choque 

as condutas puritanas de Brown, sempre interpeladas por este 

senhor. A cada recusa de Brown, o senhor contra-argumenta que era 

íntimo de sua família, que ajudara seu avô a prender uma mulher 

quacre ou que ajudara seu pai a atear fogo em uma aldeia de 

selvagens na guerra do rei Filipe, enfim. Ele é constantemente 

incitado a quebrar a rigidez puritana, entrar no espaço da floresta e 

transgredir a ordem. 



120 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

O DIABO E O FANTÁSTICO 

Em ―O jovem Goodman Brown‖ a floresta é composta por 

elementos ficcionais que causam medo: ―A floresta inteira estava 

povoada de sons pavorosos – o crepitar das árvores, o uivo das feras 

selvagens e o brado dos índios.‖ (HAWTHORNE, 2004, p. 180). 

Porém, são as manifestações diabólicas que preenchem com mais 

veemência os momentos de temor no conto. 

O início do conto mostra Brown pedindo desculpas à sua esposa 

pela sua ausência, pois ele deveria cumprir uma missão. Ele então 

começa a caminhar por uma estrada deserta e é interpelado por um 

senhor, conforme já havíamos citado anteriormente. Chama a 

atenção de Brown um acessório deste senhor: um cajado, ―(...) cuja 

curvatura era a perfeita imagem de uma grande cobra negra, tão 

engenhosamente forjado que poderia mesmo ser vista enrolar-se e 

retorcer-se como uma serpente viva.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.175) 

Depois de persuadir Brown a acompanhá-lo, este cede e 

continua seu trajeto em direção à floresta. Durante o percurso, Brown 

encontra pessoas que para ele eram bastante preciosas em sua 

formação cristã: sua professora de catecismo, o diácono Gookin, além 

de outras vozes que para ele eram familiares. A partir daí situações 

surreais acontecem. Aliás, as aparições do diabo em ―O jovem 

Goodman Brown‖ estão sempre envoltas em situações insólitas que 

fogem do real vivido. 

Por exemplo, Brown vê Goody Cloyse, a professora de 

catecismo no meio da floresta. Espanta-se ao perceber que ela 

também conhecia o tal senhor, que neste instante adquiria a forma do 

avô de Goodman Brown. Mais a frente, Brown avista Faith. 

Desesperado pelo fato de que sua ingênua esposa estaria 

participando do ritual, chama para si o diabo: ―O bem não existe no 

mundo; e o pecado é só uma palavra. Venha, diabo; o mundo é seu.‖ 

(HAWTHORNE, 2004, p.180). Por um tempo o texto sugere que 
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Brown, tomado pela dor de ter visto sua pura Faith participando de 

um ritual diabólico, estaria ele próprio tomado pelo diabo: ―O diabo 

em sua própria forma é menos hediondo do que quando se alastra no 

peito do homem.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.181). Inquietante perceber 

que o senhor que acompanhava Brown até a floresta não mais 

aparece, ficando apenas Brown tomado por tal figura. Por fim temos 

a figura de um possível pastor que fala a várias pessoas reunidas 

ainda na floresta, os ―adoradores do demônio.‖(HAWTHORNE, 2004, 

p.183). 

A literatura universal e as teorias que versam sobre o diabo 

sempre trazem o tema da metamorfose. Alberto Cousté, em Biografia 

do Diabo (1997) afirma que: ―O diabo gosta das metamorfoses.‖ 

(COUSTÉ, 1997, p.80). Se para os demonólogos é comum atribuir 

transformações ao diabo, para os leitores do conto em questão pode 

haver um certo estranhamento em tal atitude. E é isto que nos leva 

às teorias sobre o fantástico, vertente literária que, segundo Remo 

Ceserani no capítulo introdutório de sua obra O fantástico (2006) 

assim observa: ―(...) um modo literário que forneceu ao imaginário 

do século XIX a possibilidade de representar de maneira viva e eficaz 

os seus momentos de inquietação, alienação e laceração, e de deixar 

esta tradição como legado para a tradição moderna (...)‖. (CESERANI, 

2006, p.8). No conto, o percurso que o diabo faz, tomando formas 

variadas ou se alastrando em Brown, ao mesmo tempo em que 

prende o leitor também causa uma certa repulsa ou estranhamento. 

Um dos mais conceituados teóricos do fantástico foi Tzevetan 

Todorov. Seus estudos abriram o caminho para outros autores. 

Destes, destacamos o trabalho de Ceserani pelo fato de que o autor 

assinala a dificuldade em se estabelecer parâmetros de definição não 

só do fantástico como de qualquer modalidade literária. De acordo 

com o autor: 
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O que caracteriza o fantástico não pode ser nem um 
elenco de procedimentos retóricos nem uma lista de 

temas exclusivos. O que o caracteriza, e o caracterizou 

particularmente no momento histórico em que esta 

modalidade literária apareceu em uma série de textos 

bastante homogêneos entre si, foi uma particular 

combinação, e um particular emprego, de estratégias 
retóricas e narrativas, artifícios formais e núcleos 

temáticos. (CESERANI, 2006, p. 67) 

Artifícios que se mantêm presentes de uma forma geral nas 

narrativas fantásticas até hoje. No caso de ―O jovem Goodman 

Brown‖, podemos destacar dois procedimentos retóricos elencados 

por Ceserani e presentes no conto: ―Envolvimento do leitor: surpresa, 

terror, humor‖ (CESERANI, 2006, p.71) e ―Passagem de limite e de 

fronteira‖ (CESERANI, 2006, p. 73). Destacamos, também, um 

importante tema analisado por Ceserani e muito forte no conto: ―A 

noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo.‖ 

(CESERANI, 2006, p.77). 

O sistema temático A noite, a escuridão, o mundo obscuro e as 

almas do outro mundo enumerado por Ceserani, situa o conto dentro 

da vertente do fantástico, até porque é a noite e a escuridão que 

trazem a figura diabólica para a vida de Brown. O dia traz a 

tranquilidade: ―Enquanto saía para a rua, no por-do-sol da aldeia de 

Salem, o jovem Goodman Brown voltou a cabeça, depois de 

atravessar a soleira, para trocar um beijo de despedida com sua 

jovem esposa.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.173), ao passo que a noite  

trazia ―as coisas diabólicas‖ (HAWTHORNE, 2004, p.179) para o 

mundo de Brown. Tais constatações vão ao encontro da colocação de 

Ceserani: ―A contraposição entre o claro e o escuro, sol e escuridão 

noturna é bastante utilizada no fantástico.‖ (CESERANI, 2006, p.78) 

A Passagem de limite e de fronteira se dá quando Brown 

começa a caminhar em direção a floresta. De acordo com Ceserani, é 

recorrente em narrativas fantásticas ―(...) a passagem da dimensão 

do cotidiano, do familiar para a do inexplicável e do perturbador (...)‖ 
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(CESERANI, 2006, 73). Brown entra em um espaço não só de 

desacomodação, como um local que se torna cada vez mais 

inquietante na medida em que a constatação da presença do diabo 

aumenta. Quando Brown inicia o seu trajeto de casa em direção a sua 

missão, percebemos que a própria narrativa demarca claramente o 

espaço de transição: ―O caminho era o mais solitário possível e trazia 

em si a peculiaridade desses lugares.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.174). 

Michel de Certeau na obra A invenção do cotidiano (2009) 

defende que as narrativas literárias, os relatos diários de nossas 

conversas com outras pessoas, os telejornais, e tantos outros relatos 

não apenas narram um determinado percurso, como ―(...) organizam 

as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a 

executam.‖ (CERTEAU, 2009, p.183) 

Michel de Certeau diferencia espaço de lugar: ―Um lugar é a 

ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos nas 

relações de coexistência (...). Um lugar é, portanto, uma 

configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 

estabilidade.‖ (CERTEAU, 2009,p.184). Contrapondo à noção de lugar, 

Certeau assim define o espaço: ―Existe espaço sempre que se tomam 

em conta vetores de direção, quantidades de velocidade e a variável 

tempo. O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo 

animado pelo conjunto dos movimentos que aí se desdobram.‖ 

(CERTEAU, 2009,p.184). 

Dos estudos de Certeau nos interessa o estudo específico do 

espaço nas narrativas literárias, que no conto em questão faz toda a 

diferença. É esta transposição de um local de acomodação (a casa) 

para o local de desacomodação (a floresta),  que dá fôlego à 

narrativa estudada e que suscita muitas questões envolvendo o 

desvio, o medo e o fantástico. 

Em ―O jovem Goodman Brown‖, é o próprio personagem 

principal que demarca lugar de espaço através de sua historicidade 

na narrativa. A atuação de Brown, sua transgressão do lugar da casa 
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para o espaço da floresta, confere ao conto um tipo de moral que nos 

remota a contos muito antigos: não adentre em lugares proibidos. Do 

contrário você será punido ou castigado. Brown não foi exatamente 

castigado, mas a sua transgressão lhe revelou situações até então 

inimagináveis e encontros infelizes, como o encontro com o diabo. 

Mais do que o espaço da desacomodação de acordo com 

Certeau, a floresta é o espaço do medo por excelência, do terror, das 

trevas. Sempre foi assim em várias narrativas literárias. Muito 

associada à noite, às trevas e à escuridão, a floresta guarda temores 

de longa data. Jean Delumeau, em História do medo no Ocidente 

(2009), assim observa: ―Fantasmas, tempestades, lobos e malefícios 

tinham muitas vezes a noite por cúmplice. Esta, em muitos medos de 

outrora, entrava como componente considerável. Era o lugar onde os 

inimigos do homem tramavam sua perda, no físico e no moral.‖ 

(DELUMEAU, 2009, p.138). 

Aliás, conforme o leitor vai acompanhando a caminhada de 

Brown, a floresta vai ficando mais amedrontadora e a noite mais 

densa: ―É um verdadeiro espanto encontrar Goody Cloyse no meio da 

floresta a esta hora da noite.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.177). A partir 

daí floresta e noite apresentam-se bastante imbricadas, e o temor de 

Brown ganha maiores proporções, principalmente quando ele nota 

que mais pessoas caminham na mesma direção que a sua: 

As ferraduras fizeram barulho novamente; e as vozes, 

tão estranhas no ar vazio, passaram pela floresta, onde 
igreja nenhuma havia até ali sido congregada ou 

mesmo um cristão solitário, orado. Para onde, então, 

poderiam esses santos homens estar indo tão longe no 

vazio pagão? (HAWTHORNE, 2004, p.179) 

Mais uma vez destacamos a importância do espaço delimitando 

condutas e morais que deveriam ser seguidas: a floresta 

representando o espaço pagão, a morada do diabo ou o espaço 

daqueles que não seguiam os preceitos do Cristianismo. Em se 

tratando de um conto que tem o Puritanismo como um dos focos, a 
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floresta representa o medo maior: o medo de que o espaço e seu 

principal morador desvirtuassem as condutas da religião.  

Esta constatação causa, no leitor, o que Ceserani define como 

Envolvimento do leitor: surpresa, terror, humor, lembrando que o 

elemento surpresa está presente desde os estudos de Todorov. Para 

Ceserani, o conto fantástico leva o leitor para dentro de suas 

narrativas e depois dispara os mecanismos de surpresa e medo: ―A 

mais antiga e forte emoção da humanidade é o medo (...) e a 

verdade dessa premissa estabelece para sempre a genuinidade e a 

dignidade do conto inquietante de terror como forma literária.‖ 

(CESERANI apud LOVECRAFT, 2006, p.71). Como não escaparmos da 

inquietação e do elemento surpresa ao lermos o seguinte parágrafo 

do conto: ―Ele se voltou; e, lampejando adiante, como se estivesse 

em chamas, um sorriso de boas-vindas brilhava lugubremente no 

rosto de cada um dos adoradores do demônio.‖ (HAWTHORNE, 2004, 

p.183). 

Ao término do culto há um hiato no tempo da narrativa: Brown 

acorda sozinho no meio da noite e no interior da floresta. No dia 

seguinte, Brown caminha pelas ruas de Salem e observa os 

moradores do vilarejo que participavam do culto na noite anterior. 

Todos, sem exceção, mostram-se de forma natural e despretensiosa, 

como se nada houvesse ocorrido. Inclusive a própria Faith. O conto 

termina mostrando que Brown levara sua vida adiante, tendo filhos e 

netos, porém com dúvidas, incertezas e desconfiança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos notar que o fantástico por mais inverossímil que possa 

parecer, sempre deixa pistas das inquietações e angústias pelas quais 

uma sociedade ou comunidade esteja passando. Embora Brown 

tivesse se esforçado para levar sua vida dentro de uma certa 

normalidade, nada mais seria como antes. 
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Das várias leituras que foram levantadas sobre o conto neste 

trabalho (e tantas outras que também poderiam ser feitas), vemos 

que além do medo desestabilizando o que deveria ser estável, temos 

a questão do fantástico, sempre nos chamando a refletir sobre nossa 

própria realidade, repleta de condutas a serem seguidas e de desvios, 

mostrando que o bem e o mal podem ser uma questão de espaço ou 

de lugar. Depende de nossa projeção. 

Há uma importante passagem no conto, já nos seus últimos 

parágrafos, que mostra o possível pastor do culto satânico pregando 

seu sermão e dizendo que todas as pessoas ali presentes possuíam 

seu lado obscuro: o distinto senhor que murmurava travessuras para 

as virgens de sua casa, a mulher que teria misturado a erva daninha 

na bebida de seu marido e matado-o, os jovens rapazes que 

apressam a herança dos pais, ―(...) donzelas honestíssimas – sem 

chorar, meigas – abrem pequeninas covas no jardim, e me convocam, 

a única testemunha, para um funeral de criança recém-nascida.‖ 

(HAWTHORNE, 2004, p.182). Enfim, ―Em todos os lugares farejamos 

a simpatia pelo pecado.‖ (HAWTHORNE, 2004, p.183). 

Esta passagem nos mostra que até mesmo as pessoas que 

seguem uma correta conduta também possuem o lado do pecado, da 

perversidade, da imoralidade. E quem diz isso no conto? o próprio 

diabo. Está aí uma razoável amostra de que o bem e o mal podem 

mudar de lugar. Depende de nossa projeção. 



127 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

REFERÊNCIAS: 

CALVINO, Ítalo. Contos fantásticos do século XIX: o fantástico 

visionário e o fantástico cotidiano. Organização de Ítalo Calvino. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 
Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

CESERANI, Remo. O fantástico. Tradução de Nilton Cezar Tridapalli. 

Curitiba: Ed. UFPR, 2006. 

COUSTÉ, Alberto. Biografia do diabo: o diabo como sombra de 
Deus na história. Tradução de Luca Albuquerque. Rio de Janeiro: 

Rosa dos Tempos, 1997. 

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: 
Rocco, 2000. 

DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. Tradução de 

Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

LEITES, Edmund. A Consciência puritana e a sexualidade 

moderna. Tradução de Élide Valarini. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

MUCHEMBLED, Robert. Uma história do Diabo: séculos XII-XX. 

Tradução de Maria Helena Kühner.Rio de Janeiro: Bom Texto, 2001. 

RESENDE, Erica Simone Almeida. Americanidade, puritanismo e 

política externa: a (re)produção da ideologia puritana e a 
construção da identidade nacional nas práticas discursivas de 

política externa norte-americana. Disponível em: http:// 
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../tde-28102009-094933. Último 

acesso: 03/03/2011. 

ROSSI, A. D. Manifestações e configurações do gótico nas 
literaturas inglesa e norte-americana: um panorama. In: ÍCONE 

- Revista de Letras. São Luís de Montes Belos,v.2,jul.2008.p.55-76. 

Disponível em: 

http://www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume2/primeiras_letras/aparecido_r
ossi.pfÚltimo acesso: 05/03/2011. 

 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../tde-28102009-094933
http://www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume2/primeiras_letras/aparecido_rossi.pf
http://www.slmb.ueg.br/iconeletras/artigos/volume2/primeiras_letras/aparecido_rossi.pf


128 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

 

ELEMENTOSGÓTICOSNO CONTO“VENHA VER O PÔR-

DO-SOL” DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

COSTA, Isabelle Rodrigues de Mattos20 

DO GÓTICO 

Caracterizar uma obra como gótica não é uma descrição 

objetiva. O Gótico é um gênero altamente instável, que se propagou 

por maneiras diferentes ao longo dos tempos, resultando em uma 

coleção de obras variadas, com características muito diversas. 

Embora o gênero combine diferentes estilos, alguns elementos 

repetem-se em várias obras, permitindo que se utilize a presença de 

tais elementos como critério sumário de identificação do caráter 

gótico de uma obra. 

Um dos elementos mais importantes é a ambientação, o espaço 

gótico. Em O gótico na cultura ocidental, prefácio [ao livro tal], 

Jerrold Hogle afirma que 

(...) embora nem sempre pareça tão óbvio como em O 
Castelo de Otranto ou Drácula, uma obra gótica 

costuma se desenrolar (pelo menos em parte) num 

local que seja ou pareça antiquado. (HOGLE, 2002, p. 

30, minha tradução).
21

 

Hogle também nos explica que, a partir desse espaço 

antiquado, costumam aflorar segredos do passado, que voltam para 

assombrar física e/ou psicologicamente as personagens. A 

manifestação desse assombramento pode se dar através de monstros 

e fantasmas, mas nem sempre possui um caráter sobrenatural, 

podendo se expressar como uma perturbação ou obsessão na mente 

                                                 
20 Isabelle Rodrigues de Mattos Costa (UERJ); e-mail: isa.ingles@yahoo.com.br 

21"Though not always as obviously as in The Castle of Otranto or Dracula, a Gothic 

tale usually takes place (at least some of the time) in an antiquated or seemingly 
antiquated space (...)‖ 
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dos personagens. Por isso, obras góticas costumam trabalhar muito o 

lado psicológico dos personagens, explorando seu inconsciente em 

busca de medos e repressões que possam ser trazidos à tona na 

narrativa. 

Fred Botting (1996) enfatiza a presença de excesso e 

transgressão nas obras ficcionais consideradas góticas, explicando 

que 

O gótico resume as várias ameaças perceptíveis a esses 

valores (do Iluminismo e do racionalismo), ameaças 
relacionadas a forças sobrenaturais e naturais, excessos 

imaginativos e desilusões, a maldade humana e 

religiosa, transgressão social, desintegração mental e 

corrupção espiritual. (BOTTING, 1996, p.2, minha 

tradução)
22

 

Não é à toa que, ao pensarmos em nomes do século XVIII 

como Horace Walpole e Ann Radcliffe, a imagem que evocamos é de 

um castelo sombrio, onde vilões ambiciosos e tiranos tramam contra 

donzelas dóceis e indefesas. 

Botting também reconhece a imensa importância do cenário 

gótico, ressaltando que 

Decadente, desolado e cheio de passagens secretas, o 

castelo estava ligado a outras construções medievais – 

abadias, igrejas e cemitérios, principalmente – que, 

geralmente em estado de ruínas, resgatavam um 

passado medieval associado a barbaridade, superstição 

e medo. (BOTTING, 1996, p.2, minha tradução)
23

 

Quando nos referimos, neste trabalho, ao gênero gótico, 

estamos pensando sobretudo no gótico inglês do século XVIII, que 

                                                 
22 ―Gothic condenses the many perceived threats to these values, threats 
associated with supernatural and natural forces, imaginative excesses and 

delusions, religious and human evil, social transgression, mental disintegration and 
spiritual corruption.‖ 

23 ―Decaying, bleak and full of hidden passageways, the castle was linked to other 
medieval edifices – abbeys, churches and graveyard especially – that, in their 

generally ruinous states, harked back to a feudal past associated with barbarity, 
superstition and fear.‖ 
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seria sua forma original, e na maneira como as narrativas góticas 

eram construídas naquela época. Obviamente, desde então 

ocorreram mudanças, em razão da passagem do tempo e das 

diferentes localidades (e, por extensão, culturas) onde o Gótico 

passou a se manifestar desde então. Mas os ecos de tais elementos 

primordiais ainda podem ser encontrados em narrativas dos séculos 

XIX, XX e XXI, em diferentes localidades, inclusive na literatura 

brasileira. 

Daniel Serravale de Sá empreendeu uma releitura do clássico 

de José de Alencar, O Guarani, apontando como a obra se aparentava 

ao modelo gótico inglês, afirmando que 

Se se pode pressupor que os livreiros desempenharam 

papel importante na imposição de certos padrões de 

gosto ao (ainda que pequeno) público leitor brasileiro, é 

razoável suspeitar que a disponibilidade de romances 

góticos nas livrarias e bibliotecas fluminenses, além de 
alimento para a imaginação, tenha posto à disposição 

soluções formais e temáticas aos nossos primeiros 

ficcionistas, em suas incursões nos territórios da ficção. 

(...) os leitores brasileiros tiveram à mão um amplo e 

sugestivo espectro de temas, cenários e personagens 
que lhes serviram de divertimento e de inspiração. (SÁ, 

2010, p.14) 

Para Sá, a disponibilidade de romances góticos aos leitores 

brasileiros explicaria as similaridades com tais obras que foram 

aparecendo em nossa própria literatura. Também é importante 

mencionar que, embora a crítica literária brasileira jamais tenha 

reconhecido algo como um ―movimento gótico nacional‖, é difícil 

negar a presença de temáticas e elementos góticos em obras de 

autores nacionais. 

Assim sendo, é diante das considerações sobre os principais 

elementos que caracterizam uma obra como gótica que identificarei, 

no conto ―Venha ver o pôr-do-sol‖, de Lygia Fagundes Telles, (i) a 

presença de um espaço antiquado na narrativa, (ii) a maneira pela 

qual o inconsciente das personagens é trabalhado, (iii) a sensação de 
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assombro que ocorre nas personagens e (iv) a presença do medo 

como importante elemento estético. 

DO ESPAÇO 

―Venha ver o pôr-do-sol‖ relata o encontro de Ricardo com sua 

antiga amante, Raquel, que agora é fiel a outro homem. A pedido de 

Ricardo, eles se encontram, uma última vez, apenas para conversar. 

Ele a leva a um cemitério, onde afirma que sua família está 

enterrada. Convida-a a entrar para ver o pôr-do-sol e a conduz até 

uma capela, que diz pertencer a sua família, onde tranca e abandona 

Raquel. 

A construção do espaço narrativo neste conto pode ser 

facilmente caracterizada como um elemento gótico, pois reúne 

diversas variações de lugares antiquados: ladeiras tortuosas, ruas 

sem calçamento com mato e lama, casas assimétricas, terrenos 

baldios e um cemitério abandonado. O cenário onde a maior parte do 

conto se desenrola é o cemitério, antigo por excelência, uma vez que 

a passagem do tempo se gravou tão nitidamente em seu aspecto: o 

muro é arruinado, o portão enferrujado, as lajes despedaçadas e os 

canteiros ressequidos. A afirmação de que o cemitério é abandonado 

o faz parecer ainda mais velho e sinistro. Nas palavras do próprio 

Ricardo: ―Há séculos ninguém mais é enterrado aqui, acho que nem 

os ossos sobraram‖ (TELLES, 1981, p. 205). Totalmente abandonado, 

o local possui uma solidão opressora, onde ―Vivos e mortos, 

desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram‖ (IBID., p. 204). 

A literatura gótica também se caracteriza pela presença de 

vários conflitos – entre o natural e o sobrenatural, o antigo e o 

moderno, o inconsciente e o consciente, a vida e a morte. 

Especialmente essa última antítese faz-se presente no espaço da 

narrativa de ―Venha ver o pôr-do-sol‖. O mato rasteiro que predomina 

por toda extensão do cemitério parece ser uma imagem de um fraco 
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desejo de sufocar a morte, imitando a própria vontade humana de 

derrotar tal fatalidade. O narrador descreve o mato como algo que 

―dominava tudo‖ e, 

(...) não satisfeito de ter-se alastrado pelos canteiros, 

subira pelas sepulturas, infiltrara-se ávido pelos 

rachões dos mármores, invadira as alamedas de 

pedregulhos enegrecidos como se quisesse com sua 

violenta força de vida cobrir para sempre os últimos 

vestígios da morte. (IBID., p. 205) 

Se o mato representa a vida enfrentando a morte, também 

podemos identificar a morte enfrentando a vida, já que, em um 

cemitério abandonado, ―não se encontra mais a menor intervenção 

dos vivos‖ e a erva-daninha macula as sepulturas, apagando-lhes o 

nome – o ―musgo já cobriu o nome na pedra‖ (IBID., p. 207). Uma 

vez que o musgo cobriu o nome de quem foi sepultado ali, ele apagou 

sua identidade, anulando sua existência e permitindo que a morte 

triunfe sobre a vida. O conflito vida/morte é ainda representado, na 

descrição do cemitério, pelo grupo de crianças que brinca ao longe. 

Sua cantiga era ―a única nota viva na quietude da tarde‖ (IBID., p. 

203) contrastando sua juventude e vivacidade com o silêncio dos 

mortos. 

O cemitério decadente é descrito neste conto como ―imenso‖, 

―miserável‖ e ―deprimente‖ (IBID., p. 206), um local de quietude e 

solidão, mas que ameaça com a incômoda lembrança da morte que 

traz. A capela que as personagens visitam exprime todas essas 

impressões e mais: a presença de retratos e objetos resgata o 

passado de maneira perturbadora, já que esses pertences pessoais, 

agora sem dono, caçoam da brevidade da vida diante da invencível 

morte e ridicularizam a individualidade dos homens, que se tornam 

todos semelhantes quando mortos. A construção da capela é 

igualmente antiquada, encontrando-se em ruínas, coberta por uma 

trepadeira e com as barras de ferro enferrujadas. O ambiente é 
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sombrio, com escadas de ferro que descem às catacumbas, onde o 

personagem Ricardo revela, por fim, sua própria obscuridade. 

DO INCONSCIENTE 

Uma vez descrita a construção do espaço, vamos explorar a 

construção dos personagens. A narrativa nos conta que Raquel e 

Ricardo já foram amantes, mas que, agora, Raquel é fiel a outro 

homem. Embora não haja mais nada entre eles, Ricardo insistiu em 

um último encontro, em um cemitério abandonado, justamente para 

ninguém vê-los juntos. 

A personagem de Raquel mostra-se incerta e volúvel. Embora 

se dissesse fiel ao atual parceiro, concordara em encontrar Ricardo e, 

mesmo afirmando não gostar de cemitérios, aceitou se encontrar ali e 

caminhar com ele, embora, frequentemente, declarasse o desejo de 

querer ir embora. Nas palavras do narrador, era ―Amuada mas 

obediente, ela se deixava conduzir como uma criança‖ (IBID., p. 

206). Em momento nenhum Raquel duvidou das palavras de Ricardo 

e de suas intenções, e mesmo quando ele a trancou, por um 

momento ela agiu como se ele estivesse brincando, percebendo 

tardiamente a fatalidade de seus intuitos. Raquel assemelha-se à 

típica figura gótica feminina: frágil e tola, vítima da vontade 

masculina, como a própria Isabella em O Castelo de Otranto, que 

foge pelos subterrâneos do castelo por não ter a força de confrontar o 

rei Manfredo. 

Já Ricardo é descrito como alguém de caráter duvidoso, 

ambíguo, cujo sorriso parece ―entre malicioso e ingênuo‖ (IBID., p. 

203). Esse caráter incerto transparece em suas próprias palavras, 

quando ele afirma que ―a beleza não está nem na luz da manhã nem 

na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio-tom, nessa 

incerteza.‖ (IBID. p. 206). 
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Ele guia Raquel pelo cemitério sem hesitar, afirmando que sua 

família está enterrada ali. Embora não estivessem mais juntos, 

Raquel confessa que gostava mesmo dele e Ricardo diz que a amara 

e ainda amava. Ele também se mostra amargo com o atual par de 

Raquel, afirmando que preferia beber formicida a deixar Raquel 

pagar-lhe bebidas com o dinheiro dele. Ricardo apresenta traços de 

um vilão gótico: astuto e vingativo, alguém que impõe sua vontade 

sobre a figura feminina. Sempre que Raquel se mostrava incerta e 

hesitante, ele insistia que ela entrasse ainda mais no cemitério, 

tranquilizando-a: ―Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha 

medo‖ (IBID., p. 205). 

Ao chegarem à capela que ele afirma pertencer a sua família, 

Ricardo aponta para retratos que diz pertencerem a sua mãe e a sua 

prima, convidando Raquel para olhar mais de perto. Quando ela se 

aproxima, percebe que aquela pessoa morrera há mais de um século 

e não poderia ter sido prima dele, mas Ricardo já executara seu 

plano. Ele sai e tranca Raquel, dizendo-lhe que ela testemunhará o 

mais belo pôr-do-sol de sua vida. E embora a porta fosse velha como 

toda a capela, a fechadura era visivelmente nova, provando que 

Ricardo a havia comprado especialmente para aquela ocasião – e, 

portanto, planejado tudo de antemão. 

Seu plano parece ter sido cuidadosamente traçado e, uma vez 

que tudo já estava pronto, ele não poupou esforços para conseguir 

encontrar-se com Raquel, pois, nas palavras dela, ele ―Me implora um 

último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe 

para esta buraqueira , só mais uma vez, só mais uma! E para quê? 

Para ver o pôr-do-sol num cemitério...‖ (IBID., p. 204). Nesse trecho 

fica claro quais foram os argumentos usados por Ricardo para 

conseguir trazê-la ali, a um local afastado, onde ninguém os flagraria 

juntos – afinal, ela era ―fidelíssima‖ ao companheiro atual e não 

queria arriscar que a vissem com Ricardo. Ricardo assegura que 

escolheu ―este passeio porque é de graça e muito decente, não pode 
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haver um passeio mais decente (...). Até romântico.‖ (IBID., p. 205). 

E quando Raquel diz que está se arriscando, pois seu companheiro 

não pode vê-la com outro homem, Ricardo reforça sua escolha 

dizendo: ―Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero 

que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto que um 

cemitério abandonado (...). Jamais seu amigo ou um amigo de seu 

amigo saberá que estivemos aqui‖ (IBID., p. 205). Mal sabia ela que 

Ricardo escolhera tal lugar, onde ninguém os veria juntos, não apenas 

para manter secreto o seu encontro, mas para que ninguém estivesse 

por perto para ouvir seus gritos e salvá-la de seu aprisionamento. 

Sabemos também que, além de abandonado, o cemitério também era 

de difícil acesso, pois Raquel teve ―que descer do táxi lá longe, jamais 

ele chegaria aqui em cima‖. (IBID., p.205). 

A execução do plano foi impecavelmente fria e Ricardo se 

portou extremamente confiante na eficiência do cemitério para seus 

propósitos. De fato, temos a impressão de que ele está se 

escondendo por trás de uma máscara: uma máscara de amizade e de 

confiança, para fazer com que Raquel acreditasse nele e o seguisse, 

sem suspeitar do destino que a aguardava. E, talvez ainda, Ricardo 

tivera que colocar seus próprios sentimentos atrás da máscara, e 

distorcer o amor que tinha por Raquel em ciúme e vingança. Apenas 

em dois breves momentos podemos perceber que a máscara de 

Ricardo caiu: quando ele parava de sorrir e parecia mais velho e 

experiente, com o rosto repleto de rugas que se ―aprofundavam 

numa expressão astuta‖ (IBID., p. 205). Porém, por mais que ele 

tivesse tido esses momentos de incerteza, quando poderia ter voltado 

atrás, Ricardo mantém-se firme e executa o plano. 

Suas razões não são declaradas, permitindo-nos apenas 

especular: se ele realmente ainda amava Raquel e considerava-se 

pobre, enquanto o atual parceiro de Raquel era rico, teria Ricardo a 

trancado apenas para que o outro não a tivesse? Fora seu ciúme que 
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o fizera aprisionar Raquel num cemitério abandonado, onde ninguém 

ouviria seus gritos? 

DO ASSOMBRO E DO MEDO 

O assombro que Ricardo sente é a manifestação do conflito do 

amor que ele e Raquel dividiram. Por mais que tivessem se amado, 

ou ainda se amassem, não ficariam juntos: seu amor permanece no 

passado, e se apresenta a eles, mais uma vez, apenas para 

assombrá-los. Ele é atormentado pelo ciúme do companheiro atual de 

Raquel, que é rico, enquanto ele ficou ―mais pobre ainda, como se 

isso fosse possível‖ (IBID., p. 204) tendo que morar agora numa 

pensão horrenda, ao invés do apartamento que ocupava 

antigamente. Incomoda-lhe que ela prefira o amante atual a ele, e 

que seja fiel a esse homem rico. O ciúme egoísta de Ricardo o 

assombra: por mais que queira Raquel, ela não será sua novamente, 

portanto sua única alternativa é separá-la do outro e trancá-la no 

passado, impedindo-a que avance no tempo e, assim, viva apenas 

nas suas lembranças. O assombro de Raquel é mais perceptível: 

trancada sozinha, sem comida nem esperança, em meio aos mortos, 

seu desespero não encontra resposta. 

A literatura gótica é por excelência a literatura do medo, 

principalmente porque ela nasceu do medo em si: o medo do 

desconhecido, o medo das revoluções, o medo do estrangeiro, o 

medo do inconsciente. Refletindo as preocupações da sociedade em 

mudança, o romance gótico abordava os assuntos em voga na época, 

explorando, nos livros, o que preocupava as mentes das pessoas na 

vida real. 

O medo, além de ser um dos elementos góticos, é o produto da 

soma desses elementos. O espaço antiquado gótico representa, em 

sua decadência física, a própria decadência moral de um ato hediondo 

que haveria ocorrido ali. É essa decadência que perturba a mente 



137 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

humana e assombra seus pensamentos. A escolha do cemitério como 

cenário acentua ainda mais essa possibilidade: o medo que algumas 

pessoas têm desse local é notável. Tanto o palpável medo da morte 

em si, cuja lembrança tal local nos desperta, quanto, quem sabe, o 

medo do sobrenatural sugerindo que possa haver espíritos vagando 

pelo local. 

Há diversos tipos de medo presentes no conto: o medo sentido 

pelas personagens e o medo que o leitor pode vir a sentir. Do 

primeiro tipo, temos várias manifestações: o medo do aprisionamento 

de Raquel e, mais misterioso, o medo de Ricardo, que parece ser o 

medo de perder Raquel. O segundo tipo pode originar-se do processo 

de identificação do leitor com uma personagem, nesse caso Raquel. 

Identificando-se com a personalidade dela, o leitor pode vir a duvidar 

de Ricardo e horrorizar-se com o que ele faz a ela. 

Além disso, o leitor também pode vir a se impressionar com o 

ambiente opressivo do cemitério, pois permanecer ali, trancado até a 

morte, pode parecer tão terrível quanto ser enterrado vivo – um 

medo tão frequente que, antigamente, foram fabricados muitos 

caixões com um dispositivo de alarme interno para, no caso de 

alguém ser realmente enterrado vivo, poder puxar uma corda que 

balançaria um sino do lado de fora, alertando o coveiro ou qualquer 

outro ali perto para que viesse em resgate. Os leitores de Poe podem 

se lembrar do conto ―O Barril de Amontillado‖, em que a motivação 

do protagonista é punir a pessoa que lhe feriu o orgulho, atraindo-a 

para um local deserto e emparedando-a viva onde, na ausência de 

testemunhas, o crime permanecerá impune. 

Por mais que o leitor possa vir a temer a frieza de Ricardo, 

nenhum terror é maior que o de Raquel: trancada num lugar 

decrépito e assombrada por suas próprias lembranças, ―apertando 

contra a grade a face sem cor‖ com os lábios pregados ―um ao outro, 

como se entre eles houvesse cola‖ enquanto seus olhos ―rodavam 

pesadamente numa expressão embrutecida‖ (IBID., p. 211). O medo 
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de Raquel é permanecer trancada ali, mas fora o medo de Ricardo 

que a trancara: o medo de perdê-la para outro. 
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O LEITOR CRUEL: SADISMO E CURIOSIDADE EM “A 

CAUSA SECRETA”, DE MACHADO DE ASSIS. 

BARBOSA, Jonatas Tosta24 

―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, 2001, p. 346) 

REFLEXÃO SOBRE O SADISMO 

O termo sadismo refere-se à obtenção do prazer pela imposição 

do sofrimento físico ou moral sobre o outro – assim foi definido por 

Richard Krafft-Ebing, em 1876, em seu artigo ―Psychopathia 

Sexualis‖. A expressão foi inspirada em Donatien Alphonse François 

de Sade, mais conhecido como Marquês de Sade, cujas obras, 

caracterizadas como escandalosas, espelhavam sua filosofia 

permeada por crueldade, cinismo e devassidão. A visão de Sade 

revela uma sociedade decadente, composta por um ser humano 

essencialmente presunçoso e hipócrita. Em suas próprias palavras, 

um ser ―atirado a contragosto neste triste universo‖ (SADE, 2007, p. 

8), que esconde sua predisposição maliciosa atrás de ideologias 

moralistas. O seu pensamento não desafia apenas os preceitos 

morais religiosos que presumiam a existência de Deus e a fé nas leis 

divinas, mas, também, afronta os princípios racionalistas dos bons 

sentimentos, defendidos pelos filósofos enciclopedistas do século 

XVIII (SÁ, 2008, p. 368). 

A obra sadiana possui uma acentuada mistura entre violência e 

libido. Tal característica atribui um aspecto mais específico do 

                                                 
24 Jonatas Tosta Barbosa (UERJ); e-mail: jonatastb@htomail.com 
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sadismo, lidando com a atuação da perversidade na prática sexual, o 

que não é o caso do presente trabalho. Neste trabalho focaremos o 

sadismo como a manifestação do prazer pelo sofrimento do outro em 

obras de arte literárias. 

Para nortear a nossa perspectiva acerca do sadismo tratado no 

conto ―A causa secreta‖, de Machado de Assis, utilizaremos alguns 

pontos de vista de Edgar Alan Poe, expressos em seu conto ―O 

demônio da perversidade‖, que trata dos impulsos cruéis latentes no 

ser humano. 

Ao longo do conto, o protagonista explicita a dificuldade de 

explicar, através do raciocínio lógico, a motivação do comportamento 

perverso, a causa do impulso cruel no ser humano e a ausência de 

uma pretensa função para a perversidade que não seja destrutiva. O 

protagonista não acredita que, após cometer-se um ato cruel, o 

indivíduo sinta satisfação. O remorso (ou a culpa) é a única reação 

possível, antagonizando com o sentimento de prazer obtido durante o 

ato cruel, que, por fim, faz com que o indivíduo sinta repulsa e horror 

por si próprio: ―(...) no caso daquilo que denominei de perversidade, 

não somente o desejo de bem-estar não é excitado, mas existe um 

sentimento fortemente antagônico‖ (POE, 2001, 346). 

Todavia, a presença inexpugnável do remorso e o horror 

originado pela culpa não o isenta do prazer sentido durante o ato 

cruel. O remorso que se segue ao ato faz com que o protagonista 

evite detalhar uma curiosa ―nuvem de sensações indefiníveis‖ citada 

no seguinte trecho: 

Estamos à borda dum precipício. Perscrutamos o 
abismo e nos vem a náusea e a vertigem. Nosso 

primeiro impulso é fugir ao perigo. Inexplicavelmente, 

porém, ficamos. Pouco a pouco, a nossa náusea, a 

nossa vertigem, o nosso horror confundem-se numa 

nuvem de sensações indefiníveis. (IBID., p. 347) 

Em seu conto, Poe analisa a tensão causada pelo desejo, que o 

impele a agir cruelmente, mas o desejo é antagonizado pelo remorso 



141 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

que o estimula a evitar seus impulsos. O foco sobre a consciência 

angustiada é o suficiente para induzi-lo a não mencionar um aspecto 

importante, talvez o mais importante, a respeito do desejo: ele o 

conduzirá à satisfação que se sente durante o ato de crueldade, ou 

seja, por mais que omita tal sentença, isso definirá sua disposição 

para o comportamento sádico, pois ele desfrutará do gozo da 

perversidade, porque não há como se pensar no impulso do desejo 

sem o seu alvo último – o prazer. 

Notemos, também, que a presença do remorso não corrompe o 

sentido da perversidade. O sentimento de culpa descrito no conto de 

Poe só se consolida após a sede de perversidade do protagonista ser 

saciada. Devido à relação entre o desejo e a perversidade, a noção de 

Poe torna-se pertinente para aspecto geral do sadismo definido neste 

trabalho. Tomaremos, então, o termo perversidade como sinônimo de 

sadismo. 

Outra questão importante para nossa reflexão é a incapacidade, 

indicada no texto de Poe, de se precisar a origem e uma possível 

função objetiva que explique o primitivo impulso sádico. 

Ao examinar as faculdades e impulsos dos móveis 

primordiais da alma humana, deixaram os frenólogos 

de mencionar uma tendência que, embora claramente 

existente como um sentimento radical, primitivo, 

irredutível, tem sido igualmente desdenhada por todos 

os moralistas que os precederam. (IBID., p. 344) 

O protagonista questiona a ausência de uma justificativa lógica 

e científica para sua existência. Ele entende que a perversidade se 

contrapõe frente a outras faculdades do comportamento humano, 

consideradas objetivas, e funções passíveis de observação. Utilizando 

o exemplo da corrente lógica da frenologia25, o protagonista admite a 

insuficiência da razão para se explicar a perversidade. 

                                                 
25 A doutrina que estuda as correspondências entre as disposições espirituais e a 

forma do crânio, especialmente as protuberâncias, sistematizado por F.J.Gall no 
livro intitulado Anatomia e Fisiologia do sistema nervoso (Anastonie et physiologie 

du système nerveux, 1810). (ABBAGNANO, 1982, p. 449) 
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A partir desta reflexão a respeito do sadismo, trataremos sobre 

o sadismo do leitor, originado através da recepção de narrativas 

ficcionais, diante da crueldade no âmbito estético. A principal questão 

que orientará nossa análise pode ser resumida pela seguinte 

pergunta: o que causa a curiosidade do indivíduo em relação à 

crueldade ficcional? 

O SADISMO ESTÉTICO 

O sadismo estético se origina de uma estrutura narrativa em 

que existe uma tensão gerada pelo sofrimento psicológico ou físico de 

um determinado personagem, e causa a sensação de prazer no leitor. 

Para compreendermos melhor a construção do sadismo estético na 

narrativa, usaremos o ponto de vista de Aristóteles sobre a tragédia, 

analisada em sua obra Poética, e, como exemplo prático, faremos 

uma breve análise da tragédia Electra, de Sófocles. 

As tragédias são, nas palavras de Aristóteles, ―casos que 

suscitam o terror e a piedade (porque tal é o fim desta imitação)‖ 

(ARISTÓTELES, 1987, p. 209). O terror e a piedade, por sua vez, são 

motivados pela passagem do personagem por situações de má 

fortuna. Todavia, antes de fazer o leitor sentir piedade, a má fortuna 

que compõe a narrativa é, também, responsável por causar 

curiosidade no leitor. Entendemos que o foco sobre a tensão gerada 

pela possibilidade de sofrimento de um personagem, no 

desenvolvimento da narrativa, tende a atrair a atenção do leitor, 

fazendo-o dar continuidade à história. E a presença da curiosidade 

por essa possibilidade de sofrimento é fundamental para nossa 

análise, pois tem o papel de indicar os elementos atraentes para a 

recepção. Faremos, então, da curiosidade o cerne de nossa 

proposição acerca do sadismo estético. 

O caráter construído exerce influência sobre a identificação e 

familiarização do leitor com o personagem. A piedade mencionada 
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por Aristóteles é sentida através desta identificação. Quanto mais o 

leitor se identifica com o personagem, maior é a piedade que 

experimenta quando o vê em má fortuna. É a identificação que fará 

com que o leitor tome, muitas vezes, por aceitável o ato cruel 

cometido pelo personagem. É o caso de Electra, tragédia em que a 

protagonista se define por sua posição de vítima, e, ao mesmo 

tempo, estabelece a expectativa de que ela se vingue exterminando 

Clitemnestra e Egisto, responsáveis pelo assassinato do rei 

Agamêmnon, seu pai. Pode-se observar que cada palavra e ação da 

personagem explicitam seu desejo por vingança. 

A identificação do leitor com Electra faz com que Clitemnestra 

seja estigmatizada como algoz da protagonista, apesar de sua 

justificativa de que fora Agamêmnon que sentenciara sua própria 

morte, ao sacrificar a filha Ifigênia. Na cena em que Clitemnestra é 

finalmente morta, a voz moralizante do coro e a de Electra sustentam 

a justiça do ato, elevando o homicídio ao grau de justiça divina 

concretizada. No caso desta tragédia, são elementos que tornam o 

ato cruel justificável e aprazível para o leitor. 

Vejamos então como se dá a relação entre a curiosidade e o 

sadismo do leitor no conto ―A causa secreta‖, de Machado de Assis. 

GARCIA, O “OBSERVADOR”, FORTUNATO, O “AGENTE” DA 
CRUELDADE 

Em nosso trabalho, focaremos a curiosidade do leitor como 

efeito da recepção do sadismo estético, questão evidente na narrativa 

de Machado de Assis. Poremos a curiosidade de Garcia pelo sadismo 

de Fortunato em paralelo com a curiosidade do leitor por uma obra 

constituída pelo sadismo estético. Esse paralelo servirá para 

compararmos ―A causa secreta‖ com o processo de recepção do leitor 

em relação à representação da crueldade em narrativas ficcionais. 

A curiosidade que Garcia sente pelo sadismo é a força motriz da 

trama. É através dela que o leitor, seguindo o ponto de vista de 
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Garcia, conclui qual é a ―causa secreta‖ ao qual o conto se refere; no 

caso, a perversidade de Fortunato. 

O foco narrativo se concentra inicialmente no ponto de vista de 

Garcia. A voz do narrador se mescla à perspectiva do personagem, 

enunciando detalhes sobre sua vida em contraposição com o 

distanciamento de Fortunato. A perspectiva que o leitor tem sobre o 

sádico é reflete a de Garcia: um homem enigmático, misterioso e 

cruel. Garcia assume o papel de ―Observador‖ do ―Agente‖ da 

crueldade, ou seja, aquele que corresponde ao ―leitor sádico‖ de 

narrativas dotadas de sadismo estético. 

Fortunato, por outro lado, é o personagem que estimula a 

curiosidade de Garcia. Através da atenção de Garcia sobre as 

insinuações e ações do sádico, o leitor conhece progressivamente a 

personalidade cruel de Fortunato. Ele representa a perversidade 

existente no conto, razão pela qual o denominamos de ―Agente‖ da 

crueldade. É ele quem atrai a curiosidade do ―Observador‖, Garcia. 

O papel de Agente, dentro do conceito de sadismo estético, 

pode ser representado por qualquer tipo de personagem, seja 

primário ou secundário, por objetos inanimados ou animados e até 

por catástrofes provocadas pelo homem ou pela natureza. 

Fundamental é que represente algum tipo de ameaça a um ou mais 

personagens com que o leitor tenha estabelecido um relação de 

simpatia. 

A CURIOSIDADE DO LEITOR SÁDICO EM “A CAUSA SECRETA” 

No primeiro encontro com Fortunato, Garcia não sente 

curiosidade, pois não há manifestação de crueldade necessária para 

que o sádico se torne interessante. O narrador afirma que, se não 

houvesse o segundo encontro, Garcia o teria esquecido. Isso no faz 

retornar à reflexão sobre a importância da curiosidade, de modo que 

se não houvesse interesse de Garcia, não existiria motivo para que se 
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prosseguisse a história, e, consequentemente, não haveria a própria 

história. 

O interesse por Fortunato não torna Garcia, a princípio, um 

sádico. Como Observador, dependerá de sua identificação com o 

Agente para que se deleite ou não com o ato cruel. De modo análogo, 

há no leitor uma predisposição de se aceitar e, por consequência, 

apreciar o sadismo estético presente em uma narrativa. 

Os dois se encontram pela segunda vez no teatro de São 

Januário. O narrador descreve o bairro como o lugar onde apenas ―os 

mais intrépidos ousavam estender os passos‖ (ASSIS, 2008, p. 237). 

A atmosfera lúgubre da descrição do teatro e do bairro de São 

Januário sinaliza ao leitor que algo de natureza obscura virá a seguir. 

O encontro se deu à noite, e Garcia se limitou a observar Fortunato 

que assistia à peça. 

A peça era um dramalhão, cosido a facadas, ouriçado 

de imprecações e remorsos; mas Fortunato ouvia-a 

com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção 
dele redobrava, os olhos iam avidamente de um 

personagem a outro, a tal ponto que o estudante 

suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do 

vizinho. (IBID., p. 238) 

Garcia, como Observador, dirige total atenção a Fortunato. 

Detalhes como o nome da peça e a descrição do espaço físico do 

teatro são supérfluos. Os olhos de Garcia se concentram nas reações 

de Fortunato. Especula, sem sucesso, sobre a causa do outro se 

interessar tanto pela peça. Se o interesse de Fortunato intensifica-se 

durante a peça, podemos dizer que acontece o mesmo com Garcia 

em relação ao sádico. Quando Fortunato sai do teatro, no momento 

em que começava um ato farsesco, Garcia segue-o pelas ruas. Ele, 

no papel de Observador, mantém-se a uma distância segura, 

enquanto Fortunato acorda cães a violentos golpes de bengala ao 

longo do caminho – o primeiro exemplo de ação cruel do 

personagem. 
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Logo em seguida temos o terceiro encontro entre os dois, na 

casa de Garcia. Na ocasião, Fortunato salvara a vida de Gouveia, um 

empregado do arsenal de guerra, e o levara para casa que, 

coincidentemente, ficava no primeiro andar do prédio onde Garcia 

vive. Quando o sádico diz ―chamar-se Fortunato Gomes da Silveira, 

capitalista, solteiro, morador em Catumbi‖, o Observador obtém 

informações pessoais a respeito do Agente que influenciarão em sua 

identificação. As características são claramente de um indivíduo de 

classe privilegiada pela sociedade. O Agente não mais é um 

desconhecido para o Observador. 

Pouco se diz sobre o estado do homem ferido, mas há uma 

atenta descrição do comportamento de Fortunato: ―A ferida foi 

reconhecida grave. Durante o curativo ajudado pelo estudante, 

Fortunato serviu de criado, segurando a bacia, a vela, os panos, sem 

perturbar nada, olhando friamente para o ferido, que gemia muito‖. 

(IBID., p. 239). Durante toda a cena, Garcia é atraído pelo 

enigmático homem: 

Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu-o sentar-se 

tranqüilamente, estirar as pernas, meter as mãos nas 
algibeiras das calças, e fitar os olhos no ferido. Os olhos 

eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar, e 

tinham a expressão dura, seca e fria. Cara magra e 

pálida; uma tira estreita de barba, por baixo do queixo, 

e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 

quarenta anos. (IBID., p. 239) 

O Observador, através de sua curiosidade, assume o interesse 

intenso pelo Agente, sem, todavia, apresentar uma opinião mais clara 

sobre ele. A mistura entre filantropia e frieza de Fortunato faz com 

que Garcia demonstre, ao mesmo tempo, interesse e repulsa pelo 

sádico. O Observador está em um processo de avaliação do Agente, 

mas ainda não é capaz de expressar um julgamento definitivo, além 

das próprias impressões obscuras apresentadas através da voz do 

narrador: 



147 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

A sensação que o estudante recebia era de repulsa ao 
mesmo tempo que de curiosidade; não podia negar que 

estava assistindo a um ato de rara dedicação, e se era 

desinteressado como parecia, não havia mais que 

aceitar o coração humano como um poço de mistérios. 

(ASSIS, 2005, p. 239). 

O que predomina, porém, é sempre o movimento constante e 

sutil da curiosidade. 

No quarto encontro, tempos depois, Garcia formara-se em 

medicina e Fortunato está casado, mas se mostra totalmente 

desinteressado em relação à mulher. O relacionamento do casal é 

distante e frio, embora Fortunato pareça não se importar. Essa apatia 

é outro elemento que caracteriza o Agente e, mais tarde, influenciará 

na identificação culminante do Observador. A partir daí, Garcia e 

Fortunato tornam-se amigos. Quanto mais o Observador se aproxima 

do Agente, mais nota seu aspecto frio e distante, e mais curiosidade 

sente por ele. 

Durante a leitura notaremos que Fortunato trata Garcia de 

forma cortês, não só nas ações, mas nos gestos. Todavia, 

pressupondo que o ponto de vista do narrador parte das impressões e 

dos pontos de vista de Garcia, as impressões acerca desse 

tratamento cordial é suspeito, pois, suas impressões tendem a julgar 

positivamente Fortunato, como por exemplo, no momento que conta 

a mulher como o conheceu. Ao contar o caso em que salvara 

Gouveia, o descreve como benfazejo e filantropo, omitindo as 

impressões de repulsa que tivera ao notar o interesse de Fortunato 

pelo ferido (IBID., p. 240). 

O relacionamento evolui a ponto de decidirem fundar, em 

sociedade, uma casa de saúde. Devido à dedicação integral e sucesso 

na cura dos doentes, as pessoas veem Fortunato como homem 

benfazejo. Mas isso não influencia na percepção de Garcia e não 

altera sua curiosidade, tornando a narrativa divisível em um espaço 
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interno de Garcia e um espaço externo em que ocorriam os fatos 

narrados. 

Fortunato se dedica intensamente ao trabalho na casa de 

saúde: ―Via-o servir como nenhum dos fâmulos. Não recuava diante 

de nada, não conhecia moléstia aflitiva ou repelente, e estava sempre 

pronto para tudo, a qualquer hora do dia ou da noite. Toda a gente 

pasmava e aplaudia‖. (IBID., p. 241). Esse trabalho aproximava-o do 

sofrimento de outras pessoas, permitindo-lhe assim desfrutar do 

prazer que a desgraça alheia lhe proporcionava. O Observador 

confirma, através disso, as suas impressões iniciais: ―Garcia pôde 

então entender que a dedicação ao ferido da rua D. Manoel não era 

um caso fortuito, mas assentava na própria natureza deste homem‖. 

(IBID.). Entretanto, mesmo consciente da natureza nociva do Agente, 

o Observador não se afasta, pelo contrário, ele sente mais 

curiosidade e prossegue com sua observação, pois ainda se mantém 

na posição segura de amigo. 

Se por um lado temos Garcia seguro do sadismo de Fortunato, 

por outro lado, não podemos esquecer a personagem Maria Luíza, 

uma criatura descrita como ―nervosa e frágil‖ (IBID., p. 241), que 

começa a adoecer por conta da crueldade de Fortunato. Ela conta a 

Garcia que Fortunato se ocupara ―nas horas vagas em rasgar e 

envenenar gatos e cães‖ (IBID., p. 242), argumentando ser motivado 

pelos estudos de anatomia e fisiologia. O Agente não se contentaria 

mais em apenas observar o ato cruel, ele o praticaria. Contudo, não 

há narrativa explícita que descreva sua ação, apenas uma menção 

indireta, que caracteriza outra impressão do Observador a respeito do 

Agente. 

A cena que determinará se o curioso Observador se identificará, 

e, consequentemente, se aprazerá com o ato cruel, é a que segue: 
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Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do 
gabinete, e sobre a qual pusera um prato com espírito 

de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o 

índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja 

ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha 

uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, 

Fortunato cortava ao rato uma das patas; em seguida 
desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, 

e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe 

havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. 

(IBID., p. 242-3). 

Fortunato concretiza o ato de crueldade e deixa Garcia atônito. 

A curiosidade do Observador levara-o até aquele momento, sendo 

que o Observador já tivera sido alertado por suas próprias impressões 

– ele é o único responsável por estar ali. Nesse momento, porém, há 

um rompimento e o Observador não mais se identifica com o Agente 

da crueldade. Pelo contrário, Garcia sente repulsa ao ver a cena e 

reprova o sádico dizendo-lhe: ―– Mate-o logo!‖ (IBID., p. 243). Mas 

Fortunato não obedece, e continua com o ato cruel: 

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, 
ensangüentado, 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. Faltava cortar a última pata; 

Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a 

tesoura com os olhos; a pata caiu, e ele ficou olhando 

para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez, 

até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para 

salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. (IBID., p. 
243). 

Garcia vira-se, mas volta o rosto para o ato. Desvia por um 

momento os olhos, mas em nenhum momento perde sua atenção, 

enfatizando a influência da curiosidade. O Observador está diante de 

um ato cruel e devemos compreender que já não encontra 
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justificativas para compreender a atitude do Agente. O ato cruel é, 

em seu ponto de vista, um ato repulsivo e reprovável. Mas, apesar de 

reprovar a perversidade do ato, ainda há algo que atrai a atenção do 

Observador. Ele continua a olhar e testemunha até a morte do rato. 

Por fim, quando a doença de Maria Luísa se agrava, o marido 

assiste satisfeito o definhar da esposa, até sua morte. A narrativa 

muda de foco e leva o leitor a observar o prazer com que Fortunato 

saboreia o sofrimento e angústia de Garcia, ao vê-lo beijar em 

prantos o cadáver de sua esposa. Garcia, por sua vez, não é mais o 

Observador: ele é mais uma vítima da crueldade. Já o leitor converte-

se, subitamente, em um Observador cúmplice do Agente. 

O leitor, em relação ao ―Observador‖, no momento em que se 

depara com o ato de crueldade culminante, pode sofrer um dos dois 

tipos de descargas de emoções intensas: sensação de prazer e gozo 

ou repulsa. No caso da tragédia Electra, há a justificação moral do ato 

cruel, logo, há prazer. Já no conto ―A causa secreta‖, fica claro que o 

―Observador‖ não se identifica com o ―Agente‖, logo, não há 

contemplação sádica clara, mas uma poderosa predisposição, 

comprovada pela curiosidade permanente de Garcia por Fortunato. O 

fato de não se ter comprazido com a cena, não significa ter eximido 

seu potencial sádico. 

CONCLUSÃO 

―A causa secreta‖ nos faz refletir sobre a relação entre o leitor e 

o comportamento sádico. O conto expõe a perversidade sem utilizar 

exclusivamente o ponto de vista arbitrário e moralista que condena 

tal comportamento. Nossa reflexão partiu de um paralelo entre a 

curiosidade de Garcia e a curiosidade do leitor pela crueldade em 

obras artísticas, que conduz a um momento de clímax em que serão 

geradas sensações de repulsa e de medo. Apesar de o leitor ficar face 

a face com a crueldade explícita, a curiosidade continua ativa, 
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atraindo sua atenção. Isso se dá porque o leitor está em uma 

condição segura em relação à crueldade. Ele sabe, consciente ou 

inconscientemente, que o ―Agente‖ da crueldade não sairá do papel 

para ameaçá-lo. E, apesar de não parecer aprazível para o leitor, a 

crueldade instiga uma atração que surte efeito até o limite suportado 

por ele. 

Então, entendemos que ―A causa secreta‖ funciona, em nossa 

perspectiva, como um espelho da apreciação sádica do leitor. Assim 

como Garcia, ele é um ―Observador‖, desvenda cada intenção 

escondida nas atitudes de Fortunato e não se deixa enganar por seus 

gestos nobres. Ele enxerga a crueldade. Todavia, Garcia não nota o 

poder hipnótico da crueldade sobre si. 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. 

Este ensaio procurou revelar o lado obscuro do leitor. O lado 

que não é percebido quando há identificação e familiarização pelo 

―Agente‖ da crueldade. Somado a um sentimento de ódio por algum 

outro personagem que se tornará a vítima, ao aprazer-se pelo 

sofrimento explicitado durante a ação cruel, ele poderá ser 

denominado, sem dúvida, um leitor cruel. 
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O LUGAR DO HORROR NA LITERATURA 

DO AMARAL, Jorge Fernando Barbosa  

O desenvolvimento das reflexões acerca do horror gera a 

necessidade de que se faça uma breve apreciação acerca do papel do 

Feio como potencial estético. Em princípio, deve-se distinguir (sem 

entrar no mérito das questões qualitativas) a ―arte feia‖ da ―arte do 

feio‖. A primeira pressupõe a mera rudimentarização das 

manifestações artísticas. Algo deficiente e mal realizado. Já o 

segundo caso diz respeito à valorização consciente das formas para a 

caracterização do Feio. Aqui, o Feio se opõe ao Belo apenas no 

âmbito dos direcionamentos estéticos. Neste caso, o Feio possui suas 

próprias formas de organização na constituição particular de beleza. 

Aristóteles, ao falar do ofício de imitação da Natureza pela Arte, 

ressalta a natural inclinação que o homem pode ter pelas imagens 

repugnantes: 

[...]nós contemplamos com prazer as imagens mais 

exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com 

repugnância, por exemplo, [as representações de] 

animais ferozes e [de] cadáveres.(ARISTÓTELES, 1991, 
p. 203) 

Neste sentido, torna-se mais compreensível que alguns artistas 

se dediquem à estética do feio como mecanismo de manifestação do 

sublime. Pois eles estariam indo de encontro às nossa natural 

predisposição à apreciação das imagens repugnantes, desde que isso, 

é bem que se diga, não adentre no campo das possibilidades de nos 

atingir no mundo real. E é exatamente nesse contexto que irá atuar a 

estética do horror. Para entendermos as peculiaridades estéticas da 

noção de ―horrível‖ e seus derivados, é necessário, em princípio, que 

se recorra a Edmund Burke e suas reflexões acerca da autonomia da 

dor, que, para ele, não estaria necessariamente ligada à cessação de 
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prazer, da mesma que a existência do prazer não estaria 

obrigatoriamente condicionada ao término da dor. Na verdade, o fim 

do prazer poderia afetar o espírito através de três maneiras que não a 

dor, a saber, a indiferença, a decepção e o pesar, não sendo nenhuma 

dessas maneiras citadas mais intensas e significativas que a dor. 

Ora, não creio que nenhum desses sentimentos, em 
mesmo o pesar, que é o mais intenso, assemelhe-se à 

dor positiva. A pessoa pesarosa deixa-se dominar por 

sua paixão, abandona-se a ela, nela se compraz; mas 

isso nunca ocorre no caso da dor real, que ninguém 

jamais suportou voluntariamente durante muito tempo. 

(BURKE, 1993, p. 46) 

Ao mesmo tempo, o término da dor não estaria 

necessariamente ligado ao prazer e ao deleite, ou seja, a uma 

agradável sensação de alívio, oriunda do término da sensação de dor. 

Neste caso, pode-se afirmar que o prazer e a dor seriam sensações 

independentes, com suas formas próprias de movimentação. E seria a 

dor a emoção mais significativa, uma vez que nos põe em contato 

direto com nosso mais íntimo instinto de autopreservação. 

As paixões que dizem respeito à autopreservação 
derivam principalmente da dor ou do perigo. As ideias 

de dor, doença e de morte enchem o espírito de 

intensos sentimentos de pavor; mas vida e saúde, não 

obstante nos proporcionem a sensação de prazer, não 

produzem tal impressão mediante o mero 
contentamento. Portanto, as paixões que estão 

relacionadas à autopreservação do indivíduo derivam 

principalmente da dor e o perigo e são as mais intensas 

de todas. (id., ib., p. 47) 

Neste sentido, mesmo estando a dor e seu consequente instinto 

de autopreservação em um graduado patamar de importância, cabe 

ao medo da morte o lugar mais alto, na pirâmide emocional, já que 

ela representa a consciência de nossa finitude e o término definitivo 

de todas as outras possibilidades sensitivas. 
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Contudo, não obstante o efeito da dor seja muito mais 
forte do que o prazer, ela geralmente causa uma 

impressão muito menor do que a ideia de morte, dado 

que dificilmente a esta se prefere, até mesmo em lugar 

das dores mais extremas; ademais, o que geralmente 

torna a própria dor, se me é lícito dize-lo, mais dolorosa 

é ser considerada a emissária dessa rainha dos 
terrores. (id., ib.,p. 48) 

Daí vem a noção de que a presença da possibilidade da morte 

poderia levar o espírito humano ao cume das possibilidades 

sensoriais. E a forma que pudesse provocar esse tipo de sensação 

sem que houvesse o risco real da consequência do contato com a 

―rainha dos terrores‖ colocaria o espírito humano em um contato 

muito mais próximo da experiência do sublime. 

Assim, quando colocamos a morte e, consequentemente, o 

medo da morte no mais ponto mais alto da pirâmide das sensações 

humanas, ganha significativa importância tudo aquilo que possa advir 

do universo governado por ela. O medo das forças oriundas do além-

matéria, ou seja, aquilo que potencialmente seria elemento 

constitutivo do universo governado pela morte e seus muitos 

mistérios inaugura outro nível de sensação, como uma espécie de 

prolongamento sensorial do medo do fim da existência. E a partir 

deste ponto inicia-se a discussão acerca da supremacia do medo do 

desconhecido, tornando oportuno, assim, que se traga à tona as 

reflexões de H.P. Lovecraft, que afirma que ―A emoção mais antiga e 

mais forte da humanidade é o medo e o tipo de medo mais antigo e 

mais poderosos é o medo do desconhecido.‖ (LOVECRAFT,  p.13, 

2007) No ensaio O horror sobrenatural em literatura,  Lovecraft 

procura darlegitimidade às narrativas de horror, defendendo o 

princípio do medo como a mais intensa emoção experimentada pelo 

ser humano, uma vez que este estaria dotado de uma predisposição 

ancestral à receptividade a essas emoções. Esse seria, então, um dos 

motivos que fazem esse gênero narrativo ser tão atraente para os 

leitores mais jovens, uma vez que estes teriam a consciência menos 
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canalizada pelo poder da razão materialista. No entanto, mesmo os 

leitores adultos ainda guardam, no fundo de sua consciência, essa 

predisposição. Para ele, essa predisposição é auxiliada também pelas 

experiências oníricas, que reforçam a possibilidade de atuação de 

forças advindas de um universo extramaterial. E como, para 

Lovecraft, de uma forma geral, o medo do desconhecido acabou 

sendo capitalizado pelos rituais religiosos convencionais, coube às 

narrativas populares o realce do lado mais sombrio da consciência 

humana. Isso, de certa forma, ajudaria a entender a enorme gama 

de seres folclóricos e fantásticos que habitam o imaginário popular, 

como vampiros, lobisomens, bruxas, seres resultantes de rituais de 

magia negra etc. E a sobrevivência desses seres malignos no 

imaginário popular acabou tornando-se mais significativa devido ao 

fato de a sensação de perigo, a intuição do mal e o fascínio pela 

fantasia serem dotados de uma vitalidade que é própria da raça 

humana. Assim, para Lovecraft, como também é para Burke, essa 

atração pelo maligno deve-se ao fato de a dor, a ameaça de morte e 

seus derivados serem sensações mais significativas que o próprio 

prazer. 

Neste sentido, as narrativas de horror que tratam dessas 

sensações provenientes do desconhecido encontram-se em um 

patamar superior em relação àquelas que englobam apenas os 

assuntos relacionados à violência física, exatamente porque remetem 

a elementos sobrenaturais e trabalham com o que ele chama de 

―medo cósmico‖, ou seja, o medo como resultado da percepção da 

possibilidade da ação de algo situado fora do universo das explicações 

naturais. 

Podemos dizer, então, que o ―medo cósmico‖ só seria possível 

frente à apresentação do insólito, ou mesmo do inverossímil. Neste 

sentido, a verossimilhança estaria, aqui, a serviço apenas da 

construção do universo comum ao mundo real e racionalmente 

compreensível. Estando estabelecidas essas relações de coerências 



157 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

materiais, entra em cena o elemento inexplicável como instrumento 

de provocação da hesitação. Esse fenômeno é o que Tzvetan Todorov 

chama de fantástico. 

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que 

conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, 

produz-se um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. 

Aquele que o percebe deve optar por uma das duas 
soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos 

sentidos, de um produto da imaginação e nesse caso as 

leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o 

acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da 

realidade, mas nesse caso esta realidade é regida por 
leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma ilusão, 

um ser imaginário; ou então existe realmente, 

exatamente como os outros seres vivos: com a ressalva 

de que raramente o encontramos.(TODOROV, 2007, p. 

30-31) 

Obviamente que, ao mencionar as reflexões de Todorov a 

respeito da noção de fantástico, realça-se a ideia da centralização do 

valor da obra no seu aspecto receptivo, uma vez que o princípio da 

hesitação pressupõe a atuação de um leitor, ou melhor, de uma 

função de leitor, o que reforça a natureza não especificamente 

literária do processo de hesitação.  No entanto, deve-se considerar o 

fato de que essa mesma hesitação que pressupõe certa função de 

leitor pode ser engendrada e construída pelos engenhosos 

mecanismos de construção narrativa. 

Não se trata, pelo menos em um momento inicial, de pensar a 

literatura de horror sobrenatural como especificamente fantástica, 

uma vez que isso implicaria em uma série de considerações teóricas e 

variações conceituais que escapariam ao espaço desta breve 

apresentação; no entanto, é inegável que se pode estabelecer 

parâmetros de consideração, sobretudo no sentido de ratificar a ideia 

da literatura de horror como um fértil objeto de diversas 

especulações teóricas. De qualquer forma, podemos pensar a 

literatura de horror tanto em seu aspecto literário, ou seja, naquilo 
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que ele tem de significativo em sua realidade textual, quanto em sua 

dimensão ligada à recepção. 

O sentido primordial, aqui, é estabelecer noção de horror como 

categoria estética, com seus elementos específicos de valorização 

estética. A valorização dos aspectos da dor, da morte e do medo da 

morte e suas possíveis consequências podem representar, tanto para 

Burke quanto para Lovecraft, o máximo da experiência sensorial 

humana.  Em um istmo entre a fé religiosa e a racionalidade 

científica, a narrativa de horror sobrenatural encontra um fértil campo 

de atuação. O medo ancestral do homem tanto em relação à morte 

como àquilo que pode existir depois dela constitui a própria 

ratificação da universalidade desse sentimento. 

As sensações provenientes ao instinto de autopreservação 

podem ser extremamente desagradáveis quando se está diante de 

suas causas reais. No entanto, quando se experimenta essa sensação 

de risco e perigo sem que se esteja vulnerável às suas causas 

consequências, o medo oriundo dessa experiência passa a fazer parte 

da plenitude do universo das emoções estéticas. Neste sentido, o que 

se pretende aqui é discutir o medo não apenas como um simples 

efeito de recepção, mas como o resultado de um artefato de 

constituição narrativa conscientemente estética. 

Algumas obras da ficção literária universal podem funcionar, 

então, como fontes significativas de especulação analítica. Trata-se de 

narrativas que representam os pilares da ratificação da legitimidade 

do gênero no cenário literário. Não se pode começar a falar de horror 

como objeto de estética narrativa sem que se faça alguma referência 

a O castelo de Otranto, de Horace Walpole, considerado o marco 

inicial do gênero no universo literário. No entanto, acredita-se que os 

grandes pilares são mesmo Frankenstein ou O Prometeu moderno, de 

Mary Shelley; O médico e o monstro– o estranho caso de Dr. Jeckyll 

e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson; e Drácula, de Bram Stocker; 

todos romances oitocentistas. Essas obras constituem um marco na 
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manifestação literária de horror, sobretudo pelo fato de elas 

representarem a inauguração de determinada linha constitutiva que 

ocupa o imaginário popular até os dias atuais, exercendo influência 

nas mais diversas formas de concepção artística. 

Em Frankenstein, a evidência do ―horrível‖ fica por conta da 

própria concepção monstruosa da criatura, concebida a partir da 

conjunção de matéria inanimada. A criatura é o resultado da 

racionalidade científica do plano da diegese, que desafia a moral e 

dilui cada vez mais o istmo entre o certo e o errado. O que vem à 

tona aqui é a relação metafísica entre criador e criatura, e as 

possíveis consequências do ato de desejar ser Deus. Curiosamente, a 

criatura, que deveria ser o grande veículo de atuação do horror 

cósmico, é trazida para o plano das mazelas humanas, e acaba sendo 

objeto da repugnância pelo que ele tem mais humano: 

Sou sua criatura e serei manso e dócil àquele que é por 

natureza meu senhor e rei, se você também fizer a sua 

parte, aquela que deve a mim. Ah, Frankenstein, não 
se iguale a todos os demais, esmagando-me a mim, 

que mereço sua justiça e mesmo sua clemência e afeto. 

Lembre-se de que sou sua criatura; devia ser seu Adão, 

mas sou, antes, o anjo caído, que você priva de 

felicidade, mesmo sem que eu tenha cometido qualquer 

ato condenável. Em todos os lugares, vejo 
contentamento, do qual somente eu encontro-me 

excluído. Fui benevolente e bom; o sofrimento fez de 

mim um ser diabólico. Faça-me feliz, e hei de ser outra 

vez virtuoso. (SHELLEY, 2001, p. 110)  

Ao ser criado, o monstro, tal como uma criança, era dotado 

apenas do sentido da ingenuidade. O verdadeiro monstro, na 

verdade, foi sendo moldado pelas atitudes de desprezo a 

agressividade dos homens com os quais tentava manter contato. A 

busca da criatura por respostas de seu criador, como o homem 

procurando em Deus a justificação de sua existência, é exatamente o 

que acaba impulsionando suas atitudes mais repugnantes. Neste 

sentido, o romance de Mary Shelley faz do horrível uma experiência 
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estética, mas pelo viés metafísico dos questionamentos existenciais 

do homem e de sua relação com seu criador. 

Também em O médico e o monstro, o elemento monstruoso é 

resultado da consciência científica do plano da diegese. Se em 

Frankenstein a relação entre criador e criatura se desenvolve a partir 

do distanciamento e pela consequente busca da aproximação por 

parte da criatura, no ―estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde‖,criador 

e criatura se confundem, trazendo à tona o tema da duplicidade, ao 

mesmo tempo em que, mesmo diante da evidente distinção de 

personalidade, não deixar totalmente nítido onde começa um e 

termina o outro, como se Mr. Hyde estivesse sempre presente nas 

atitudes de Henry Jekyll, sobretudo impulsionando as inquietações do 

médico comportado a iniciar suas experimentações. Aqui, tudo o que 

pode existir de horrível vem das entranhas da consciência do próprio 

ser humano. 

Mas desses pilares da literatura de horror, talvez seja Drácula, 

de Bram Stoker, o que mais se aproxime da noção de horror cósmico 

a que se refere Lovecraft, sobretudo por se tratar de um elemento 

mais explicitamente sobrenatural, que em princípio não tem sua 

existência explicada pelo viés científico (a figura do professor 

Abraham Van Helsing, que, embora demonstre familiaridade com o 

tema, e empreste seus conhecimentos científicos para tentar elucidar 

as características vampirescas de Drácula, não tira deste último seu 

extremo caráter sobre-humano).  A figura de Drácula representa o 

imenso e misterioso poder advindo das fronteiras governadas pela 

morte, a ―rainha dos terrores‖. E exatamente pelo fato de se remeter 

à ideia de imortalidade, é que a presença do monstro realça a 

consciência de finitude humana. A supremacia do ser que domina os 

segredos da existência no além-matéria se evidencia inclusive pelo 

seu grande poderio erótico em relação às suas vítimas. Esse domínio 

dos meandros sexuais, que se observa de forma mais ou menos 

velada no romance (basta ver a forma com que o vampiro seduz suas 
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vítimas femininas, neste caso, Lucy e, posteriormente, Mina, fazendo-

as mergulhar em uma espécie de êxtase orgástico), pode representar 

o domínio da criatura sobre todos os estágios da existência, desde a 

concepção, representada aqui pelo domínio sexual, até a morte e 

tudo o que possa estar inserido atrás de seus muros misteriosos. 

Ainda nesse quadro de referências universais não se poderia 

deixar de mencionar a obra de Edgar Allan Poe, que talvez seja o 

escritor do gênero que alcançou maior notoriedade. Tanto que 

Lovecraft dedica um capítulo inteiro de seu Horror sobrenatural em 

literatura ao estudo do escritor. 

A fama de Poe tem sofrido oscilações curiosas e agora é 
moda entre a ―intelligentsia avançada‖ minimizar sua 

importância como escritor e como influência; mas seria 

difícil para qualquer crítico maduro e reflexivo negar o 

valor tremendo de sua obra e a potência persuasiva de 

sua mente para abrir horizontes estéticos. (LOVECRAFT, 

2007, p. 61) 

Assim, traçado o panorama teórico de legitimação do ―horrível‖ 

como categoria estética, pode-se começar a se esboçar a aplicação 

dos princípios expostos acima na análise de obras dos mais diversos 

períodos da narrativa produzida no Brasil, no sentido de ratificar 

como os elementos constituintes do medo e do horror estiveram 

presentes nos mais cruciais momentos de formação da literatura 

brasileira. Neste sentido, não seria inoportuno afirmar que há, no 

Brasil, certa inclinação ao tema, sobretudo porque a própria 

constituição cultural de seu povo, o levou a se familiarizar com o 

convívio com mundos paralelos e mistérios, que escapam dos 

domínios racionais do mundo material em que ele está inserido. A 

alma do brasileiro está habituada, desde a infância, a transitar por 

universos governados pela fantasia. Em um dos poucos trabalhos 

publicados sobre o tema no país, Roberto Causo ratifica esse espírito 

receptivo universalista do Brasil, que faz parte de sua própria 

natureza cultural: 
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O potencial da ficção de horror [...]brasileira vem da 
alegada vocação do país como reunião de diferentes 

heranças culturais. Primeiro as tradições nativas, com 

seus mitos e costumes. Somando a elas (quando não 

as obliterando) vieram os folclores e crenças européias, 

cheios de lobisomens e gnomos protetores dos 

bosques, rapidamente adaptados ao Novo Mundo. E 
então, quase simultaneamente, rituais africanos e o seu 

panteão de entidades da natureza. Muitas dessas 

tradições, crenças ou verdades alternativas ainda estão 

passando muito bem, obrigado. (CAUSO, 2003, p. 102) 

Curiosamente, mesmo diante de uma possível receptividade por 

parte do leitor, o cenário literário nacional nunca gozou de uma 

produção muito significativa que fosse dedicada ao horror, o medo e 

seus derivados. Em princípio, parece que o Brasil se dedicou mais à 

tradução de obras estrangeiras, o que acabou, de certa forma, 

minando o impulso dos escritores nacionais à produção de narrativas 

do gênero.  A escritora Clarice Lispector, por exemplo, não chegou a 

emprestar seu grande talento para a produção do gênero (embora, 

em alguns momentos, ela possa ter flertado com ele), mas se 

dedicou à tradução do romance Entrevista como o vampiro, de Anne 

Rice, e Histórias extraordinárias, uma coletânea de contos de Edgar 

Allan Poe. O fato é que, mesmo diante da escassez literária do gênero 

do Brasil, ainda encontramos casos de grandes escritores que 

dedicaram algumas páginas à produção da ficção narrativa de horror 

no Brasil. É o caso de escritores como Álvares de Azevedo, Machado 

de Assis, Humberto de Campos, Carlos Drummond de Andrade e 

Lygia Fagundes Telles, nomes que estão já inseridos naquilo que 

podemos chamar de ―literatura canônica‖. Os seus textos dedicados 

ao horror e suas variantes podem se converter em uma eficaz 

ferramenta de pesquisa significativa, uma vez que sua produção se 

destaca, antes de tudo, pela excelência de sua qualidade estética na 

constituição literária. Noite na taverna, de Álvares de Azevedo, por 

exemplo, é de clara influência do romantismo gótico europeu. Suas 

histórias, embora apresentem, em alguns momentos, uma atmosfera 
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lúgubre e sinistra, sobretudo pela constante presença da morte em 

todas as histórias, não chegam a se configurar como literatura de 

horror, mas acaba consagrando o livro como marco inicial do gênero 

literário no Brasil. 

Ainda também sem poder ser considerado como um conto de 

horror sobrenatural, ―A causa secreta‖, de Machado de Assis, dá 

prosseguimento ao preparo da consciência do leitor brasileiro na 

familiarização com o gênero. O que está em jogo, no conto, é o alto 

grau de crueldade que pode advir das entranhas da alma humana. 

Aqui, embora não se tenha o elemento sobrenatural como veículo de 

repulsa e terror, esses sentimentos acabam vindo à tona quando se 

revela o alto grau de prazer a que chega Fortunato, personagem 

principal da história, ao provocar a desgraça de seu semelhante. A 

náusea provocada por suas atitudes vem acompanhada do espanto 

da ideia de como, em uma única pessoa, podem conviver 

personalidades que podem transitar tranquilamente entre o mundo 

social convencional e o tenebroso e obscuro do sadismo da 

psicopatia. 

Também é possível encontrar na obra do escritor maranhense 

Humberto de Campos algumas narrativas dedicadas ao gênero. O 

conto ―Os olhos que comiam carne‖ representa um horror de caráter 

mais sugestivo, em que o leitor é levado a compartilhar das aflições 

de seu protagonista, Paulo Fernando, e a dividir com eles o horror das 

imagens espectrais que tomam conta de sua percepção visual. 
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O operado, olhos abertos, olha em torno. Olha e, em 
silêncio, muito pálido, vai se pondo de pé. A pupila 

entra em contacto com a luz, e ele enxerga, distingue, 

vê. Mas é espantoso o que vê. Vê, em redor, criaturas 

humanas. Mas essas criaturas não têm vestimentas, 

não têm carne; são esqueletos apenas; são ossos que 

se movem, tíbias que andam, caveiras que abrem e 
fecham as mandíbulas! Os seus olhos comem a carne 

dos vivos. A sua retina, como os raios-X, atravessa o 

corpo humano e só se detém na ossatura dos que a 

cercam, e diante das cousas inanimadas! O médico, à 

sua frente, é um esqueleto que tem uma tesoura na 
mão! Outros esqueletos andam, giram, afastam-se, 

aproximam-se, como um bailado macabro![...] é um 

turbilhão de espectros, de esqueletos que marcham e 

agitam os dentes, como se tivessem aberto um 

ossuário cujos mortos quisessem sair.(CAMPOS, 1960, 
p. 161) 

Embora fique um tanto claro que se trata de um desvario do 

personagem, ou algum tipo de desajuste científico, resultado de 

algum tipo de erro no procedimento de operação, o que fica são as 

incríveis e aterrorizantes imagens, que acabam levando o 

protagonista a cometer o ato não menos impactante de arrancar seus 

olhos, em uma descontrolada atitude de desespero. 

O próprio poeta Carlos Drummond de Andrade também chegou 

a se dedicar ao gênero. Em ―Flor, telefone, moça‖, o poeta recorre à 

tradição oral brasileira de se contar histórias: 

Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta 
algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. 

Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga 

quem falava. É doce ouvir os amigos, ainda quando não 

falem, porque amigo tem o dom de se fazer 

compreender até sem sinais. Até sem olhos. 

Falava-se de cemitérios? De telefones? Não me lembro. 
De qualquer modo, a amiga – bom, agora me recordo 

que a conversa era sobre flores – ficou subitamente 

grave, sua voz murchou um pouquinho.(ANDRADE  

apud TAVARES, 2003, p. 21) 

E então, desenvolve um universo espectral e macabro, no qual 

uma mulher, que tinha o hábito de frequentar um cemitério da cidade 

do Rio de Janeiro e recolher algumas flores de seus túmulos, começa 
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a receber misteriosos telefonemas de alguém, reivindicando a 

devolução de suas rosas. Esse conto pode ser encarado como a 

representação do ―horror cósmico‖, tão defendido por Lovecraft. 

Embora não se evidencie, tudo leva a crer que se trata de um 

telefonema oriundo do cadáver residente da sepultura da qual a rosa 

fora retirada. Neste caso, a manifestação de forças originárias do 

universo governado pelo desconhecido ajuda a estabelecer a 

atmosfera de atuação do insólito e do macabro. 

Alguns dos contos de Lygia Fagundes Telles também 

contribuíram bastante para a presença do gênero de horror no 

cenário literário brasileiro. Contos como ―As formigas‖, ―A caçada‖, 

‖Noturno amarelo‖, ―Natal na barca e ―Venha ver o pôr-do-sol‖, 

englobam os mais diversos recursos de estabelecimento da atmosfera 

lúgubre. Por intermédio da manipulação do medo como resultado do 

contato com desconhecido, do insólito, da crueldade da alma humana 

e do deslocamento da lógica racional que rege o universo dos 

personagens. 

Da mesma forma, por fim, o livro Sete ossos e uma maldição, 

de Rosa Amanda Strausz, pode ser considerado um exemplo 

significativo de como o elemento do horror sobrenatural e do insólito 

está presente na literatura que se faz hoje no Brasil. Mesmo, em 

princípio, sendo uma obra direcionada para o público mais jovem 

(uma vez que foi editado sob o selo ―Jovens leitores‖, da Editora 

Rocco), é importante observar como, nos contos que compõem o 

livro, a atmosfera do medo é estabelecida a partir da manipulação de 

elementos capazes de sugerir a possibilidade de existência de forças 

que escapam à lógica aparente da realidade material. Contos como 

―Crianças à venda. Tratar aqui‖ são bons exemplos das formas com 

que o insólito e o temor pelo desconhecido podem chegar à 

consciência do receptor também como objeto estético, e não apenas 

como simples mecanismos de suscitação efeitos sensoriais. 
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PREFÁCIO A UMA TEORIA DO “MEDO ARTÍSTICO” NA 

LITERATURA BRASILEIRA 

FRANÇA, Julio26 

INTRODUÇÃO 

O homem contemporâneo entende o mundo em que vive como 

extremamente perigoso. Apesar das conquistas das ciências 

proporcionarem um nível de segurança jamais visto contra as 

ameaças à vida humana, o medo permanece como uma das emoções 

mais constantes e intensas experimentadas pelo homem. 

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 dos prazeres estéticos. É 

sobre eles que nossa pesquisa atual, ―O medo como prazer estético; 

                                                 
26 Julio França (UERJ); e-mail: julfranca@gmail.com 
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uma proposta de estudo das relações entre os conceitos de Horror e 

de Sublime na Literatura‖, tem refletido. Interessa-nos investigar 

tanto os modos históricos de representação literária dos ―medos 

reais‖ quanto os processos de criação dos ―medos artísticos‖, bem 

como tentar entender os motivos que levam os indivíduos a procurar 

por ―horrores ficcionais‖ em um mundo que reconhecem como repleto 

de ―horrores reais‖. 

Creio que valha a pena detalhar o percurso de nossa pesquisa 

até aqui, para esclarecer alguns caminhos metodológicos e 

conceituais que temos trilhado. Antes de mais nada, vale explicitar a 

razão pela qual temos utilizado o termo ―literatura do medo‖, ainda 

sem maior precisão conceitual, ao invés de empregar nomenclaturas 

mais convencionais como ―de horror‖, ―de terror‖ ou ―gótica‖. Há 

cerca de três anos, quando começamos a pensar na possibilidade de 

estudar as manifestações do horror na ficção literária brasileira, 

deparamo-nos com a exasperadora ausência de uma tradição crítica 

nacional sobre o tema. À época, entendemos que, para realizar tal 

pesquisa, precisaríamos buscar seus fundamentos teóricos nos 

estudos literários dedicados a esse gênero em literaturas 

estrangeiras. 

A penúria de estudos críticos dedicados à literatura de horror no 

Brasil é compensada, porém, com a pletora de reflexões críticas, 

teóricas e historiográficas, especialmente em língua inglesa, sobre a 

ficção de horror. Em meio a esse vasto material, estabelecemos um 

método para nossa pesquisa: concentrarmo-nos na elaboração de um 

corpus teórico que abrangesse reflexões críticas produzidas por 

ficcionistas do gênero. Tal escolha metodológica visava obter uma 

perspectiva que levasse em consideração também o ponto de vista 

dos criadores, o que nos parecia importante, levando-se em conta a 

particularidade do gênero − isto é, tratávamos de obras cuja 

característica principal era a produção de efeitos de recepção 

desagradáveis quando experimentados fora do campo da estética, 
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tais como o medo, o terror, o horror e a repulsa. Essa singularidade 

do gênero justificava nosso interesse pelo autores, uma vez que a 

pergunta ―por que produzir horrores imaginários em um mundo tão 

cheio de horrores reais?‖ é, sem sombra de dúvidas, um dos 

paradoxos da literatura do medo (cf. CARROLL, 1990). 

Foi assim que chegamos a autores como Horace Walpole, Mary 

Shelley, Edgar Allan Poe, Howard Phillips Lovecraft e Stephen King, 

todos ficcionistas reconhecidos pela tradição, que haviam legado 

importantes reflexões sobre o gênero. O estudo desse corpus crítico 

inicial levou-nos a perceber a importância, para esses autores, da 

exploração da sensação de medo do leitor, e revelou-nos duas 

filiações filosóficas comuns: (i) à tradição aristotélica, que 

compreende e valoriza a arte não apenas em seus aspectos 

cognitivos, mas também e principalmente, em seus aspectos 

sensoriais, e (ii) à tradição estética burkeana, que valoriza sensações 

como o medo e o horror como principais fontes de uma experiência 

estética singular e de intensidade inigualável – o sublime. 

DO MEDO COMO PRAZER ESTÉTICO 

Desse momento em diante, tornou-se claro, para nós, que a 

literatura que buscávamos descrever era aquela capaz de despertar, 

em seu leitor, a emoção do medo. Tal literatura possuía uma longa 

tradição na cultura ocidental, havendo mesmo uma série de conceitos 

fundamentais dos Estudos Literários que estavam, de algum modo, a 

ela relacionados: Catarse, Sublime, Grotesco, entre outros. 

Também nesse momento percebemos que, apesar do caráter 

ancestral do medo e das narrativas que o produzem, pesquisar as 

relações entre o medo e a literatura poderia se revelar um 

empreendimento afinado com o mundo contemporâneo. 

Isso porque, assim defendem autores como Jean DELUMEAU 

(2001) e Zygmunt BAUMAN (2008), apesar dos avanços das ciências 
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proporcionarem um nível de segurança jamais visto contra as 

ameaças à vida humana, o nosso primitivo e muitas vezes irracional 

medo permanecia como uma das emoções mais constantes e 

intensas experimentadas pelo homem contemporâneo. 

A partir daí, passamos a nos referir ao objeto de nossa pesquisa 

como literatura do medo, um termo provisório que pretende 

articular duas noções distintas: 

(i) os modos de representação literária dos ―medos reais‖; 

(ii) os processos de criação dos ―medos ficcionais‖. 

Uma consequência indireta dessa opção metodológica foi 

ampliar o corpus da pesquisa. Tradicionalmente, a literatura de horror 

trata de monstruosidades, isto é, de criaturas não sustentadas pela 

ciência contemporânea (cf. CARROLL, 1990). As narrativas que lidam 

com o medoproduzido por causas sobrenaturais são a principal forma 

de representação, na ficção de horror clássica, do medo do 

desconhecido, uma das manifestações mais poderosas dessa 

emoção no ser humano. Nossa noção de literatura do medo, 

porém, não se refere exclusivamente às ficções narrativas que 

envolvem elementos fantásticos e monstruosidades não explicadas 

pela ciência contemporânea. As fontes do medo com as quais 

precisaríamos lidar na literatura brasileira seriam muito mais 

variadas. 

Sigmund FREUD (1996, p. 93), em ―O mal-estar na civilização‖, 

já enumerava três possíveis fontes do sofrimento e, por extensão, do 

medo, no ser humano: nosso próprio corpo, condenado à decadência 

e à dissolução; o mundo externo, que pode voltar-se contra nós, com 

forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e as ações e 

atitudes dos outros homens. Por detrás da variedade e da 

aleatoriedade de cada uma dessas fontes do medo, sejam de causas 

que se julgam naturais ou sobrenaturais, e do papel que aquilo que 

nos é desconhecido exerce na produção do medo, há uma ideia 

unificadora: a da morte, como culminância de todos os medos. 
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Edmund BURKE (1990) entendia que a preponderância das 

paixões relacionadas aos nossos instintos de autopreservação devia-

se ao fato óbvio de que, para o desempenho de qualquer uma de 

nossas atividades, é fundamental estarmos vivos e saudáveis. 

Qualquer coisa que ponha em risco nossa vida ou nossa saúde nos 

afeta de modo intenso. O risco da interrupção da vida é, pois, a 

ameaça derradeira ao nosso ser. Chegamos assim à idéia de medo 

artístico. Dada a intensidade das sensações relacionadas à morte, a 

percepção da dor ou do perigo, quando o indivíduo não está 

realmente em uma situação de perigo ou de dor, consistiria na matriz 

ideal para a experiência estética do sublime, pensa Burke. Quando 

experimentamos sensações de dor e de perigo sem que estejamos 

realmente sujeitos aos riscos, as paixões decorrentes do seu alívio 

produziriam o prazer específico do deleite– uma sensação prazerosa 

que não se confunde com prazer positivo, uma vez que é gerado a 

partir da dor. 

A tão humana consciência de nossa morte inevitável separa-nos 

dos outros animais. Trata-se de um sentimento tão intenso quanto 

primitivo, e não poucos filósofos esforçaram-se para demonstrar que 

o medo da morte é irracional – afinal, a morte só é vivenciada como 

uma experiência de segundo grau, como quando do falecimento de 

alguém próximo. O sujeito e sua própria morte nunca estão juntos. A 

presença de um sempre pressupõe a ausência do outro. 

O trabalho da imaginação, entretanto, faz com que o sujeito 

possa imaginar-se morto, privado de suas potencialidades de vida, 

interrompido em seu desejo de vida eterna. Nas palavras de Francis 

Wolff 

No medo da morte, desdobramo-nos imaginariamente. 

Existe aquele que sou, atualmente, aquele que sente 
medo, que está vivo, e aquele que imagino, a mim 

morto, e é isso, é ele, sou eu, aquele eu que me 

assusta (Wolff, 2007, p. 35). 
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O medo produzido pela imaginação do sujeito, que projeta e 

sofre com seu ―eu morto‖ assemelha-se aos mecanismos ficcionais de 

identificação entre leitor e personagem. Em outras palavras, o 

processo que nos conduz a experimentar nosso medo mais primitivo, 

universal e intenso – o medo da morte – poderia ser encarado como 

similar ao que nos leva, no ambiente ficcional, a sentirmos medo sem 

efetivamente corrermos risco. A esse tipo de experiência chamamos 

de medo artístico. 

A LITERATURA DO MEDO NO BRASIL 

Nesse ponto da pesquisa, julgamo-nos capazes de passar a 

refletir sobre o medo artístico no âmbito da literatura nacional. 

Algumas possíveis linhas de investigação abriram-se à nossa frente: 

a) Analisar as variações históricas e geográficas da 

representação cultural do medo na literatura brasileira. 

b) Descrever técnicas e elementos de artesanato textual 

responsáveis pela produção do medo artístico, através da leitura 

analítica de obras ficcionais do gênero. 

c) Desenvolver uma pequena história crítica do medo artístico 

na literatura brasileira, através da constituição de um corpus de obras 

literárias representativas do tema. 

d) Esboçar uma possível história dos medos de nossa 

sociedade, através das representações literárias. 

Para qualquer uma das linhas investigativas especuladas, 

oprimeiro desafio era estabelecer umcorpus de obras de literatura 

brasileira que suportassem a uma perspectiva de leitura focada no 

medo suscitado como efeito de recepção. Mas que obras seriam 

essas? Afinal, se solicitássemos a um conhecedor do cânone da 

literatura brasileira um exemplo de narrativa de horror, seria bastante 

provável que nosso hipotético interlocutor mencionasse, sem muita 

hesitação, Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Sem entrar no 
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mérito de saber quão adequada seria tal classificação, o que 

aconteceria se lhe pedíssemos, então, um segundo exemplo?Podemos 

supor que, dessa feita, nosso interlocutor vacilaria. 

A dificuldade em elencar exemplos ocorreria em relação a 

outros gêneros ou temáticas? Digamos que pedíssemos ao nosso 

imaginário especialistas indicações de obras cuja temática fosse 

amor, guerra, infância, índios, identidade, política, economia, religião, 

entre outras possíveis. Teria ele a dificuldade manifestada em relação 

ao horror? Ou, por outro lado, se lhe solicitássemos exemplos de 

narrativa de horror em outras literaturas, que não a brasileira: o 

embaraço persisitira? Provavelmente, não. 

A que conjecturas nos levaram essas supostas observações 

empíricas? A primeira hipótese foi a de que, de fato, a julgar por 

nossa historiografia literária, não haveria, na literatura brasileira, 

nada que pudesse ser chamado de narrativa de horror após Noite na 

Taverna. Para contestar tal hipótese, adotamos um procedimento 

metodológico simples. Buscamos antologias nacionais27 de obras que 

mencionassem em seus títulos termos como narrativas ―de horror‖, 

―de terror‖, ―macabras‖, ―cruéis‖, ―violentas‖ e, o que se revelou um 

acerto metododógico fundamental, ―fantásticas‖, pois, na tradição 

crítica brasileira, o que chamamos deliteratura do medo sempre foi 

pensada intimamente relacionada ao gênero fantástico. 

                                                 
27Ver as antologias citadas nas referências. 
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Pudemos então constituirum corpus inicial28 que, embora não 

muito extenso, demonstrava a variedade de temas e de autores, de 

épocas e estilos literários diversos, que de algum modo incorporaram 

o medo como um elemento narrativo – fosse como elemento do 

enredo, fosse como efeito de recepção produzido no leitor. 

Tal conclusão nos levava a uma segunda hipótese:a de que 

haveria sim, no âmbito da literatura brasileria, uma produção que 

poderia ser chamada de literatura do medo, à margem da crítica e 

da historiografia acadêmica, ―neutralizada‖ pela ausência de uma 

recepção formal que houvesse se preocupado em torná-la observável. 

Como se explicaria a razão desse ―sequestro‖ da literatura do 

medo no Brasil? Creio não haver uma resposta simples a essa 

questão, mas um complexo de causas e fatores a serem 

considerados. 

Em primeiro lugar, a crítica e a historiografia literária brasileiras 

demonstram uma indisfarçável preferência por temas realistas e 

pelos explicitamente relacionados às questões relativas à identidade 

nacional. Murilo Garcia Gabrielli – em sua importante tese de 

doutorado A obstrução ao fantástico como proscrição da incerteza na 

literatura brasileira (2004) – apontava para como nossa literatura, 

desde o romantismo, passando pelo modernismo, foi encampada pelo 

projeto de construção da identidade nacional, sufocando poéticas que 

não versassem nessa cartilha. 

                                                 
28

Entre os exemplos, poderíamos citar ―Flor, telefone, moça‖ (Carlos Drummond de 

Andrade); ―A causa secreta‖ (Machado de Assis); ―Demônios‖ (Aluísio Azevedo); 
―Os olhos que comiam carne‖ (Humberto de Campos); ―Valsa fantástica‖ (Afonso 

Celso); ―Esfinge‖ (Coelho Neto); ―A cobra preta‖ (Viriato Correa); ―O Espelho‖ 

(Gastão Cruls); ―Confirmação‖ (Gonzaga Duque); ―Feliz ano novo‖ (Rubem 
Fonseca); ―Assombramento‖ (Afonso Arinos de Melo Franco); ―A dança dos ossos‖ 

(Bernardo Guimarães); ―A gargalhada‖ (Orígenes Lessa); ―Bugio Moqueado‖ 
(Monteiro Lobato); ―O defunto‖ (Thomaz Lopes); ―Um prego, mais outro prego!‖ 

(Adelino Magalhães); ―O satanás de Iglawaburg‖ (Adelpho Monjardim); ―A menina 
morta‖ (Cornélio Pena); ―No hospício‖ (Rocha Pombo); ―Paulo‖ (Graciliano Ramos); 

―Dentro da noite‖ (João do Rio); ―A podridão viva‖ (Amândio Sobral); ―Acauã‖ 
(Inglês de Souza); ―Venha ver o pôr do sol‖ (Lygia Fagundes Telles), entre outros. 
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Tal expectativa de arte, que exige de nossa literatura uma 

explícita e contínua reflexão direta sobre as questões da ―realidade‖ 

brasileira, é tão poderosa que, ainda hoje, converte-se em juízo 

estético. Como exemplo, citamos parte do comentário de Roberto de 

Souza Causo sobre Noite na Taverna e Macário: 

Álvares de Azevedo (...) [escolheu] personagens e 
ambiência alienígenas ao contexto social brasileiro de 

sua época. Mais que isso, sua narrativa foi enfraquecida 

pelos índices imitativos nela presentes, que remetem 

não só a outra realidade, mas a outro ideário não 

dominado pelo autor, tornando-o apenas um imitador 

das convenções góticas. (CAUSO, 2003, p. 108) 
(...) a carência da cor local (tanto brasileira quanto 

estrangeira, pois o vago da ambiência torna-se cada 

vez mais incômodo à medida que caminha a narrativa) 

é um fato a apontar para uma postura detectável de 

negação da realidade brasileira, e de qualquer intenção 
de agir sobre ela (IBID., p. 109). 

Identificar uma literatura do medo no Brasil, portanto, implica 

não apenas descobrir narrativas e escritores esquecidos pela crítica 

hegemônica, mas, fundamentalmente, reler, por uma outra 

perspectiva, a ficção brasileira – inclusive autores e obras já 

consagrados pela tradição literária. No campo dos estudos literários, 

os fatos só existem quando observados. Os objetos de análise só se 

tornam visíveis quando descritos por nós, e essa é a tarefa que se 

abre para quem se propõe realizar uma pesquisa sobre o medo em 

nossa literatura. 

Um segundo fator decisivo para o apagamento da literatura do 

medo no Brasil poderia estar relacionado à inexistência de uma 

produção sistemática nacional. A ausência de um movimento literário 

específico, como o romantismo gótico, ou de um autor emblemático, 

como Edgar Allan Poe, dedicado quase que exclusivamente ao 

gênero, somados à grande oferta de literatura do medo traduzida no 
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país29, não teriam permitido um sistema explícito de produção e de 

consumo desse gênero30, a ponto de estimular uma recepção crítica 

formal. Além disso, não percebemos uma tradição da literatura do 

medo no Brasil porque muitas das obras que se encaixariam em tal 

categoria ―podem não ter sido produzidas dentro dessa chave‖ 

(Causo, 2003:34). Talvez o modo de se perceber uma tradição de 

literatura do medo em nossa literatura seja exatamente partir do 

princípio de que ela nunca se articulou como um gênero. 

Deveríamos, portanto, buscar, através de um procedimento quase 

arqueológico, a presença de temáticas, motivos, enredos, 

personagens, construções de espaços narrativos e afins, uma tradição 

oculta em nossa literatura. 

Por fim, uma terceira causa poderia estar relacionada ao pouco 

interesse da crítica por obras de gosto popular – que é o caso da 

chamada ―literatura de horror‖. O questionamento da qualidade 

estética é um argumento recorrente para justificar a indiferença que 

as narrativas populares receberam dos Estudos Literários por 

décadas. 

De um ponto de vista metacrítico, poderíamos objetar que os 

sempre instáveis e problemáticos juízos de gosto não deveriam 

jamais fundamentar a delimitação do campo de observação de uma 

área de pesquisa. O ato de valoração da obra deveria ser o 

movimento final de um processo complexo – que envolve, entre 

outros procedimentos, descrição e interpretação –, jamais um 

                                                 
29

 João Adolfo Hansen (in Causo, 2003, p. 23) já chamou atenção para como a 

literatura de horror estrangeira sempre inundou nosso mercado, tornando mais 

barata a edição de obras estrangeiras do que o incentivo a uma produção nacional. 

30
Trabalhos como o de Sandra Guardini Vasconcelos (2002) demonstram como o 

romance gótico inglês, ao contrário do que se pensou durante muito tempo, 
circulou em grande número pelo país já na primeira metade do século XIX. Essas 

pesquisas revelam a disseminação de uma forma tradicional da literatura do medo 
em nosso país, revelando tanto o interesse do público leitor por essas narrativas, 

como tendo influenciado nossos autores. Daniel Serravalle de Sá (2010), por 
exemplo, chama atenção para a influência do gótico sobre José de Alencar. 
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pressuposto apriorístico que determina o que deve ou não ser 

estudado. 

Nesse sentido, pesquisas como a de Alessandra El Far (2004), 

sobre os chamados ―romances de sensação‖, relembram-nos como a 

literatura de uma época é muito mais do que o conjunto de livros e 

autores que a crítica e a historiografia elegem como significativas 

daquele momento: 

A história da literatura descartou tais livros e elegeu 

para o seu campo de estudo um conjunto de obras e 
autores, que nos dias de hoje passam a impressão de 

ter atuado de maneira isolada, seqüencial e triunfante. 

Porém, ao lidarmos com o universo das letras é preciso 

perceber que esse quadro era muito mais complexo e 

difuso. Além dos romancistas selecionados pela crítica, 

inúmeros outros atuavam ao mesmo tempo, 
conseguindo, em muitos casos, difundir seus textos e 

tendências narrativas com significativo sucesso. Queria 

sublinhar, com isso, que a experiência da leitura, no Rio 

de Janeiro daquele período, em nenhum momento se 

reduziu aos cânones literários e aos escritores adeptos 
das belas-letras que atualmente fazem parte dos 

compêndios literários. Naqueles anos, lia-se Machado 

de Assis, Aluísio Azevedo, Raul Pompéia, mas lia-se 

também uma variedade de outros escritores que 

buscavam o sucesso por meio de histórias 
―arrebatadoras‖: ―cheias de mistério‖, de ―sangue‖, em 

certos casos, ousadas em seus beijos e cópulas 

apaixonadas. (EL FAR, 2004, p. 24-5) 

Uma pesquisa sobre a literatura do medo no Brasil deveria, 

portanto, não se imiscuir das tendências judicativas da crítica, mas 

adotar uma postura mais descritiva, aberta à percepção da 

multiplicidade de formas assumidas pelos textos a que chamamos 

―literatura‖. Somente assim, estaremos aptos a identificar a 

importância do papel do medo na narrativa ficcional brasileira. 

QUAL SERIA A FACE BRASILEIRA DO MEDO FICCIONAL 

A literatura gótica está, de fato, na origem da moderna 

literatura do medo européia e norte-americana. No Brasil, algumas 
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pesquisas recentes – como as de Alexander Meirelles Silva, Daniel 

Serravalle de Sá, Maurício César Menon, entre outros – têm 

demonstrado, com sucesso, a influência do gótico sobre nossos 

escritores do século XIX e XX. 

Talvez não seja essa, entretanto, a única chave para 

identificarmos a nossa própria tradição do medo. Em primeiro lugar, 

porque aos procurarmos ecos da literatura do medo européia e norte-

americana, muitas vezes nos deparamos com os clichês absorvidos 

pela influência da literatura de horror estrangeira sobre nossos 

escritores. Em outras palavras, quando procuramos pelo ―mesmo‖, 

encontramos o ―mesmo‖. Nossa hipótese de trabalho atual supõe que 

a literatura do medo no Brasil teria aspectos muito mais ―realistas‖, 

ao contrário das tradições européia e norte-americana, estreitamente 

ligadas a temas sobrenaturais. 

Não descartamos, é claro, que as lendas, o folclore, os mitos e 

os costumes locais possam representar um grande potencial para 

uma ficção do medo brasileiro baseada em elementos sobrenaturais. 

Contudo, parece-nos extremamente profícuo supor que o medo 

gerado por causas tomadas como naturais possa constituir o cerne de 

nosso horror ficcional. São muitas as possibilidades de florescimento 

de uma literatura do medo no Brasil: (i) as ameaças vindas da 

própria natureza local, sublime e terrível, fonte de maravilha e 

mistério, tanto para o nativo, quanto para o europeu, com seus 

cataclismos, suas doenças, seus animais ferozes, seus ambientes 

inóspitos; (ii) as emoções advindas de nossa angústia existencial, da 

terrível consciência de nossa inexorável finitude, de nossa morte 

física, da decadência de nosso corpo e de nossa mente; ou, por fim, 

(iii) os temores relacionados à imprevisibilidade do ―Outro‖, a 

violência e a crueldade irracionalmente naturais do ser humano, fonte 

constante de um mal ainda mais terrível por sua aleatoriedade. 

Em um local onde, muitas vezes, o horror foi e é ―institucional‖ 

(cf. João Adolfo Hansen in CAUSO, 2003, p. 17-18), por que não 
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haveria uma narrativa ficcional de horror? Afinal, como nos lembra 

Stephen KING (1983), uma das funções da ficção de horror é 

justamente nos ajudar a lidar com nossos medos reais. 
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A MONSTRUOSIDADE DE ÂNGELA: 

 AS MACABRAS PERSONAGENS FEMININAS  

DE ÁLVARES DE AZEVEDO 

NIELS, Karla Menezes Lopes31 

INTRODUÇÃO 

A literatura de horror, em geral, procura trabalhar com os 

―medos pessoais enraizados‖ (KING, 2003, p. 110) no cerne humano, 

em especial aqueles relacionados com a morte e com a dor, para criar 

narrativas que impressionem esteticamente o leitor. Em narrativas do 

gênero, ―a morte e a decomposição tornam-se inevitavelmente 

horríveis e inevitavelmente um tabu‖ (IBID., p. 111), e, por isso, 

tornam-se o perfeito ponto de pressão ―psicológica‖ para o leitor 

(IBID., p. 64). 

Cenas, personagens e descrições repugnantes que giram em 

torno dessa temática estão presentes em algumas das obras de 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo, autor por muitos críticos e 

historiadores considerado o principal nome do Romantismo Gótico no 

Brasil. Ângela, personagem que intitula esse trabalho, expõe com 

franqueza tal temática. Para ficar com seu amante, mata o marido e o 

filho cruelmente. A descrição fria e sanguinolenta da cena 

impressiona e destaca a monstruosa relação entre o amor e a morte, 

como se o primeiro conduzisse necessariamente ao segundo. 

Outras personagens femininas de Álvares de Azevedo também 

expõem esse lado macabro da mulher e do amor, talvez não com a 

mesma força da Ângela de ―Bertram‖, mas de modo a proporcionar o 

mesmo tipo de prazer estético, através de imagens igualmente 

medonhas e repulsivas. Aquelas que aqui analisamos são peculiares e 

                                                 
31Karla Menezes Lopes Niels(mestranda.UERJ); e-mail:karla.niels@gmail.com 
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demonstram o quão equivocado estava Mário de Andrade ao afirmar 

categoricamente, em artigo de 1931, na Revista Nova, que ―todas as 

mulheres que vêm na obra de Álvares de Azevedo, si não são 

consanguineamente assexuadas (mãe, irmã), ou são virgens de 

quinze anos ou prostitutas, isto é, intangíveis ou desprezíveis‖ 

(ANDRADE, 2002, p. 226). Mário questiona, ainda, as musas 

adormecidas da poética alvarozavediana como, por exemplo, ―o anjo 

do cemitério‖ de ―Solfieiri‖. 

Nesse artigo – intitulado ―Amor e medo‖–, o modernista 

analisa, à luz da psicanálise, a poesia e a prosa do romântico. Um 

estudo que causou grande polêmica ao sugerir que as perversões e 

as degradações humanas presentes na obra do autor seriam 

variações de suas fobias, e, sobretudo de seu o "medo de amar" uma 

mulher. Comentando o primeiro capítulo de Prata da Casa de Eugênio 

Gomes, Hildon Rocha argumenta que 

Mário de Andrade absteve-se de verificar relações do 
tema com os românticos estrangeiros que, não sendo 

diferenciados ou indiferentes sexualmente, celebraram 

repetidas vezes s mulheres adormecidas. Musset e 

Byron, e não se pode afirmar que nenhum deles tivesse 

medo de amar ou de mulher... Que Álvares de Azevedo 

seguiu as mesmas normas pegadas, menos por impulso 
psicológico do que por mimetismo, é coisa fora de 

dúvida para quem examinar cuidadosamente as 

repercussões do tema em suas poesias. (ROCHA, 1982, 

p. 62) 

A mulher que fora observada em um sonho por Macário tinha 

uma beleza angelical e ao mesmo tempo uma beleza cadavérica. A 

descrição impressiona pela perspectiva sentimental e emotiva com 

que trabalha a figura dessa mulher. Vejamos a descrição da mulher 

que foi vista em sonho por Macário: 
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(...) eu vi uma forma de mulher pensativa. Era nua e 
seu corpo e perfeito como o de um anjo - mas era lívido 

como o mármore. Seus olhos eram vidrados, os lábios 

brancos, e as unhas roxeadas. Seu cabelo era loiro, 

mas tinha uns reflexos de branco. - Que dor 

desconhecida a gelara assim e lhe embranquecera os 

cabelos? Não sei. Ela se erguia às vezes, cambaleando, 
estremecendo suas pernas indecisas, como uma criança 

que tirita; – e se perdia nas trevas. (...) (AZEVEDO, 

2000, p. 533) 

Assim como a mulher dos sonhos de Macário, Ângela, como o 

próprio nome da personagem prenuncia, é descrita com a beleza de 

um anjo – uma beleza que inebria Bertram, mas com uma índole 

capaz das maiores atrocidades cuja lembrança se instalara no 

narrador ―como o fantasma de um mau anjo perto‖ do seu leito 

(AZEVEDO, 2000, p. 573). 

É como a musa de ―Conde Lopo‖, um misto de ―fada ou mulher, 

anjo ou demônio‖ (AZEVEDO, 2000, p. 392), em que a beleza do anjo 

se sobrepõe à malignidade do demônio e inebria o outro sexo. Porém, 

a espanhola Ângela é descrita não com a pele clara das mulheres 

angelicais, geralmente descritas nos clássicos renascentistas. Não era 

a Beatrice de Dante, nem a Laura de Petrarca. Ela era "linda daquele 

moreno das Andaluzas que não há de vê-las sobre as franjas da 

mantilha acetinada, com as plantas mimosas, as mãos de alabastro, 

os olhos que brilham e os lábios de rosa d‘Alexandria‖ (IBID., p. 572) 

Tinha, portanto, um ar vivo, que nem mesmo a prostituta do Poema 

do Frade terá, uma vez que no poema a figura feminina prostituída é 

focalizada através de uma perspectiva sentimental e emotiva; dona 

de uma ―palidez marmórea‖ mais digna do ―anjo do cemitério‖ de 

―Solfieiri‖ do que de uma verdadeira prostituta do século XIX. 

Mas, voltemos à Ângela. Quando ela assassina seu marido e 

filho, o impacto da cena sobre o narrador é tão forte que o leva a 

descrever o impressionante caráter frio, sanguinário e monstruoso do 

ato de uma maneira que também impressiona o leitor. Vejamos: 
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Era alta a noite: eu esperava ver passar nas cortinas 
brancas a sombra do anjo. Quando passei uma voz 

chamou-me. Entrei – Ângela com os pés nus, o vestido 

solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes tomou-

me pela mão... Senti-lhe a mão úmida.... Era escura a 

escada que subimos: passei a minha mão molhada pela 

dela por meus lábios – Tinha saibo de sangue. 
[...] 

Ela foi buscar uma luz, e deixou-me no escuro. 

Procurei, tateando, um lugar para assentar-me: toquei 

numa mesa. Mas ao passar-lhe a mão senti-a banhada 

de umidade: além senti uma cabeça fria como a neve e 
molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era 

sangue... 

Quando Ângela veio com a luz, eu vi... era horrível!...O 

marido estava degolado. 

Era uma estátua de gesso lavada de sangue... Sobre o 
peito do assassinado estava uma criança de bruços. Ela 

ergueu-a pelos cabelos... Estava morta também: o 

sangue que corria das veias rotas de seu peito se 

misturava com o do pai! (AZEVEDO, 2000, p. 573) 

Um demônio em pele de anjo que resolve presentear o seu 

amante com o crime, com a morte e o sangue daqueles que, por uma 

ironia do destino, eram o principal obstáculo à plenitude daquele 

amor, antes imoral e proibido; agora, monstruoso. Era esse o seu 

presente, ―negro embora‖, como ela mesma dirá ao amante, mas que 

permite que ela seja sua e somente sua. Diferente da mulher vista 

por Macário, que embalava ―nu e macilento no seu peito‖ (AZEVEDO, 

2000, p. 539) o cadáver do filho, não era dor o que Ângela sentia ao 

ver o sangre e o cadáver do filho que assassinara. Era um louco 

prazer! 

A sequência de reticências entre as frases demonstra a 

hesitação do narrador em continuar sua narração até que, finalmente, 

conclui com o detalhe mais grotesco da cena: ―o sangue que corria 

das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai!‖ (AZEVEDO, 

2000, p. 573). A descrição é tão vívida que podemos não só imaginar, 

como ver o sangue vermelho e quente escorrendo pela mesa e 

espalhando-se pelo chão. É possível até sentir o cheiro de sangue 

fresco empesteando o lugar. 
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A imagem aqui apresentada através da descrição detalhista do 

narrador proporciona um certo tipo de prazer estético comum à 

literatura de horror. Em Danse Macabre, o ficcionista contemporâneo 

StephenKing postula três níveis para o gênero, relacionados ao tipo 

de prazer que proporcionam ao leitor: horror, terror e repulsa. 

O terror, o efeito mais nobre e menos explicito é um 

movimento artístico que estimula uma pressão fóbica, relacionado 

com tudo aquilo que a mente humana é capaz de imaginar. Há 

apenas uma sugestão de algo ruim ou sobrenatural, em um processo 

de participação criativa do leitor. Essa percepção se aproxima do 

gênero fantástico todoroviano32 e do medo cósmico de Lovecraft33 em 

que ―(...) o apelo do macabro é geralmente restrito porque exige do 

leitor certo grau de imaginação (...) e distanciamento da vida 

cotidiana.‖ (LOVECRAFT, 2007, p. 13) Há, portanto, uma necessidade 

da intervenção de um leitor empírico, cuja imaginação precisa entrar 

em ação para construir o sentido sugerido. 

                                                 
32A segunda condição para a concepção do gênero fantástico, segundo Todorov, tem 
a ver com a identificação do leitor com o personagem. Segundo o formalista o 

fantástico requer ―a existência de acontecimentos inexplicáveis, imprecisos; e na 
―possibilidade de se fornecer duas explicações ao acontecimento sobrenatural e, em 

consequência, o fato de que alguém devesse escolher entre ambas‖ (TODOROV, 
2007, p.32). Observa-se, portanto que o leitor deve integrar-se à narração (cabe 

ressaltar que se trata de um leitor ideal, o narratário, o qual, em termos 

formalistas, é o arquitetado pelo texto)‖. (NIELS, 2008, p. 3). Claro que o ensaísta 
de vertente estruturalista julga tal condição como não essencial, mas para a 

consideração de efeitos de leitura a catarse torna-se fundamental. 

33Lovecraft no primeiro longo ensaio monográfico sobre a literatura de horror – O 

horror sobrenatural em literatura – aborda o medo do desconhecido como sendo 
algo inerente à constituição humana. Tal tipo de literatura gera umdesconforto a 

partir da abordagem temas específicos que envolvam o oculto ou o sobrenatural, 
que ensaísta denomina ―medo cósmico‖. É, portanto, aquele medo que está 

relacionado com os resquícios da primitiva consciência humana, suscetível a 

crenças em realidades obscuras e desconhecidas e a margem do que se entende 
por natural. Nesse a incerteza e o perigo seriam os catalisadores do medo e das 

suas variações. ―Uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças 
externas do homem precisa estar presente‖ e a ―atmosfera é a coisa mais 

importante, pois o critério final de autenticidade não é a harmonização de um 
enredo, mas a criação de uma determinada reação.‖ (LOVECRAFT: 2007, p. 17). 

King por outro lado, argumenta que ―o enredo sempre foi a virtude da história de 
horror‖. (KING, 2003, p. 197-8). 
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O horror, além da criação de um processo mental, ―também 

gera uma reação física‖. Tem a ver com monstruosidades, 

anormalidades ou eventos sobrenaturais. Tratar-se-ia, portanto de 

uma sensação provocada pela percepção de algo estar fisicamente 

errado. 

Já o efeito de repulsa refere-se às sensações produzidas por 

causas que podem ser encontradas em coisas que são culturalmente 

percebidas como repulsivas. É justamente esse último efeito que nos 

interessa, por aplicar-se em especial à Ângela, o demônio em pele de 

anjo. A atitude dessa mulher transgride não só o sexto mandamento 

– não deves assassinar – como adentra os limites do socialmente 

considerado monstruoso, ao mataro próprio filho pelo prazer de um 

homem. No entanto, não falamos deuma repulsa física como a que é 

possível observar em filmes contemporâneos como Jogos mortais, 

mas sim uma repulsa moral, que viola tabus morais. E, é justamente 

a produção desse efeito que essas personagens alvarozevedianas 

parecem produzir através de ações que podemos denominar 

macabras. 

VINGANÇA, MORTE E TRAIÇÃO. 

Não só o amor desmedido pode levar a atitudes monstruosas, 

macabras. O sentimento de vingança também pode motivar crimes 

capazes de gerar repulsa no plano estético quanto o cometido 

pelaÂngela de ―Bertram‖. No último conto de Noite na taverna, 

―Último beijo de amor‖, dois assassinatos e um incesto motivam a 

vingança de uma mulher, a princípio, não nominada no conto. 

Durante um jogo de bilhar o narrador e seu adversário, Artur, 

se desentendem e propõem um duelo armado. Artur, atingido por um 

tiro, cai moribundo, apontando para seu bolso, de onde Joahnn tira 

dois bilhetes e um anel. No segundo bilhete havia a hora e o 

endereço de um encontro: ―uma hora da noite na rua de... nº 60, 1º 
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andar; acharás a porta abertas. Tua G.‖ (AZEVEDO, 2000, p. 86). O 

narrador, então, resolve se passar pelo ―morto‖ e vai encontrar-se 

com a noiva de Artur. Passam uma noite de amor juntos. Ao sair do 

quarto, incorre em uma briga e mata um homem que descobrirá ser 

seu irmão. Percebe, então, que acaba de cometer um incesto seguido 

de um fratricídio. 

A mulher, violada e dominada pelo sentimento de vingança, 

vingaria a si mesma, ao noivo e ao irmão. Vestida de negro, adentrou 

na taverna procurando por um deles. Quando chegou a Johann, que 

dormia, ―um riso embranqueceu-lhe os beiços, o olhar tornou-se 

sombrio.‖ (IBID., p. 89) Aquele olhar sombrio, já prenunciava a 

vingança. Ela se aproximou e, como Ângela, matou-o friamente. Logo 

após aproximou-se de Arnold, que era na verdade Artur – seu amado 

que julgava morto – e despediu-se ―(...) Eu vinha só dizer-te adeus! 

Da borda de meu túmulo: e depois contente fecharia eu mesmo a 

porta dele... Arthur eu vou morrer!‖ (IBID., p. 92). Ao proferir essas 

palavras, morre Giorgia e Arthur suicida-se com um punhal – uma 

cena bastante Shakespeariana. 

Ela não enlouquece como Godofredo Wash, pai da menina que 

morrera desgostosa por causa do protagonista do terceiro conto de 

Noite na taverna, Gennaro. A mulher, diferente do homem, é sempre 

sóbria nas suas ações. O homem quando comete atos atrozes ou 

estão ébrios ou dominados pela loucura. A mulher – misto de anjo e 

demônio – é fria e age conscientemente. 

No livro A história do medo no ocidente, Jean Delumeau dedica 

todo um capítulo à mulher. Aponta para o fato de que a mulher na 

sociedade e na literatura dos séculos passados era vista como ―um 

perigoso agente de Satã‖ (DELUMEAU, 2009, p. 462). A mulher era, 

portanto, um 
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Mal magnífico, prazer funesto, venenosa e enganadora 
[...]. Pandora grega ou Eva judaica, ela cometeu a falta 

original ao abrir a urna que continha todos os males ou 

ao comer o fruto proibido. O homem procurou um 

responsável para o sofrimento, para o malogro, para o 

desaparecimento do paraíso terrestre, e encontrou a 

mulher. Como não temer um ser que nunca é tão 
perigoso quando sorri? A caverna sexual tornou-se a 

fossa viscosa do inferno. (IBID., p. 468) 

A visão exposta por Delumeau remonta ao final do século XVI e 

ao começo do século XVII. Em Álvares de Azevedo, tal ponto de vista 

é retrabalhado dualmente. As personagens femininas são construídas 

como se tivessem duas faces, uma de luz e outra de sombra, ora 

anjo, ora demônio, nunca se pode saber qual dessas duas faces é a 

atuante, pois, a mulher é ―um ser que nunca é tão perigoso [como] 

quando sorri‖ (idem, p. 468). 

―Fada ou mulher, anjo ou demônio és bela‖, dirá o poeta em o 

Conde Lopo. Ao comentar o sonho de Macário e a mulher por ele 

vista, Satã dirá que ―o anjo [a mulher] é a criatura do amor‖ 

(AZEVEDO, 2000, p. 534). Para Macário, trata-se de um anjo 

misterioso que conduz o homem à loucura, enquanto para Penseroso, 

a mulher será apenas o anjo: 

A mulher! Oh! se todos os homens as entendessem. 

Essas almas divinas são como as fibras harmoniosas de 
uma rabeca. O ignorante não arranca dela um som 

melodioso embalde suas mãos grosseiras revolvem e 

apertam o arco sobre elas - embalde! somente sons 

ásperos ressoam. Mas que a mão do artista as vibre, 

que a alma do músico se derrame nelas, e do 
instrumento grosseiro do mendigo ignorante, ou do 

cego vagabundo, como do stradivarius divino, exalam-

se ais, vozes humanas, suspiros e acentos 

entrecortados de lágrimas. (AZEVEDO, 2000, p. 541) 

Mas, mesmo a mulher anjo também mata. A italiana de 

Penseroso propõe-lhe um pacto de morte: ―O teu sonho é o meu – é 

o nosso amor – a minha vida por ti, a tua vida por mim: nós dois 

formando um único ser, uma única alma, um mundo de delícias e de 
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mistério só para nós e por nós!‖ (IBID., p. 544) Ao pensar sobre o 

suicídio dirá que aquele amor ―foi uma desgraça‖, ―uma sina terrível‖. 

Ou seja, o amor é sempre rodeado pela morte. É pela morte que o 

amor romântico se configura. 

Em Conde Lopo, assim como no inacabado Livro de Fra 

Gondicário e nos contos ―Gennaro‖ e ―Claudius Hermam‖, será outro 

tema que virá à tona e norteará a crueldade feminina – a traição. No 

século XIX , assim como nos séculos anteriores, a traição era 

encarada como um tabu, um crime tão bárbaro e cruel como poderia 

ser um frio assassinato. E, a traição da mulher conduzia o homem ou 

ao assassinato ou ao suicídio. 

O longo poema narrativo lança mão de um expediente 

tipicamente romântico: a morte de um poeta desconhecido em casa 

de gente estranha leva à descoberta, sob seu colchão, de um livro de 

versos que narra sua história e revela seu nome,Conde Lopo. Sua 

história é tecida através de temas comuns a obras românticas e ultra-

românticas: o narrador-protagonista conhece uma linda jovem, noiva 

com ela, viaja subitamente à ordem pelo pai, e, quando regressa – a 

traição – vê que sua amada estava noiva de seu irmão. 

O ciúme conduz ao assassinato da moça e, a seguir, o Conde 

passa a levar vida aventureira e desregrada, como se vivesse cada 

uma das cenas das narrativas de Noite na taverna. Será nesse 

momento de sua vida que conhecerá um rapaz cuja vida salva. 

Tornam-se tão amigos ao ponto de ser somente a ele que o Conde 

contará sobre o seu passado e seus fortíssimos pesadelos, revivendo 

a lembrança daquela mulher e a dor da traição. 

No último canto, ―Um túmulo aberto‖, como que em um sonho, 

o Conde vê sua amada, para ele ―morta de há muito‖, como que 

retornando da morte para lhe purgar os pecados. O que impressiona 

é justamente a descrição cadavérica de Madalena, que se aproxima 

daquela mulher do sonho de Macário 

E ela pálida,  
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Abatida e sem cor e os olhos mortos  
E os lábios descorados, os cabelos 

Co‘as flores inda do noivado infame,  

Da rota c‘roa entrelaçados – alva 

Como estátua sem vida! 

(AZEVEDO, 200, p. 495) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através dos temas amor e morte, Azevedo cria nessas obras 

uma atmosfera melancólica, própria do que a historiografia preferiu 

definir como o byronismo de Álvares de Azevedo. Entretanto, 

observamos que há muito mais nestas personagens do que uma 

simples emulação da vida e da obra de Lord Byron. 

Essa parte da literatura alvarozevediana, em especial o drama 

Macário e os contos de Noite na taverna, ao tematizarem a morte e a 

noite, formulam uma ―pedagogia satânica visando desenvolver o lado 

escuro do homem, que tanto fascinou o Romantismo e tem como 

manifesto a noite‖ (CANDIDO, 1989, p. 18). As personagens 

femininas são construídas de forma a potencializar esse lado escuro e 

obscuro do homem. Nelas e através delas tematizam-se vários tabus: 

o assassinato, o suicídio, o infanticídio, a traição, o incesto e o 

fratricídio. 

Tabu, segundo umas das acepções do dicionário Caldas Aulete, 

é aquilo ―que não pode ser feito ou pronunciado por ferir o pudor, a 

moral, os costumes; forte restrição a certos tipos de comportamento 

ou expressão‖ (AULETE, 2008). Mediante esse ponto de vista, a 

―repulsa‖ produzida pelas personagens femininas de Álvares de 

Azevedo pode ser vistasob uma perspectiva social de anormalidade. 

Para o jovem romântico, o tratamento da imoralidade na 

literatura é esteticamente uma marca do sublime. Questiona ele no 

prefácio de O Conde Lopo: 
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Pode-se perdoar ao Triboulet do Rei diverte-se – esse 
sangrento epigrama de um poeta sublime, aba de 

manto de veludo reluzente de pedraria rota pela mão 

do gênio, mostrando quanto de infame lá embaixo se 

escondia – pode-se pois perdoar Triboulet sua vida à 

frente da sua agonia, e ante  aquela cabeça de homem 

estalada nas pedras da calçada esquecer os remoques 
infames do truão – mas nem por isso a peça deixa de 

ser imoral. 

Qual é a imoralidade de uma peça? 

Não é a apresentação de quadros contra a moral? 

(AZEVEDO, 2000, p. 375) 

Apresentada como anjo e demônio e vista como sombria e bela, 

a mulher é a personagem que potencializa a visão da morte e 

potencializa o sublime. Ela é amoral e imoral! Quer seja porque 

assassina, quer seja porque conduz o homem a encontrar-se com a 

morte e a poetizá-la. As atitudes dessas personagens amedrontam os 

protagonistas que delas falam, mas, sobretudo, dão-lhes prazer. Para 

eles, o prazer de amar não poderia estar desvinculado da dor, do 

sofrimento, do medo e da morte. Por isso, mulheres e homens 

assassinam e se suicidam: por amor e pelo prazer. 
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QUEM TEM MEDO DO COBRADOR? - A SOCIEDADE E A 

LITERATURA CONTEMPORÂNEA NO CONTO “O 

COBRADOR”, DE RUBEM FONSECA 

CABRAL , Luciano34 

INTRODUÇÃO 

A literatura, ainda que possa ser pensada como produto dela 

mesma, iniciada e encerrada em si, é, também, resultado da 

interação entre os homens35. Não há como tomar como irrelevantes 

os fatos sociais, que são consequências desta interação: os homens 

coexistem, comunicam-se e interagem; assim, fazem trocas de 

diversas naturezas (comerciais, linguísticas, culturais, ideológicas 

etc.), e isto se reflete na produção literária. Enxergar a literatura 

exclusivamente a partir de fatos sociais seria, nas palavras de 

Antônio Cândido, tanto monótono e desestimulante quanto perigoso, 

pois, se a realidade literária transcende a realidade que conhecemos, 

terminaríamos por aprisionar a literatura em um universo limitado e 

previsível. Porém, muitos autores utilizaram e se utilizam deles para 

compor suas narrativas, ao ponto de serem classificados criticamente 

como realistas. Embora a classificação seja controversa se vista sob a 

totalidade de sua obra, Machado de Assis, por exemplo, está inserido 

no realismo. Isto não deixa de ser uma verdade (ou, no mínimo, uma 

característica de sua produção ficcional), já que a maior parte de suas 

histórias provincianas é repleta de minuciosas observações do 

cotidiano urbano carioca em fins do século XIX. 

Do mesmo modo, ao avançar até a literatura de nossos dias e 

localizar propositadamente Rubem Fonseca, percebo que a 

                                                 
34Luciano Cabral (UERJ/FAPERJ); e-mail: lucianocabraldasilva@gmail.com 

35 Cf. CÂNDIDO, 1989. 
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observação da vida metropolitana perdura. Suas personagens são 

largamente urbanas, porém de uma urbanidade marginal, 

pornográfica e tão violenta que parecem inevitáveis. Grande parte 

das histórias fonsequianas é ambientada em um Rio de Janeiro 

desconhecido, que beira o pitoresco, com seus tipos urbanos 

tradicionalmente sem voz e sem rosto. É por esta razão que no conto 

‗‗Intestino Grosso‘‘ o escritor entrevistado declara: ‗‗[...] os meus 

livros estão cheios de miseráveis sem dentes‘‘ (FONSECA, 1998, 

p.164). 

As metrópoles enfrentam o custo da exclusão econômica. As 

indústrias e o comércio, que atraem milhares de pessoas para seus 

campos de trabalho, buscam sempre obter maiores lucros. Então, 

para diminuir cada vez mais os custos, o objetivo é ‗‗realizar o 

mesmo trabalho e obter os mesmos resultados econômicos com 

menos força de trabalho [...]‘‘ (BAUMAN, 2009, p. 24). Aqueles 

incluídos como força de trabalho, também buscando diminuir seus 

custos e usufruir dos serviços (muitas vezes, somente oferecidos nas 

metrópoles), fixam-se o mais próximo possível do local onde 

trabalham; aqueles excluídos desta força tornam-se descartáveis e 

elimináveis e, geralmente, descartados de forma permanente36. 

Notemos então que há uma linha muito tênue entre exclusão 

econômica e exclusão social, já que quem está fora do alcance 

econômico estará, consequente e inevitavelmente, fora do alcance 

social, por estar incapaz de qualquer mobilidade de classe. Este 

embate é ainda mais perverso se notarmos que, como não há como 

acolher a todos, quem está ‗‗dentro‘‘ não quer sair e quem está ‗‗fora‘‘ 

faz de tudo para entrar. Porém, em nome de um ‗‗progresso 

econômico‘‘, muitos ficam permanentemente ‗‗de fora‘‘, pois não são 

(nem serão) mais úteis como força de trabalho. E a metrópole é o 

                                                 
36

 Bauman alerta que ‗‘a exclusão do trabalho é vivida mais como uma condição de 

‗superfluidade‘ (...); equivale a ser recusado, marcados como supérfluo, inútil, 

inábil para o trabalho e condenado a permanecer ‗economicamente inativo‘. Ser 
excluído do trabalho significa ser eliminável (...)‘‘ (BAUMAN, 2009, p. 23-4). 
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lugar que abarca tanto os que estão ‗‗dentro‘‘, os abastados, quanto 

os que estão ‗‗fora‘‘, os desprovidos. Na ficção fonsequiana, a 

inevitável colisão entre estas duas classes tem consequências 

brutais37. 

Seria simplista criticar uma obra literária tendo como base 

somente a vertente sociológica. Se a literatura tem seu mérito 

assegurado na inerente capacidade de transcender qualquer limite, 

tal isolamento analítico não faz sentido. Contudo, longe de lhe impor 

amarras, mas, ao contrário, para tentar uma análise literária 

particular, o ponto de vista adotado aqui será, em sua maior parte, o 

sociológico, dada a recorrência de narrativas urbanas e todos os 

embates que elas podem abarcar em nossa literatura 

contemporânea38. Assim, a pergunta que tento responder é: como 

um personagem como o Cobrador, protagonista do conto homônimo 

de Rubem Fonseca, é possível em nossa literatura? Uma questão 

como esta, requer, a meu ver, uma abordagem sociológica. 

A ESTRUTURA DO CONTO 

O conto é dividido em dezesseis pequenas seções 

(sequenciadas cronologicamente e separadas por asteriscos) e 

assemelham-se a notícias de jornal (e também à estrutura das 

famosas publicações literárias de folhetins do século XIX). A narrativa 

autodiegética parece ter função dupla e antagônica: tanto contribui 

para a identificação do leitor com o Cobrador quanto intensifica o 

repúdio diante de seus atos violentos. Sendo o narrador o 

protagonista, temos assim uma ligação direta com ele, sem 

intermédios (diferentemente do que aconteceria se a narrativa fosse 
                                                 
37

 Sobre o encontro inevitável entre estas duas classes, veja CABRAL, Luciano. 

Vitimas e Algozes do Medo no conto "Feliz Ano Novo", de Rubem Fonseca, 2010. 

38
 Ainda que considere aqui como um fenômeno contemporâneo a recorrência de 

narrativas de cunho urbano, Antônio Cândido lembra-nos que a literatura brasileira 

sempre priorizou as metrópoles, e suas questões urbanas, para compor e localizar 
suas personagens. 
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em terceira pessoa, como nos romances naturalistas, por exemplo), e 

por isso, sem um juízo de valor estabelecido. Pelo mesmo motivo, 

esta narrativa sem mediador, sem uma voz distanciada, faz com que 

os atos deste narrador-personagem sejam intensificados e 

provoquem-nos um choque quase inaceitável. Passagens como ‗‗O 

dentista meolhava, várias vezes deve ter pensado em pular em cima 

de mim, eu queria muito que ele fizesse isso para dar um tiro 

naquela barriga grande cheia de merda‘‘ (FONSECA, 1979, p. 166, 

grifos meus) parecem tornar-se mais pungentes, e mais reais, 

quando lidas na primeira pessoa. O uso deste recurso vai de encontro 

ao que afirma Cândido quando reflete sobre a literatura brasileira 

contemporânea: 

O que vale é o impacto, produzido pela habilidade ou a 

força. Não se deseja emocionar, nem suscitar a 
contemplação, mas causar choque no leitor e excitar a 

argúcia do crítico, por meio de textos que penetram 

com vigor, mas não se deixam avaliar com facilidade.  

(CÂNDIDO, 1989, p. 213) 

E esse choque, na ficção fonsequiana, vem em forma de 

palavras de baixo calão, frases curtas (e, na maioria das vezes, sem 

conjunções), na linguagem popular, na narrativa autodiegética e na 

adoção da violência como discurso, inaugurando o que Alfredo BOSI 

(2006) chamou de literatura brutalista. 

A MORAL DO COBRADOR 

O protagonista do conto ‗‗O Cobrador‘‘ é um personagem que 

decide não pagar por mais nada, mas sim cobrar o que, segundo ele, 

lhe é devido: ‗‗Eu não pago mais nada, cansei de pagar! (...) agora eu 

só cobro!‘‘ (FONSECA, 1979, p. 166). Ele é violento, cruel, racista, 

inescrupuloso, mas, de forma alguma pode ser considerado amoral; 

ele mata e estupra, mas, de forma alguma, ele o faz sem propósito. 

Embora não estivesse dentro de preceitos legais, sua moral não é 
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caótica; muito pelo contrário, ela tem critérios. O Cobrador é 

simpático à mulher que não se importa com seus poemas, pois 

reconhece que ela não lhe deve nada: ‗‗Esta fodida não me deve 

nada, pensei, mora com sacrifício num quarto e sala, os olhos dela já 

estão empapuçados de beber porcarias e ler a vida das grã-finas na 

revista Vogue.‘‘ (IBID., p. 170); além disso, não revida ao ser 

destratado pelo homem que lhe nega o jornal: ‗‗Não me chateio, o 

crioulo tem poucos dentes, dois ou três, tortos e escuros. Digo, tá, 

não vamos brigar por isso.‘‘ (IBID., p.179). O Cobrador tem ainda 

grande compaixão pela Dona Clotilde, a dona do sobrado onde mora: 

é ele quem lhe aplica a ‗‗injeção de trinevral‘‘ e passa o ‗‗escovão na 

sala‘‘ (IBID., p. 176). O protagonista mostra-se tremendamente 

solidário quando percebe que está lidando com uma pessoa de sua 

classe, um desprovido como ele, ou seja, uma pessoa econômica e 

socialmente excluída. 

Por outro lado, ao identificar a classe oposta, os abastados (ele, 

por vezes, os chama de parasitas), sua conduta muda drasticamente. 

Para com estes, o Cobrador não demonstra qualquer compaixão ou 

solidariedade. Ele sente prazer ao estuprar a mulher do apartamento 

que invade: ‗‗Enquanto enfiava e tirava o pau, eu lambia os peitos 

dela, a orelha, o pescoço, passava o dedo de leve no seu cu, alisava 

sua bunda‘‘ (IBIDEM, p.174); não desiste de seu intento de cortar a 

cabeça de um homem com um facão: ‗‗Dei-lhe outro golpe e mais 

outro e outro e a cabeça não rolava. Ele tinha desmaiado ou morrido 

com a porra da cabeça presa no pescoço‘‘ (IBIDEM, p.173); e, ainda, 

tem uma frieza perturbadora ao tratar com o muambeiro: 

Também quero comprar um rádio, eu disse pro 

muambeiro. 

(...) 

O muambeiro voltou carregando um rádio de pilha. É 
japonês, ele disse. 

Liga para eu ouvir o som. 

Ele ligou. 

Mais alto, eu pedi 

Ele aumentou o volume. 
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Puf. Acho que ele morreu logo no primeiro tiro. Dei 
mais dois tiros só para ouvir puf, puf. 

(IBIDEM, p.168). 

O Cobrador define-se por ser violento, vingativo e cruel, mas 

também por ser solidário, compassivo e lírico: solidário para com 

aqueles que têm características semelhantes às suas e violento para 

com os que as têm contrárias. No entanto, ao encontrar Ana 

‗‗palindrômica‘‘ (IBID., p. 175) parece que seus critérios de 

diferenciação, antes rígidos, são enfraquecidos ou até apagados. Ana 

é branca, ‗‗Faço hora para ir na casa da moça branca‘‘ (IBIDEM) e 

rica, ‗‗Digo que não tenho dinheiro nem fome, mas ela tem as duas 

coisas‘‘ (IBID., p. 177), o que, por si só, já a condenaria à morte. Mas 

o protagonista, inexplicavelmente, interessa-se por ela: ‗‗Eu quero 

aquela mulher branca!‘‘ (IBID., p. 175). Contra todas as expectativas, 

o protagonista apaixona-se por uma pessoa da classe contrária: uma 

abastada. 

A UTOPIA DO COBRADOR 

Refletindo sobre o que implicaria ser pós-moderno, Fredric 

JAMESON (2004) propõe quatro visões ideológicas e estéticas para 

esta época: (1) o rechaço ao modernismo como movimento, 

indicando então o pós-modernismo como seu sucessor; 

inversamente, (2) o rechaço ao pós-modernismo e a defesa cega do 

modernismo; (3) a continuação e a reafirmação do modernismo: o 

pós-modernismo prepara ao mesmo tempo em que precede a época 

moderna; e como última visão, (4) a época de crítica ao modernismo, 

com a forte descrença e desconfiança nas antigas utopias. 

Se for possível encaixar o Cobrador em alguma visão pós-

moderna proposta por Jameson, sua atitude estará seguramente mais 

próxima da descrença e da desconfiança. A previsão de um futuro 

promissor (aquele acreditado pelos humanistas) que conseguiria 
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satisfazer os anseios de todos de forma igualitária, apesar de ter 

havido algumas tentativas, foi solapada quando o homem divorciou-

se do homem (cf. BAUMAN, 2005) em prol de vantagens 

egocêntricas. Em outras palavras, a descrença e a desconfiança nas 

utopias começou quando o pensamento deixou de ser coletivo e 

tornou-se individual. 

Mas abdicar das antigas utopias não significa, contudo, dizer 

que outras não possam surgir e assim como ele cria uma moral 

própria, o Cobrador também cria uma utopia própria. Para ele, não 

cabe mais a crença (entendida, talvez, como uma espera) no ‗‗agente 

histórico da mudança‘‘, digo, uma classe (a trabalhadora) que 

compreendesse que as causas de sua exploração e de sua miséria 

têm raízes sistêmicas, e que, uma vez compreendidas estas causas, a 

inversão da pirâmide social (ou até mesmo a possibilidade desta 

inversão) fizesse surgir ‗‗uma terra em que o salto para a liberdade, a 

igualdade e a fraternidade (...) finalmente alcança[sse] seu destino 

socialista‘‘ (BAUMAN, 2006, p. 209). A utopia do Cobrador é a 

‗‗justiça com as próprias mãos‘‘ ou o ‗‗cansei de esperar, farei por 

mim mesmo‘‘, a partir da compreensão de que não há quem possa 

interpelar por ele – e parece que ele nem mesmo quer que alguém o 

faça. Com uma ‗‗Magnum com silenciador, um Colt Cobra 38, duas 

navalhas, uma carabina 12, um Taurus 38 capenga, um punhal e um 

facão‘‘ (FONSECA, 1979, p. 168), o Cobrador torna-se o próprio 

agente desta mudança – agente solitário – e percorre as ruas do Rio 

de Janeiro cobrando aos abastados um pagamento que, para ele, não 

pode ser outro senão com a vida. Diante da miséria, tanto 

presenciada quanto vivida, o protagonista não enxerga outra forma 

de reagir que não seja a violenta (tão violenta quanto a indiferença 

dos abastados). E, assim, ele executa sua utopia, adota um lema, um 

estilo de vida, e ainda aconselha: ‗‗e o meu exemplo dever ser 

seguido por outros, muitos outros, só assim mudaremos o mundo‘‘ 

(IBID., p. 182). O que ele cobra não é dinheiro: ‗‗Peguei a carteira da 
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mão dele e joguei pro ar e quando ela veio caindo dei-lhe um bico, de 

canhota, jogando a carteira longe‘‘ (IBID., p. 172); é ‗‗colégio, 

namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no 

botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol‘‘ (IBID., p. 

168), ‗‗xarope, meia, cinema, filé mignon e buceta‘‘ (IBID., p. 174). 

Ele cobra um novo comportamento, uma nova postura, que, como 

dito, nada tem a ver com dinheiro, ou mesmo piedade. Dotado de 

ódio (nesta condição, é a única coisa que ele pode ter) e de um 

arsenal mortífero, o Cobrador é vingativo, é violento e é cruel, pois 

como diz Karl Erik Schollhammer ao tratar da literatura brasileira 

atual: 

(...) trata-se de uma escrita que age para ‗‗se vingar‘‘, 

o que também pode ser entendido, recuperando-se o 

sentido etimológico da palavra ‗‗vingar‘‘, como uma 

escrita que chega a, atinge ou alcança seu alvo com 

eficiência. O essencial é observar que essa escrita se 
guia por uma ambição de eficiência e pelo desejo de 

chegar a alcançar uma determinada realidade, em vez 

de se propor como uma mera pressa ou alvoroço 

temporal. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 11) 

Pela rapidez e concisão de estilo, poucas conjunções, mais 

pontos finais e menos vírgulas, história iniciada no ápice, fala muito 

semelhante à popular, espaço urbano e marginal, temática 

notadamente social, violência descarada, assassinatos cruéis –, posso 

dizer que o conto ‗‗O Cobrador‘‘ reúne características representativas 

da literatura nacional contemporânea tanto na forma quanto no 

conteúdo; por conseguir representar uma realidade (ou uma 

ultrarrealidade) urgente e violenta, que ainda que fosse 

desconhecida39 por alguns, está muito próxima. E porque próxima, 

provoca-nos medo. 

                                                 
39

 Apesar de afirmar que a realidade representada pelo Cobrador possa ser 

desconhecida por alguns (e por isso talvez seja exótica), ela atualmente não 

poderia ser considerada completamente desconhecida, por conta da superexposição 
e recorrência do discurso de violência como forte atrativo midiático. 
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O COBRADOR PROVOCA MEDO 

Ao tentar decifrar o enigma dos sofrimentos humanos, Freud 

identifica três tipos de causa para o medo que sentimos. Nosso 

sofrimento seria proveniente (1) da nossa incapacidade de controlar a 

natureza; (2) da degradação do nosso corpo e consequente 

percepção de nossa inevitável finitude; e (3) da fragilidade das 

relações humanas (cf. FREUD, 1997). O psicanalista ainda acrescenta 

que a última causa é provavelmente a mais amedrontadora. Ao 

contrário das duas primeiras, vistas como fatalidades, é, contudo, 

encarada como uma forma gratuita de suscitar o medo. De qualquer 

forma, sendo nossa existência social pautada na relação humana, a 

fragilidade que esta apresenta provoca um medo tal que passamos a 

desconfiar de todos aqueles que estão fora de nossos vínculos sociais, 

ao ponto de classificá-los, sem muito esforço, como ‗‗os outros‘‘. 

Ao buscar a origem dos medos modernos, Bauman afirma que 

eles surgiram ‗‗com a redução do controle estatal (...) e sua 

consequências individualistas, no momento em que o parentesco 

entre homem e homem (...) foi fragilizado ou até rompido‘‘ (BAUMAN, 

2005, p. 19-20). No momento em que a entidade mais 

ideologicamente coletiva deixou de cumprir seu papel de unificador e 

acolhedor dos desejos gerais, os indivíduos foram entregues à própria 

sorte e viram-se obrigados a competir entre si. Como a competição 

exclui a comunhão, todos os laços solidários que antes atavam os 

indivíduos como um corpo, uma comunidade, tiveram de ser 

cortados. Se competir é antes de tudo perceber-se adversário de 

todos (ou quase todos), abellum omnium contra omnes40, a 

estratégia mais inteligente é identificar o potencial inimigo. Daí, levar 

em conta padrões geográficos, culturais, físicos, étnicos, econômicos 

e sociais parece ser a melhor forma de fazê-lo. 

                                                 
40

 ‗‗A guerra de todos contra todos‘‘(Cf. HOBBES, 2008). 
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Não é de se admirar que no conto de Rubem Fonseca, para por 

em prática sua vingança, é exatamente esta a estratégia usada pelo 

protagonista. Ele identifica o ‗‗outro‘‘, o inimigo, o abastado, e o 

persegue porque acredita que todas as características contrárias às 

suas devem ser sacrificadas: seja a cor dos olhos: ‗‗E porque o 

branco dos olhos dele era azulado eu disse – você vai morrer, ô cara, 

quer que eu te dê o tiro de misericórdia?‘‘ (FONSECA, 1979, p. 167, 

grifo meu); seja a cor e textura da pele: ‗‗A mão dele era branca, 

lisinha, mas a minha estava cheia de cicatrizes (...)‘‘ (IBID., grifos 

meus); seja o status social: ‗‗Estou querendo muito matar um figurão 

desses que mostram na televisão a sua cara paternal de velhaco 

bem-sucedido, uma pessoa de sangue engrossado por caviares e 

champãs‘‘ (IBID., p. 176, grifos meus). 

Neste ponto, acredito que cabe uma pergunta: será que o medo 

provocado pela violência do Cobrador é de ordem puramente estética 

ou este medo confunde-se com a percepção de nossa vulnerabilidade 

diante de um personagem cruelmente reacionário? Caso a resposta 

permaneça apenas no campo estético, o conto ‗‗O Cobrador‘‘ adquire 

força por funcionar como uma catarse, nos moldes aristotélicos. O 

medo, neste sentido, seria um prazer que age de forma pedagógica, 

ensinando-nos a (con)viver com a violência urbana. Caso adicione-se 

a isto a percepção da nossa vulnerabilidade, estaríamos, ao ler a 

história, experimentando não apenas um prazer estético, mas 

também, e acima de tudo, um tipo de medo de segunda ordem, o 

que Bauman denomina ‗‗medo derivado‘‘ (cf. BAUMAN, 2006). Este 

medo, por sua peculiar origem nas experiências passadas de perigo, 

é descrito como um aflitivo sentimento de nos imaginarmos 

constantemente suscetíveis a alguma ameaça e, por esta razão, 

sentirmo-nos frequentemente inseguros e vulneráveis: 
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Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de 
mundo que inclua a insegurança e a vulnerabilidade 

recorrerá rotineiramente, mesmo na ausência de 

ameaça genuína, às reações adequadas a um encontro 

imediato com o perigo; o ‗‗medo derivado‘‘ adquire a 

capacidade da autopropulsão. (BAUMAN, 2006, p. 9) 

Baseado no efeito do medo derivado, posso dizer agora que as 

cidades, que tradicionalmente eram sinônimo de segurança e 

proteção com seus muros e pontes, transformaram-se em 

catalisadores naturais do medo, uma vez que fica impossível 

identificar e vencer a todos. Porém, isto não significa que não vale a 

pena tentar. Se não há como vencer os ‗‗outros‘‘, pode-se ao menos 

afastá-los da vista. E por isso, construímos condomínios fechados, 

instalamos câmeras de segurança, erguemos muros altíssimos, 

dirigimos carros blindados e evitamos determinadas pessoas, 

determinados lugares e determinadas horas do dia. As cidades, 

irônica e paradoxalmente, são tidas como sítios de guerra, onde as 

ações de seus habitantes são sempre incontroláveis e imprevisíveis. 

Os ‗‗outros‘‘ – ou como os chama Bauman, os ‗‗estrangeiros‘‘ – são 

aqueles cujas atitudes imaginamos ser sempre negativas. Eis como 

os define o sociólogo: ‗‗O estrangeiro é, por definição, alguém cuja 

ação é guiada por intenções que, no máximo, se pode tentar 

adivinhar, mas que ninguém jamais conhecerá com certeza‘‘ 

(BAUMAN, 2005, p.37). O Cobrador, deste modo, é (também) a 

personificação deste medo derivado, que só consegue adquirir vida 

sendo violento e estando na cidade. 

Ainda que, no conto fonsequiano, o efeito causado seja o medo, 

ele vem acompanhado de um lirismo peculiar na fala do protagonista. 

O Cobrador, quando perguntado, autointitula-se poeta e, em um dado 

momento da narrativa, ele vai recitando seus poemas, fazendo-os 

surgir junto com a narração e fundindo-se com ela: 



206 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

Estamos no meu quarto, em pé, sobrancelha com 
sobrancelha, como no poema, e tiro a roupa dela e ela 

a minha e o corpo dela é tão lindo que sinto um aperto 

na garganta, lágrimas no meu rosto, olhos ardendo, 

minhas mãos tremem e agora estamosdeitados, um no 

outro, entrançados, gemendo, e mais, e mais, sem 

parar, ela grita, a boca aberta, os dentes brancos como 
deum elefante jovem,ai, ai, adoro a tua obsessão! ela 

grita,água esal e porra jorram de nossos corpos, sem 

parar. 

Agora, muito tempo depois, deitados olhando um para 

o outro hipnotizados até que anoitece e nossos rostos 
brilham no escuro e o perfume do corpo dela traspassa 

as paredes do quarto. 

(FONSECA, 1979, p. 176). 

Em outro momento, seu poema serve como conexão entre o 

fim de uma seção e o início de outra. Inesperadamente, deparamo-

nos com barras que divisam os versos: ‗‗Saio do sobrado da rua 

Visconde de Maranguape. Uma panela em cada molar cheio de cera 

do Dr. Lustosa / mastigar com os dentes da frente / punheta pra foto 

de revista / livros roubados. / Vou para a praia‘‘(FONSECA, 1979, p. 

174).  Além disso, certas passagens narrativas são a mistura de 

comentários do protagonista e reportagens do jornal que ele lê: 

O Primeiro Grito de Carnaval. Só rindo. Esse caras são 
engraçados. 

Um maluco pulou da ponte Rio-Niterói e boiou doze 

horas até que uma lancha do Salvamar o encontrou. 
Não pegou nem resfriado. 

Um incêndio num asilo matou quarenta velhos, as 

famílias celebraram. (IBID., p. 179) 

O conto ‗‗O Cobrador‘‘ corrobora a experimentação estilística e 

a incorporação de outras formas narrativas notadas por CÂNDIDO 

(1989) na literatura contemporânea. A narrativa fonsequiana busca 

utilizar-se da escrita poética, da crônica, da escrita jornalística, da 

biográfica, da documentarista, da televisiva, tornando difícil dizer com 

que forma está realmente lidando. 
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CONCLUSÃO 

Volto agora à pergunta feita inicialmente para tentar respondê-

la. O narrador-personagem do conto ‗‗O Cobrador‘‘, de Rubem 

Fonseca, é possível em nossa literatura por fazer parte de um espaço 

urbano notadamente violento e socialmente excludente. Se um 

sentimento constante de insegurança e vulnerabilidade – o medo 

derivado – é inerente aos citadinos, e se a literatura nacional dita 

urbana lida largamente com fatos sociais para compor suas 

narrativas, o surgimento do Cobrador parece-me quase natural, dada 

a urgência de questões como superpopulação, migração 

metropolitana, exclusão econômica e social e globalização. O que fez 

Rubem Fonseca foi criar um personagem que cobra o que não 

queremos dar facilmente, por medo de perder nossos privilégios. 

Assim, o Cobrador reage à nossa inércia de forma cruel e violenta. 

Não conseguimos mais pensar o mundo sem computadores e 

internet, sem automóveis, sem celulares e sem televisão; e também 

não podemos mais pensá-lo sem cercas e muros, sem presídios, sem 

fome e desigualdade, sem privilégios e sem pobreza. Do mesmo 

modo que a sociedade contemporânea, infelizmente, não consegue 

mais viver sem ter medo de cruzar com o Cobrador, a literatura 

brasileira não consegue ficar indiferente a ele. 
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PHÓBOS, “O MEDO QUE ANIQUILA” E 

DÉOS, “O MEDO QUE CONSCIENTIZA” O HERÓI 

HOMÉRICO 

OLIVEIRA, Luciene de Lima41 

A guerra42 e o medo são dois vocábulos que estão interligados. 

Convém lembrar que o velho rei de Pilos, Nestor, ao arrumar os 

guerreiros que iriam ao campo de batalha, colocava, primeiramente, 

os cavaleiros com carros e cavalos na frente do exército, os corajosos 

atrás e os covardes no meio do exército. À primeira vista, pode-se 

parecer estranho tal arrumação, mas os covardes eram, justamente, 

postos no meio do exército para que, mesmo contra a vontade, 

fossem obrigados a lutar (Ilíada, IV, 297-300). 

Na Ilíada, há exortações aos guerreiros para que sejam 

valentes. O rei Agamêmnon, por exemplo, percorria as tropas dos 

gregos para exortá-los a não fugirem, a serem destemidos e ousados 

diante dos inimigos. O Atrida reprovava, ainda, aqueles que não 

demonstravam disposição para a refrega (Ilíada, IV, 230-418), 

lembrando que, para ―aqueles que fogem‖, pheugónton, não há 

―glória‖, kléos, nem ―socorro‖, alké (Ilíada, V, 529-532). 

                                                 
41 Luciene de Lima Oliveira (UERJ-UFRJ); e-mail: 

lucienedelimaoliveira@yahoo.com.br 

42Ao mesmo tempo que a guerra é ―devoradora de homens‖ (Ilíada, X, 79-80), 

impiedosa e homicida (Ilíada, III 111-2; XI, 332), é, no campo de batalha, que os 
heróis são glorificados e afamados (Ilíada, IV, 224; VI, 125; VIII, 448). 
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Vale ressaltar que, para Loraux, no mundo homérico, a honra 

heróica e o canto laudatório são indissociáveis, não existe kléos se 

não for cantado (LORAUX, 1989, p. 80)43. 

Assim, a vida breve, a façanha e a bela morte só vão ter 

sentido se têm um lugar num canto a acolhe-las, conferindo ao 

próprio herói o privilégio de ser um aoídimos, ―assunto de um 

canto‖44. 

O helenista Charles Segal pontua que aquilo que é ―memorável‖ 

torna-se kléos, isto é capaz de resistir ao tempo, depois de ter sido 

―ouvido‖. Em Homero, a pior desventura para um homem é morrer 

akleés, sem deixar uma história que possa perpetuar a sua memória 

numa comunidade (in: VERNANT (org.), 1994, p. 176). 

A propósito, buscar a refrega é uma atitude própria do herói 

(MOSSÉ, 1984, p. 47). 

Deve-se mencionar o filho de Nestor, Antíloco, que tinha ânsia e 

motivação para o combate como corroboram os versos subscritos: 

Do inimigo jamais se afasta Antíloco, antes, 

em meio dele, gira a lança nunca imóvel, 

mas a vibrar num vórtice; a mente atentando 

no arremessá-la ao alvo, ou no ferir de perto. (Ilíada, 

XIII,556-559) 

Enéias, devido a sua ânsia de proteger um cadáver, chegou a 

ser comparado a um leão. O filho de Afrodite agitava a lança e o 

                                                 
43 Aquiles é o único herói que aparece, na Ilíada, praticando um canto poético, 
canta para ele e para Pátroclo (Ilíada, IX, 186-191). O semideus canta os feitos dos 

heróis, áeide d’ ára kléa andrôn (Ilíada, IX, 189). Assim, o canto que Aquiles canta, 
reflete sua própria imagem. Entretanto, na antiga Esparta, a glória do hoplita não 

depende de um canto do aedo, nem de uma palavra ou discurso público, démou 

phátis, a glória provém da cidade que dá ao hoplita uma fama imortal (cf. 12 W, 
31-2 do poeta Tirteu). 

44 De acordo com Vernant, kléos áphthiton, a glória indestrutível, juntamente com a 
bela morte é o ponto máximo de uma honra além das honras relativas e transitórias 

que podem ser motivo de orgulho para um ser vivo. O anèr agathós, o ―homem 
valente‖, através da morte heróica obtém um estatuto especial: a mortalidade e 

imortalidade. Estes dois elementos, ao invés de se oporem, estão ligados a sua 
pessoa e se interpenetram (VERNANT, 2002, p. 412). 
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escudo, ávido para matar, caso alguém lhe opusesse (Ilíada, V, 297-

301). 

Ora, o covarde não era digno de ter uma sepultura. Odisseu, ao 

perseguir Zoco que fugia, destacava também que o cadáver do 

inimigo seria comigo pelas aves, ao contrário do seu corpo que teria 

as honras fúnebres (Ilíada, XI, 450-6). Tirteu, poeta elegíaco da 

segunda metade do século VII a.C., também criticava os covardes em 

seus versos. De acordo com o poeta espartano, o guerreiro que não 

havia desempenhado o seu papel como deveria na guerra, que não 

lutou com ardor, é odiado e desprezado por todos aqueles que dele se 

aproximam; é afligido pela pobreza e envergonha seu génos, sua 

raça. O covarde é um guerreiro que não merece nenhuma timé, pois 

tem como aliados a atimíe, a desonra e kakótes, a covardia (10 W 5-

10). Consequentemente, este homem é alguém sem aidós, ou seja, 

alguém que não é digno de respeito, de consideração. Há, pois, uma 

conexão clara entre aidós, ―respeito‖ e timé, ―honra‖. 

Ressalte-se que o adjetivo deilós, ―covarde‖ é o oposto de 

álkimos e andreîos, ―valente‖. O herói Idomeneu, no Canto XIII, faz 

uma observação interessante, pois compara a diferença entre o 

guerreiro deilós e o álkimos. O chefe cretense descreve também os 

indícios de um comportamento guerreiro valente e de um covarde. 

O covarde muda de cor ora de um lado, ora de outro, 

280 - o coração não deixa estar quieto no peito, 

mas ajoelha-se e senta-se sobre ambos os pés, 

o coração palpita forte no peito, pressentindo a Morte; 

um ruído produz-se dentre os dentes. 
Todavia, o valente não muda de cor, nem se espanta o 

forte; 

285quando o coloca em emboscada, 

deseja rápido lutar no combate atroz. (Ilíada, XIII, 279-

286) 

Na Ilíada, Homero enumera todas as nuances do medo. A cor 

amarelada ou verde, por exemplo, vai ser sinônimo de medo como a 

cor verde de Dólon, o espião dos troianos (Ilíada, X, 374-377). 



212 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

Os heróis gregos, principalmente, lutavam por sua timé, 

―honra‖pessoal e os troianos, mais precisamente, Heitor, por sua 

terra e família. Nos versos abaixo, o príncipe troiano incita os troianos 

e seus aliados a lutarem com as seguintes exortações: 

(...) qual dentre vós, 

495 - caído ou ferido, atraia a morte ou o destino fatal, 

morra ! 
Não é vergonhoso morrer, protegendo a terra; 

Depois, a esposa e os filhos45, 

a família e a herança ficarão ilesos, se os Aqueus 

regressarem com as suas naus em direção à terra 

nativa. (Ilíada, XV, 494-9) 

Os heróis homéricos, de um modo geral, são belos, aristocratas 

e pertencem ao grupo dos kaloì kaì agathoí. Vernant descreve que 

agathós ou kalokagathós quer dizer, ―ao mesmo tempo que um 

homem é de boa cepa, rico, belo e poderoso e que possui as virtudes 

e a nobreza de alma semelhantes ao ideal grego do homem completo 

e do homem de coragem‖ (VERNANT, 1990, p. 408). 

Ora, Jacqueline de Romilly atesta que estes heróis constituem 

um mundo à parte: são reis. Homero une, de modo voluntário, as 

duas idéias: ―nobre rei e poderoso guerreiro‖ (ROMILLY, 2001, p. 88). 

Além do mais, os reis são, por definição, bravos; de modo particular, 

impelem até ao limite a coragem e a generosidade que são 

caracterizados (ROMILLY, 2001, p. 89). 

Jaeger salienta que os heróis da Ilíada, que se revelam no seu 

gosto pela guerra e na sua aspiração à honra como autênticos 

representantes de sua classe, são, todavia, quanto ao resto da sua 

conduta, acima de tudo, grandes senhores, com todas as suas 

excelências, mas também com todas as suas imprescindíveis 

debilidades. É impossível imaginá-los vivendo em paz: pertencem ao 

                                                 
45 Estes versos homéricos ressoam os versos 13-14 do fragmento 10 W de Tirteu. 
Encontra-se também emCalino este sentimento de amor a terra (1  W, 6-8). Assim, 

a bela mortedeve ter ligação com a cidadania, ou melhor, é um critério de 
cidadania, sendo uma manifestação cívica. 
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campo de batalha. Fora dele só os vemos nas pausas do combate, 

nas suas refeições, nos seus sacrifícios, nos seus conselhos (JAEGER, 

1989, p. 41). 

Entretanto, é bom ressaltar que não é o fato do guerreiro ser 

um herói que ele estará imune ao medo, e nem está livre de, um dia, 

correr perigo de vida, pois sempre chega, um dia, que, diante de uma 

situação, ele vai tremer. Então, não são, somente, os covardes e os 

‗heróis anônimos‘ que sentem medo como também os heróis de 

destaque46. 

Assim é que há, na Ilíada, inúmeros exemplos de tremores por 

parte de gregos e de troianos. O substantivo referente ao verbo 

troméo, ―tremo‖ é trómos, ―tremor‖. Páris, ao avistar Menelau, antes 

de fugir, ficou com os ―joelhos trêmulos‖, trómos (...) guîa (Ilíada, III, 

34) e seu rosto ficou ―pálido, amarelado‖, ôkhros (Ilíada, III, 35). 

Os joelhos dos troianos tremeram,Trôas dè trómos (...) guîa 

(Ilíada, VII, 215) ao verem Ájax Telamônio em sua armadura para 

travar um duelo com Heitor; o coração de Heitor palpitou no peito ao 

ver Ájax Telamônio com um sorriso terrível no rosto, mas o príncipe 

troiano não poderia recuar, pois fora o desafiante (Ilíada, VII, 206-

216); os joelhos dos troianos tremem mais uma vez, Trôas dè trómos 

(...) guîa, quando Aquiles retorna ao campo de batalha (Ilíada, XX, 

44-46). Quando Ares foi ferido e dá um grito, tanto troianos quanto 

aqueus estremecem em pleno campo de batalha (Ilíada, V, 859-863). 

Convém destacar que há dois tipos de medo: o phóbos e o 

déos. A helenista Nicole Loraux denomina o primeiro de ‗medo 

pânico‖ e o segundo, de ―medo consciência‖ (LORAUX, 1989, p. 96). 

Já Bailly enfatiza que déos é um medo, um temor racional por 

oposição ao phóbos que é um medo, um pavor ou temor súbito, 

repentino (BAILLY, 2000, p. 446). 

                                                 
46 A narrativa épica distingue os grandes heróis daqueles guerreiros de menor 
importância, há inúmeras mortes de anônimos, que só surgem para serem mortos, 

na verdade, não se matam os grandes heróis, com exceção de Pátroclo, uma vez 
que sua morte foi necessária, para que Aquiles retornasse ao combate. 
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Assim é que phóbos é o medo, o terror que sempre resulta em 

fuga, isto é, a ação de fazer fugir ‗desbaratado‘. O verbo referente ao 

substantivo phóbos é phobéo, ―colocar em fuga‖. Aliás, o primeiro 

sentido de phóbos é fuga, sobretudo, fuga devido ao pânico e o seu 

segundo sentido é medo como pontua Chantraine (CHANTRAINE, 

1968, p. 1183). 

Apesar de, no campo de batalha, haver barulhos terríveis de 

armas, gritos, clamores, espantos, muitas mortes e a terra manchada 

por muito sangue (Ilíada, IV, 450-451), o guerreiro valente deve 

aguentar firme, resistir, uma vez que a verdadeira coragem se mostra 

mesmo numa situação de perigo para melhor a exercitar. 

Na guerra homérica, nada é mais vergonhoso do que fugir, 

tremer ou morrer ferido pelas costas: 

Agamêmnon, primeiro deles, baixa Ódio da biga, 

príncipe 

Alizônio, o primeiro a se evadir. Nas costas, 

o lanceia e lhe vara o peito entre as espáduas. 

Cai com estrondo e, em torno, a armadura reboa. 

(Ilíada, V, 39-42) 
Meríone caça-lhe o filho e o fere a lança num dos 

glúteos, 

por sob o osso, varando-lhe a bexiga e o púbis. 

Ajoelha-se de dor, enquanto a morte o tolda. (Ilíada, V, 

65-67) 

Vários são os exemplos que se podem depreender da leitura da 

Ilíada em relação à fuga e ao medo dos heróis. Peneleu Beócio teve 

phóbos diante de Heitor, porém, fugiu e acabou sendo morto (Ilíada, 

XVII, 597); Os aqueus, em certa ocasião, fugiam por causa de Heitor 

e de Zeus Pai, ephóbethen hyf’Héktori kaì Diì patrì (Ilíada, XV, 637). 

Ressalte-se que Odisseu se deparou com uma situação 

inusitada: percebeu que estava isolado em um determinado lugar no 

campo de batalha, pois o phóbos havia tomado posse de todos, uma 

vez que foi o próprio Cronida quem colocou em fuga, ephóbese os 

outros gregos (Ilíada, XI, 401-406). Odisseu, em seu ‗diálogo 

interior‘, diante de uma situação difícil, diz que se ele fugisse, seria 
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―um grande mal‖ (Ilíada, III, 404) e ressalta que o valente deve 

resistir firme ―quer fira, quer seja ferido‖ (Ilíada, XI, 409-410). 

É bom lembrar que, quando Zeus lançava o phóbos no campo 

de batalha, não havia herói mais eficiente que Ájax, filho de Oileu 

para perseguir ―os homens que fugiam‖, andrôn tressánton, do verbo 

tréo, ―ter medo, fugir‖ (Ilíada, XIV, 522). 

Há sempre palavras de censuras para aqueles homens que 

foram tomados pelo phóbos e fogem como Páris diante de Menelau 

(Ilíada, III, 35) e, depois da repreensão de Heitor (Ilíada, III, 38-57), 

trava um duelo com o rei de Esparta. 

É característica peculiar do herói homérico usar, antes dos atos, 

palavras de intimidação, troca de desafios e insultos para que o 

adversário tenha phóbos e fuja47. Citem-se, por exemplo, o ‗duelo 

verbal‘ entre Glauco e Diomedes (Ilíada, VI, 119-151); Ájax 

Telamônio e Heitor (Ilíada, VII, 224-243); Menelau e o filho de 

Pântoo (Ilíada, XVII, 10-42); Aquiles e Enéias (Ilíada, XX, 177-210). 

Aquiles, o maior guerreiro dentre os aqueus e Heitor, o maior 

guerreiro dentre os troianos, são dois heróis que mais fizeram os 

outros fugir. Lançavam sempre o pânico diante dos inimigos, por isso, 

o combate singular entre ambos era o mais esperado em toda a 

epopéia homérica (Ilíada, XXII, 248-330). 

O duelo entre os dois maiores guerreiros é narrado através de 

símiles48, em que o segundo elemento da comparação são animais, 

isto é, o poeta para retratar a fuga, o desespero e a fragilidade de 

                                                 
47 Se os estímulos do herói homérico eram externos, o mesmo não acontecia com 

um herói hoplita, pois o som alto da flauta, o barulho dos escudos atingidos pelas 
lanças provocava espanto nos inimigos (PLUTARCO. XXII, 5). 

48 A utilização de símiles é muito comum na Ilíada. Quando a luta se tornava uma 

verdadeira selvageria de ambos os lados, o poeta usa símiles em que o segundo 
elemento da comparação é um animal, visando a realçar a força do guerreiro. 

Idomeneu e Odisseu são comparados a um javali (Ilíada, IV, 252-3; XI, 325-6, 
Enéias e Agamêmnon, a leões (Ilíada, IV, 299; XI, 129-130), aqueus (Ilíada, II, 

725) e troianos (Ilíada, XI, 414-420) a cães, e, ambas as partes, ―lutam feito 
lobos‖ (Ilíada, IV, 470-2). Há, ainda, comparações em que o segundo termo são 

fenômenos da natureza, tais como, o fogo voraz (Ilíada, XI, 155-160, XVIII, 1), o 
mar (Ilíada, XI, 294-9) e ondas (Ilíada, XI, 307-8). 
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Heitor e a ânsia de matar e a valentia de Aquiles utiliza-se de 

animais, como comprovam os versos subscritos: 

O pelida, confiado em seus pés velozes, lança-se com 

ímpeto. 
Como um falcão dos montes, o mais ágil dos voadores, 

140facilmente, cai sobre a pomba tímida, 

quefoge (phobeîtai)  por baixo e ele, de perto, 

soltando gritos agudos, 

lança-se sobre ela a todo momento; o coração exorta-o 

a capturá-la, 
assim, o Pelida, impetuoso, voava em linha reta e 

Heitor fugia. 

(Ilíada, XXII, 138-143) 

Aquiles, veloz, perseguia, sem trégua, Heitor. 

Como, quando um cão nos montes persegue um filhote 
de corça, 

190 - que saiu do ninho, através de desfiladeiros e 

vales; 

se o veadinho escapasse dele, escondendo-se sob uma 

moita, 
o cão, rastreando, corre sem parar até encontrá-lo, 

assim, Heitor não escapa do Pelida, de pés ligeiros. 

(Ilíada, XXII, 188-193) 

Destaca-se, ainda, que o poema descreve a expectativa de 

Heitor aguardando Aquiles (Ilíada, XXII, 191-3), entretanto, o 

príncipe troiano, ao ver o aqueu em sua armadura brilhante, treme, 

trómos e, depois, foge,phobetheís (Ilíada, XXII, 136-7). Pode-se dizer 

que aquele que experimenta o phóbos está preso àquele que possui o 

phóbos, então, Aquiles – o que lança o terror – e Heitor – o 

aterrorizado – está um ligado ao outro. 

Mais tarde, Heitor reconhece, diante de Aquiles, que ficou com 

medo e fugiu,phobésomai, mas que, agora, iria permanecer firme 

diante do herói aqueu (Ilíada, XXII, 25). Apesar do príncipe troiano 

ter fugido de modo desbaratado, phobeîtai (verso 141) diante de 

Aquiles, Homero, em nenhum momento, chama o filho de Príamo de 

covarde, mas diz: 
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(...) (Heitor) fugindo e o perseguidor atrás; 
por um lado, um valente fugia na frente; por outro 

lado, um mais valente 

o perseguia rapidamente. 

(Ilíada, XXII 157-9) 

Não se deve esquecer que, em certas ocasiões, os gregos 

também fugiram,pheúgontes diante do filho de Príamo 

desesperadamente (Ilíada, VIII, 341-9; XVIII, 148-150). 

Para Nicole Loraux, não se deve interpretar a rivalidade entre os 

dois melhoresguerreiros – Aquiles e Heitor – como se fosse um agón, 

em que se disputa algum prêmio, pois o que está em risco é a própria 

vida. É um encontro mortífero, entre dois guerreiros rivais em que 

um deles sucumbirá lutando (LORAUX, 1989, p. 99-100). 

Não foi só o maior herói troiano que fugiu ou experimentou o 

phóbos, como também Aquiles reconhecido como um modelo de 

areté49, de ―excelência guerreira‖ (Ilíada, I, 284; II, 769-70), 

também experimentou o phóbos e fugiu diante do rio Escamandro 

enfurecido (Ilíada, XXI, 240-256). Em uma outra situação, Aquiles 

não fugiu, entretanto, ficou espantado, tarbésas diante da grande 

lança de Enéias e afastou-a de si com a mão (Ilíada, XX, 261-263). 

Sublinhe-se que os troianos também respeitavam a Aquiles por 

seu valor (Ilíada, XXI, 565-6; XXII, 287-9), assim, em toda a Ilíada, 

ele é sempre lembrado, mesmo quando afastado da luta (Ilíada, V, 

787-91; IX, 108-120). 

É bom lembrar que, de acordo com as palavras de 

Agamêmenon, o filho de Peleu receava também enfrentar Heitor, uma 

vez que o semideus se assustava, érrig’ (do verbo rhigéo, ―fico rígido 

de espanto, assusto-me‖) diante de Heitor (Ilíada, VII, 113-4). 

                                                 
49 Da temática da areté se ocuparam outros poetas, como Sólon que usa a areté no 
sentido de habilidade mental e retórica (27 W, 15-6); para Teógnis, a areté 

essencial era a justiça (147-8); Xenófanes diz que a sabedoria era mais proveitosa 
para a cidade do que atributos atléticos (2 W, 13-4); já Tirteu enfatiza que a areté 

consiste em lutar bravamente, comportando como um anèr agathós, jamais fugindo 
das situações difíceis (12 W, 10-14). 
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S. Bernadete pontua que Aquiles tem muito em comum com os 

outros heróis, possuindo ―todas as virtudes heróicas que são dadas 

singularmente aos outros‖. Ele não é de natureza diferente, embora 

seja superior em beleza, em força e em habilidade para lutar (apud 

SCHEIN: 1984, p. 90-91). 

A propósito phóbos não é, somente, um terror que paralisa o 

adversário, mas também uma potência que habita o herói em estado 

de fúria. O herói em seu estado de ménos, de ardor guerreiro era 

inspirado por um deus (Ilíada, V, 1-3; XIII, 59-61) e podia ser visto 

como alguém que possui em sua essência o phóbos, sendo o próprio 

herói ―mestre da fuga‖, métorphóboio. 

Então, parece que, possuído por um ménos, o guerreiro torna 

ele mesmo Phóbos ou Ares. Ora, todos os guerreiros gregos ou 

troianos, ao olharem para Menelau e Páris, contemplaram os dois 

heróis com admiração e respeito, eisoróontas (Ilíada, III, 340-3). 

Aliás, na Ilíada, é muito comum Homero comparar seus heróis 

ao deus da guerra, Ares, citem-se, por exemplo: Ájax avançava como 

―Ares gigantesco‖, pelórios Áres (Ilíada, VII, 208) e Heitor também foi 

comparado a ―Ares homicida‖, brotoloigoû Áreos (Ilíada, VIII, 349). 

Phóbos tem por irmão Deîmos que é o ―Espanto‖, o ―Pavor‖ 

(Ilíada, IV, 440; XI, 37; XV, 119); é cúmplice de Phóbos na batalha 

(Ilíada, IV 440; XI, 37; XIII, 299; XV, 119). Phóbos é também um 

deus, filho de Ares, que infunde terror até mesmo em um herói mais 

corajoso como corroboram os versos subscritos: 

Como Ares, funesto aos mortais, vai à guerra, 

seu filho, Phóbos, juntamente, o acompanha impetuoso 

e sem medo 
que coloca em fuga um guerreiro de alma corajosa. 

(Ilíada, XIII, 301-3) 

O pensamento religioso dos gregos associa phóbos à máscara 

de Górgone. Phóbos e Górgone ornamentam o escudo de 

Agamêmnon que possuía um emblema especial: 
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Tomou o escudo trabalhado com muita arte que cobre 
todo o corpo 

era belo e impetuoso; em torno dos círculos, tinha dez 

orlas brônzeas 

e vinte umbigos brancos de estanho 

35 - ao centro, era azul escuro, 

e, em cima, Górgone, de olhar terrível; em volta, o 
Terror (Deînos) e a Fuga (Phóbos). 

A cinta era prateada, sobre ele, 

Dragão (Drákon), de cor azulada, se enrola, três 

cabeças 

estavam entrelaçadas  em volta, nascidas de um 
mesmo pescoço. 

(Ilíada, XI, 32-9) 

O escudo de Agamêmnon se assemelhava à égide, a arma 

sobrenatural que Zeus concedeu o seu uso a Palas e a Apolo e que 

provocava a ―fuga imediata‖, o phóbos. Há, na égide, além da cabeça 

de Górgone, o Phóbos (a Fuga), a Éris (a Discórdia), a Alké (a 

Violência) e a Ioké,(a Perseguição) (Ilíada, V, 736-742). 

Se por um lado, phóbos aniquila o herói, pois faz com que o seu 

coração fique esmorecido, aterrorizado, por outro lado, déos pode 

estimular o guerreiro. 

O verbo deído referente ao substantivo déos é ―temer, recear 

ligado à razão‖; vê-se quais as vantagens e as desvantagens de fazer 

ou continuar ou não uma ação, por exemplo, quando o combatente é 

obrigado a recuar, a permanecer em seu lugar ou a pedir ajuda por 

estar em uma situação desfavorecida. 

Pode-se dar como exemplo o guerreiro Idomeneu que ficou 

temeroso quando um guerreiro mais jovem, Enéias, avançava contra 

ele. Na verdade, Idomeneu, em nenhum momento, foi tomado pelo 

phóbos e fugiu, mas ―como um javali montês, permaneceia firme, 

esperava, ménei o filho de Afrodite‖ (Ilíada, XIII, 471-2). Por mais 

valente que fosse, o chefe cretense sentia o peso da idade e se 

justifica com as seguintes palavras: 

Vinde !amigos, ajudai-me ! temo terrivelmente 

Enéias, pés ligeiros que, avançando, aproxima-se de 

mim 
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que é mais forte para matar na batalha à luz do dia 
e tem a flor da juventude que é uma grande força 

Se tivesse este ardor, da mesma idade que ele 

rapidamente, ou ele obteria grande glória ou eu 

obteria. 

(Ilíada, XIII, 481-6) 

Sublinhe-se que não é o fato do guerreiro ser de mais idade e 

que não possuía mais a firmeza nas pernas para saltar ou para se 

desviar da lança como Idomeneu (Ilíada, XIII, 512-3) que terá sua 

valentia posta em dúvida. A Ilíada faz menção a outro herói que não 

tinha mais a ―flor da juventude‖, hébes ánthos como o belicoso 

Protesilau que era mais velho e mais valente do que seu irmão mais 

novo; com Protesilau seguiram quarenta navios até Tróia (Ilíada, II 

704-6). 

É bom destacar que, no Canto VII, quando Heitor fez um 

desafio para que algum dos aqueus lutasse com ele (versos 73-6), 

houve total silêncio entre os aqueus, afinal, todos o respeitavam 

como o maior guerreiro troiano como atestam os seguintes versos: 

Como Heitor falou, todos permaneceram calados em 

silêncio; 
Vergonha de recusar, medo (deîsan) de aceitar. 

(Ilíada, VII, 92-3) 

Menelau, quando percebeu que todos se calaram, prontificou-se 

a travar um duelo com Heitor, mas Agamêmnon o impede, 

repreendendo-o com as seguintes palavras: 

És insensato, ó Menelau, progênie de Zeus, não 

convém 
esta loucura; certamente, tu estás inquieto 

não querer longe da luta, combater com um homem 

mais valente, 

Heitor Priâmeo, também outros têm horror a ele. 

(Ilíada, VII, 109-112) 

Apesar de não constar, explicitamente, no texto grego, o verbo 

deído e nem o substantivo déos nos versos supracitados, percebe-se, 
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claramente, no contexto, o receio de Agamêmnon se Menelau 

travasse um duelo singular com Heitor. 

Em uma outra situação, o rei Agamêmnon temeu mais uma vez 

pela vida de seu irmão Menelau. Quando Nestor tem a idéia de um 

guerreiro ir à noite espionar os troianos e aliados que estavam 

acampados na planície, Diomedes se prontificou, e o filho de Tideu 

disse que seria melhor um outro herói acompanhá-lo. Menelau, 

Odisseu, os dois Ájaces e Meríone se ofereceram (Ilíada, X, 204-233), 

porém, antes que Diomedes escolhesse seu companheiro (Odisseu 

fora o escolhido), o rei Agamêmnon sabendo que seu irmão não era 

tão valoroso quanto os outros guerreiros, tenta persuadir Diomedes, 

sutilmente, a não escolher o rei de Esparta: 

Ó Diomedes, filho de Tideu, és querido com valor para 

mim, 
235 - escolhes o companheiro que desejas, 

parecendo o melhor, posto que muitos se apresentam. 

Tu não se envergonhe em teu pensamento de 

abandonar 

o mais valente e tomar por companheiro o mais fraco 

parecendo venerável, 
olhando para a genealogia, nem se for um rei. 

Falou Agamêmnon, temeu (édeisen) por causa do 

amarelo Menelau. 

(Ilíada, X 234-240) 

Ressalte-se que, por vezes, o verbo aidéomai (―experimento um 

sentimento de vergonha, de respeito, de reverência‖) está ligado, 

semanticamente, ao verbo deído (―temo, receio‖) como mostra o 

Canto XVII, versos 82-137. Ora, esses versos atestam que Menelau - 

ao perceber que estava tendo dificuldades de proteger as armas e o 

cadáver de Pátroclo sozinho e que, a qualquer momento, os troianos 

o cercariam e o matariam - reflete: ―se combato só com os troianos e 

Heitor, temo (verbo aidestheís) que, sendo eu só, muitos me 

cercarão‖ (versos 94 e 95). A narrativa ainda diz que o rei de 

Esparta, mesmo a contragosto, largou o cadáver ao avistar Heitor e 

um grupo de troianos furiosos que vinham em sua direção. 
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Na verdade, Menelau não fugiu e nem foi tomado pelo phóbos, 

mas teve de recuar como um ―leão que é expulso pelos cães‖ para 

buscar a ajuda de Ájax, Telamônio, para que, juntos, resgatassem o 

cadáver do filho de Meneácio no campo dos troianos. Então, os dois 

guerreiros, Menelau e Ájax, Telamônio avançam com ousadia e 

furiosos para enfrentar os troianos. Assim, Ájax, com seu grande 

escudo em forma de torre, protege não só ele próprio, quanto 

Menelau e o cadáver de Pátroclo (versos 96-137). 

Sublinhe-se que não foram só os heróis que sentiram déos 

diante de situações e pessoas. O sacerdote de Apolo, Crisis, 

experimentou esse tipo de temor, de medo ao recuar diante de um rei 

Agamêmnon, extremamente, raivoso e irredutível de não entregar 

sua presa de guerra, Criseida, ao sacerdote: ―Falou Agamêmnon, o 

velho temeu (édeisen) e foi persuadido pela palavra‖ (Ilíada, I, 33). 

Até os deuses não estão livres de, um dia, sentirem déos diante 

de situações ou de Zeus, como Hera que ficou temerosa com as 

ameaças de punições do senhor do Olimpo: ―Falou Zeus, Hera, a de 

olhos de boi, temeu (édeisen)‖ (Ilíada, I, 568). 

Como se infere da leitura da Ilíada, déos é um temor racional, 

em que o herói pensa antes de agir, isto é, há um domínio do medo, 

por oposição a phóbos que é um temor súbito em que o guerreiro 

perde o domínio da situação e foge desbaratado. A propósito, a 

coragem não é, necessariamente, a ausência do medo, mas um certo 

domínio e resistência ao temor, se o medo dominar o guerreiro, já 

não é déos, pois transforma-se em pavor, então, é o phóbos que o 

herói experimenta. 

Pode-se também afirmar que, apesar da narrativa épica 

distinguir os grandes heróis daqueles guerreiros de menor 

importância, ambos os guerreiros sentiram, em certas situações, 

phóbos e fugiram como Aquiles e Heitor. Apesar do filho de Tétis e do 

filho de Príamo terem sido aqueles guerreiros que mais fizeram os 



223 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

outros fugir, há certas horas que, no campo de batalha, aquele que 

amedronta pode ser amedrontado. 
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PEGADAS DE DEMÔNIOS: INCURSÕES NO 

FANTÁSTICO 

CORRÊA, Patrícia Alves Carvalho50 

Em pelo menos três de suas produções Aluísio Azevedo praticou 

o gênero fantástico, modalidade de ficção pouco explorada entre nós, 

e cuja presença na obra de um escritor vinculado ao naturalismo não 

deixa de surpreender. Trata-se do romance A mortalha de Alzira e dos 

contos ―O impenitente‖ e ―Demônios‖. Vamos comentar 

sinteticamente os dois primeiros, para em seguida analisar mais 

detidamente o terceiro. 

Publicado na Gazeta de Notícias entre fevereiro e março de 

1891, sob o pseudônimo de Vitor Leal, A mortalha de Alzira é 

inspirado, conforme o próprio romancista declara na épigrafe,51 em La 

morte amoureuse (1836), de Théophile Gautier. Mais do que 

―inspirado‖, trata-se na verdade de uma adaptação da obra de 

Gautier, onde novos personagens foram criados e ampliados episódios 

apenas indicados na fonte. O protagonista Ângelo também é um 

padre apaixonado, como no romance-fonte. Diante da morte da 

amada, ele passa a viver entre o devaneio e a realidade. Os 

elementos sobrenaturais, como as aparições fantasmagóricas de 

Alzira, as visões, os delírios, assim como o exorcismo, mantêm o 

clima de mistério e contribuem para o fantástico, criado pela ficção da 

vida dupla do padre, que morre sobre o túmulo de Alzira. 

O conto ―O impenitente‖ tem como protagonista Frei Álvaro, 

sarcedote apaixonado por Leonília. Certa noite, descrita à Hoffmann, 

                                                 
50Patrícia Alves Carvalho Corrêa (UERJ); Doutora em Literatura (UERJ) e professora 
do Colégio Pedro II. 

51
 ―Este romance é nada mais do que um vasto jardim artificial, feito de frias, 

perpétuas e secas margaridas, mas todo ele embalsamado pelo aroma de uma flor, 
uma só, que é a sua alma —La morte amoureuse, de Théophile Gautier‖. 
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deparando-se com o vulto da amante no pátio do convento, decide 

segui-la até sua casa, onde a encontra morta dentro de um caixão. 

Prendendo seu crucifixo na parede diante do corpo inerte, volta ao 

convento. Alguns dias depois, achando que tudo aquilo não passara 

de um sonho, retorna à casa de Leonília.  Informado de que a amante 

morrera há dias, decide entrar na casa. Ao olhar a parede, 

surpreende-se ao ver seu crucifixo. Diante do inesperado, sem saber 

se o episódio ocorrido há algumas noites realmente acontecera, nós 

leitores titubeamos, surgindo assim a típica hesitação configuradora 

do fantástico. 

O conto ―Demônios‖ (1891)52 integra uma coletânea que 

recebeu, nas suas primeiras edições, o título de Pegadas. A partir da 

edição de 1937, a editora Briguiet atribuiu a essa mesma coletânea o 

título de seu primeiro conto: ―Demônios‖. Antes de nossa análise 

circunstanciada do texto, julgamos necessárias algumas 

considerações teóricas sobre a natureza do fantástico como gênero 

de ficção. 

Uma narrativa, conforme Tzvetan Todorov (2004), para ser 

considerada fantástica, precisa atender a três condições essenciais. A 

primeira, e mais importante, é provocar a hesitação do leitor face ao 

acontecimento, que não pode ser explicado pelas leis que 

racionalmente conhecemos. Tanto a fé absoluta quanto a 

incredulidade total levam o leitor para além dos domínios do 

fantástico. É, portanto, a hesitação mencionada que dá vida às 

narrativas do gênero. Pode-se, então, resumir esta exigência 

fundamental na sentença: ―Cheguei quase a acreditar‖ (TODOROV: 

2004, p. 36). A opção por uma resposta que explique o sobrenatural 

em termos de racionalidade rompe com o fantástico e nos faz, 

dependendo do caráter dessa explicação, adentrar, ainda segundo a 

nossa fonte, o campo de outros gêneros, como o estranho ou o 

                                                 
52

 O conto foi publicado pela primeira vez de 1º a 11 de janeiro de 1891, na Gazeta 

de Notícias. Já a primeira edição em livro é de 1893. 
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maravilhoso. Quando a hesitação do leitor perdura até o final da 

narrativa, temos o que Todorov denomina fantástico puro, mas, se os 

acontecimentos podem ser explicados pela razão, encontramos o 

estranho; e se os elementos sobrenaturais não provocam reação, 

estamos diante do maravilhoso. 

Todorov estabelece ainda subgêneros: estranho puro, 

fantástico-estranho, fantástico-maravilhoso e o maravilhoso puro. O 

fantástico puro, que mantém a hesitação até o fim, seria um gênero 

―entre‖, ambíguo por si mesmo (TODOROV: 2004, p. 50). Não há por 

parte do crítico, no entanto, a intenção de estabelecer regras rígidas, 

uma vez que as fronteiras entre os gêneros são tênues, mas apenas o 

intuito de propor categorias, numa tentativa de compreender melhor 

o fantástico como um todo. 

Todorov centra a condição essencial do fantástico na recepção 

do leitor, indo ao encontro de algumas reflexões da estética da 

recepção de Robert Yauss. ―O fantástico implica pois uma integração 

do leitor no mundo das personagens; define-se pela percepção 

ambígua que tem o próprio leitor dos acontecimentos narrados‖ 

(TODOROV: 2004, p.  37). O leitor, portanto, não é um receptor 

passivo, mas um coautor da obra. O efeito fantástico está 

subordinado não só à forma de organização do enredo, como também 

à maneira de ler do leitor, que pode ou não promovê-lo. A 

―interpretação‖ do texto se configura, conforme vamos observar na 

terceira condição, como uma possível ameaça ao fantástico. 

A hesitação do leitor pode ser igualmente experimentada por 

um dos personagens. Nesse caso, temos a hesitação representada no 

texto. O personagem, assim como o leitor, hesita, questionando se o 

que o cerca é de fato real ou pura ilusão.  Esta segunda condição 

para o fantástico o caracteriza, mas não o constitui essencialmente. O 

fantástico, então, poderá existir sem satisfazê-la. Na maioria das 

obras, todavia, esta condição, apesar de facultativa, é atendida, e a 

hesitação ganha um representante no interior da própria trama, com 
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quem o leitor, particularmente, se identifica. São raras as obras, 

como Véra, de Villiers de l‘Isle-Adam, nas quais a hesitação do leitor 

não é compartilhada com um personagem. 

A terceira condição para o fantástico, assim como a primeira, é 

parte da constituição do gênero e está centrada no leitor. Para que o 

fantástico ocorra, é preciso que o leitor rejeite a interpretação 

alegórica e a poética, pois ambas impossibilitam o fantástico. A 

interpretação alegórica pressupõe que o sobrenatural não deve ser 

entendido ―ao pé da letra‖. Um conto de fadas, por exemplo, não é 

considerado fantástico, uma vez que o leitor não é surpreendido pelo 

sobrenatural. Se animais ou objetos inanimados falam, sabe-se 

previamente que o sentido é ali alegórico. Os contos de fada fazem 

parte não do fantástico, mas constituem-se como uma das variedades 

do maravilhoso, onde a existência de fatos sobrenaturais não implica 

a reação dos personagens e do leitor implícito.  A alegoria remete a 

uma mensagem no campo da realidade; ela nos afirma uma verdade, 

nos impedindo de imaginar. Da mesma forma, o fantástico também 

não tem espaço na poesia, que, com uma linguagem diferenciada 

―suspende‖ a realidade. Ao ler um poema, o leitor sabe que se o ―‗eu 

poético‘ voa pelos ares, isto é apenas uma sequência verbal, a ser 

tomada como tal, sem pretender ir além das palavras‖ (TODOROV: 

2004, p. 38). Assim, ―O fantástico implica, portanto, não apenas a 

existência de um acontecimento estranho, que provoca hesitação no 

leitor e no herói, mas também uma maneira de ler, que se pode por 

ora definir negativamente: não deve ser poética, nem alegórica‖ 

(TODOROV: 2004, p. 38). 

Ao afirmar que o leitor deve considerar o mundo dos 

personagens, hesitando em acreditar se o que está acontecendo é 

real ou ilusão, sustentando uma ambiguidade permanente, o conceito 

de fantástico, definido com relação aos de real e de imaginário, 

esbarra na própria reflexão sobre a literatura. O leitor, através de sua 

imaginação, intervém no texto, contribuindo para a ruptura entre o 
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literário e o real. O papel da literatura fantástica nos parece ser não o 

de reproduzir o real, mas, ao contrário, pela própria hesitação que 

instala, o de expor as contradições deste, e as da própria literatura. 

Embora tenha sua origem na literatura ocidental ainda no 

século XVIII, em 1772, com Le diable amoureux, de Cazotte, o 

fantástico viveu seu auge no século XIX, encontrando em 

Maupassant, segundo a perspectiva teórica de Todorov, seu último 

exemplo esteticamente satisfatório. Enquanto o sobrenatural existe 

desde sempre e continua a ser praticado hoje, o fantástico teve vida 

breve. No século XIX, quando as fronteiras entre real e imaginário, 

guiadas pelo cientificismo reinante, estavam nitidamente definidas, o 

fantástico encontrou terreno fértil. No século XX, as noções de real e 

ficção tornaram-se mais complexas, e o fantástico dito clássico, que 

tem como prerrogativa fundamental a hesitação, teria perdido a 

vitalidade. O lugar do sobrenatural, no século XX, teria sido ocupado 

por um fantástico ―moderno‖53, que se aproxima do absurdo. Nota-

sea naturalização do sobrenatural, uma vez que acontecimentos 

absurdos são encarados como normais.  Em Metamorfose, de Kafka, 

por exemplo, há uma ausência de surpresa diante do extraordinário. 

Neste novo fantástico, a hesitação não seria mais a condição 

essencial, e o personagem principal, que antes era um ser normal, 

torna-se fantástico. Sobre as narrativas de Blanchot ou Kafka, Sartre 

afirma: ―já não procuram pintar seres extraordinários; para eles, não 

existe senão um objeto fantástico: o homem. O homem ‗normal‘ é 

precisamente o ser fantástico; o fantástico torna-se a regra, não a 

exceção‖ (SARTRE apud TODOROV: 2004, p. 181). 

                                                 
53

 O termo ―fantástico moderno‖ não se configura como nomenclatura adotada por 

Todorov. Optamos por ele como meio de estabelecer distinção mais clara, entre o 
fantástico do século XIX e o fantástico do século XX. 
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O século XIX vivia, é verdade, numa metafísica do real 
e do imaginário, e a literatura fantástica nada mais é do 

que a má consciência deste século XIX positivista. Mas 

hoje, não se pode mais acreditar numa realidade 

imutável, externa, nem em uma literatura que não 

fosse senão a transcrição desta realidade. As palavras 

ganharam uma autonomia que as coisas perderam. A 
literatura que sempre afirmou esta outra visão é sem 

dúvida um dos móveis da evolução. A literatura 

fantástica, ela mesma, que subverteu ao longo de todas 

as suas páginas, as categorizações linguísticas, recebeu 

com isso um golpe fatal; mas desta morte, deste 
suicídio nasceu uma nova literatura (TODOROV: 2004, 

p. 176-177). 

Ao contrário do que se observa na literatura hispano-

americana, que desenvolveu uma ficção não-realista, o ―realismo 

mágico‖, na literatura brasileira, o fantástico sofreu uma espécie de 

obstrução (GABRIELLI: 2004, p. 67). Esta neutralização dificulta um 

conhecimento específico sobre a trajetória do fantástico entre nós. O 

espaço a ele destinado nas histórias da literatura brasileira nos 

mostra o quanto esse gênero foi pouco examinado e frequentemente 

subestimado pela crítica literária e pelo leitor comum. O fato de nosso 

sistema literário ter certa propensão para a literatura realista de 

cunho documental parece oferecer ao menos uma primeira explicação 

para a ausência do registro da literatura fantástica pela crítica 

hegemônica. A concepção de uma literatura nacionalista, sobretudo a 

romântica, marcada pela busca da cor local, direcionou o gosto de 

nossa literatura pelo documental: ―O serviço à pátria, tal como 

entendido, implicava o culto do documental, do verídico, do factual, a 

pretexto de que só assim se compreenderia e formularia a diferença 

da natureza e da sociedade nossas‖ (LIMA: 1986, p. 206). 

No Brasil, no entanto, alguns escritores, sobretudo os 

românticos, já usavam elementos fantásticos em suas narrativas. Há 

uma certa afinidade entre os românticos, certamente por influência 

de escritores europeus, e a atmosfera de penumbra, o crepúsculo, o 

medo, o mistério, comum nas narrativas fantásticas. O exemplo mais 
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evidente é Noites na taberna (1855), de Álvares Azevedo, onde 

acontecimentos inauditos são narrados, num discurso romântico, por 

jovens amigos numa taberna. O sono e o álcool que os evolvem 

atuam na ambiguidade da narrativa. Aluísio Azevedo e Machado de 

Assis também fornecem exemplos do fantástico no século XIX. 

O conto ―Demônios‖, de Aluísio Azevedo, é uma das 

manifestações fantásticas de nossa literatura no século XIX. 

Permeado de clichês, muito próximo dos artifícios românticos 

folhetinescos, o conto aponta curiosamente para um ideal romântico. 

Conforme destacamos nas seções anteriores, ao contrário do que a 

princípio se poderia imaginar, Aluísio teve uma grande produção 

romântica. Além de seu romance de estreia, Uma lágrima de mulher 

(1880), ele escreveu açucarados romances-folhetins. Até mesmo a 

primeira edição54 de O mulato (1881), obra inaugural do naturalismo 

no Brasil, é recheada de traços românticos. O discurso romântico foi 

para Aluísio uma constante, e assim nada mais natural que a 

presença desses elementos em outras produções, como é o caso de 

―Demônios‖, que, embora escrito em 1893, depois de Aluísio ter 

publicado sua tríade naturalista, ainda apresenta muitos resquícios 

românticos. 

Em ―Demônios‖ (1893), surpreendentemente, encontramos 

uma narrativa en abîme, na qual narrativas diferentes, pela técnica 

do encaixe, vão permeando-se. É exatamente uma destas narrativas 

do conto que se caracteriza como fantástica. Em ―Demônios‖, todavia, 

há inegavelmente um hibridismo entre os discursos romântico, 

fantástico e realista/naturalista. 

A narrativa de ―Demônios‖, em primeira pessoa, começa com a 

descrição do quarto de uma casa de pensão na rua do Riachuelo — 

ambiente já conhecido e explorado por Aluísio em um dos seus livros 

                                                 
54

 A edição de O mulato que lemos ainda hoje é a segunda, reescrita por Aluísio e 

reeditada pela Garnier, em 1889. Nesta segunda edição, Aluísio promoveu uma 

verdadeira reestruturação no romance, suprimindo os traços excessivamente 
românticos da primeira versão, de 1881. 
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mais conhecidos —, onde vive o personagem principal do conto. Esse 

narrador, de quem não sabemos o nome, se apresenta logo no início 

do conto como um escritor que contrapõe a banalidade da arte à 

riqueza e completude da realidade: ―a arte me parecia mesquinha e 

banal em confronto com aquela fascinante realidade, tão simples, tão 

despretensiosa, mas tão rica e tão completa.‖ (AZEVEDO: 961, p. 

2005). Encaramos tal afirmativa como uma estratégia discursiva que 

visa a dar credibilidade à narrativa fantástica que na sequência será 

desenvolvida, contribuindo para a hesitação do leitor diante dos fatos 

narrados. Já na primeira página do conto, encontramos dois traços da 

narrativa que colocam sob suspeita os acontecimentos insólitos que 

serão narrados: a narrativa em primeira pessoa, que, apresentando 

uma visão parcial dos fatos, configura um relato ambíguo, e a 

condição de romancista do narrador, que nos coloca em estado de 

alerta perante a narrativa que segue. 

O discurso romântico presente na descrição da natureza e do 

retrato da noiva que o escritor mantém na cabeceira de sua cama 

está presente desde o início do conto e permeia toda a narrativa, 

entremeando-se ao fantástico: 

[...] o sol, através da atmosfera, tirava, nos seus 

sonhos dourados, os mais belos efeitos de luz. Os 

morros, mais perto, mais longe, erguiam-se alegres e 
verdejantes, ponteados de casinhas brancas, e lá iam 

desdobrando, a fazer-se cada vez mais azuis e 

vaporosos, até que se perdiam de todo, muito além, 

nos segredos do horizonte, confundidos com as nuvens, 

numa só coloração de tintas ideais e castas (AZEVEDO: 

2005, p. 961). 

A narrativa prossegue no segundo capítulo e o escritor, que 

raramente trabalhava à noite, conta que em noites de insônia 

costumava escrever. Neste momento, a narrativa se modifica, e, sem 

que nem sequer o leitor mais perspicaz perceba, uma nova escrita se 

apresenta. A escrita do personagem/escritor se encaixa na primeira 

narrativa, somente ao fim do conto, todavia esta mudança será 
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revelada ao leitor. Ao acordar, ―sem consciência de nada, como se 

viesse de um desses longos sonos de doente‖ (AZEVEDO: 2005, p. 

962), ele percebe que tudo está aparentemente diferente. O fato de 

esse narrador-personagem ser escritor, acordar no meio da noite, 

sem noção exata do tempo que dormiu, e começar a narrar uma 

estória, aponta explicitamente para a ambiguidade do texto. Parece-

nos pertinente ressaltar que o estágio intermediário entre a vigília e o 

sono, ou ainda a passagem em que o personagem passa a 

madrugada acordado e ao despertar, de fato, não sabe se o que 

aconteceu deve-se ao real ou ao onírico, constituem traços 

recorrentes na literatura fantástica. O primeiro fato insólito dá-se 

quando o dia não amanhece. O personagem, então, reage ao 

inesperado: ―Sim! Não havia dúvida que era bem singular não ter 

amanhecido!‖ (AZEVEDO: 2005, p. 962), repetindo algumas vezes a 

mesma frase. O relógio marcando meia-noite, o amortecimento das 

estrelas, o léxico empregado (―estranha‖, ―surdo‖, ―entorpecido‖, 

―morto‖, ―catacumbas‖, ―cataclismos‖...) contribuem, assim como o 

silêncio da noite e a ausência total de pessoas na rua, para a 

elaboração de um quadro de horror. Diante de tal estranhamento, o 

personagem hesita, buscando entender o que pode ter acontecido 

durante seu ―maldito sono‖. 

E veio-me a dúvida de que eu tivesse perdido a 

faculdade de ouvir, durante aquele maldito sono de 

tantas horas; fulminado por essa ideia, precipitei-me 

sobre o tímpano da mesa e vibrei-o com toda força. 

[...] 
- Ilusão minha, com certeza! Que louca és tu, minha 

pobre fantasia! Daqui a nada estará amanhecendo, e 

todos estes teus caprichos, teus ou da noite, essa outra 

doida, desaparecerão aos primeiros raios do sol 

(AZEVEDO: 2005, p. 963). 

O silêncio absoluto o faz pensar que está surdo, da mesma 

forma que atribui a sua fantasia tais acontecimentos insólitos. Como 

podemos perceber, a hesitação, exigência sine qua non do fantástico, 



234 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

para Todorov, está fortemente caracterizada. O leitor, que ainda não 

sabe que essa narrativa é, na verdade, uma produção ficcional do 

personagem escritor, também hesita diante do que lê. Estabelece-se 

o embate entre a razão e o mistério, marca fundamental do 

fantástico. Por sua natureza ambígua e contraditória, o relato 

fantástico extrai seu argumento do casamento entre a razão e aquilo 

que a razão refuta habitualmente. A hesitação representada no texto 

pelo personagem, traço da maioria das narrativas fantásticas, 

também está aqui igualmente caracterizada. Embora o conto não 

sustente a ambiguidade até o final, conforme veremos adiante, não 

configurando o fantástico puro, os momentos de hesitação do leitor 

vividos no início da narrativa nos permitem afirmar que ―Demônios‖ 

é, sem dúvida, uma narrativa fantástica. 

No terceiro segmento deparamo-nos com a metalinguagem. O 

personagem escritor narra o próprio processo da escritura. Em uma 

espécie de transe sobrenatural, o romancista perde a consciência, e, 

sem nenhum controle sobre si mesmo, se põe a escrever, num ritmo 

vertiginoso. O ato de escrever torna-se acontecimento fantástico, 

uma verdadeira luta travada com demônios. Aqui, o título do conto 

ganha contornos mais definidos, remetendo diretamente ao processo 

de criação ficcional: 

E páginas e páginas se sucederam. E as ideias, que 

nem um bando de demônios, vinham em borbotão, 

devorando-as umas às outras, num delírio de chegar 

primeiro; e as frases e as imagens acudiam-me como 

relâmpagos, fuzilando, já prontas e armadas da cabeça 
aos pés. E eu, sem tempo de molhar a pena, nem 

tempo de desviar os olhos do campo da peleja, ia 

arremessando para trás de mim, uma após outra, as 

tiras escritas, suando, arfando, sucumbido nas garras 

daquele feroz inimigo que se aniquilava. 
E lutei! E lutei! E lutei! 

De repente, acordo desta vertigem [...] 

(AZEVEDO: 2005, p. 964; grifo nosso). 

Ao despertar, ele percebe que ainda não amanheceu, vai até a 

varanda e constata que as plantas estavam fanadas, as estrelas se 
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apagavam, a chama da vela era ainda mais lívida. O personagem 

mais uma vez hesita. Buscando compreender a situação e encontrar 

explicações, cogita a possibilidade de ter enlouquecido. Suas 

sensações físicas se exacerbam — ele tem fome, sede —, a natureza 

parece morrer, o som se extingue. O medo, que, de acordo com 

outros teóricos, conceitua o fantástico55, também está presente: ―E 

um violento calafrio percorreu-me o corpo. Principiei a ter medo de 

tudo‖ (AZEVEDO: 2005, p. 965). Desesperado, ele vai aos outros 

quartos da casa de pensão e percebe que todos os hóspedes estão 

mortos. Lembra-se de Laura, sua noiva, e decide partir ao seu 

encontro. O discurso romântico novamente se apresenta, agora de 

forma mais explícita. Percebe-se, nos trechos que seguem, uma 

concepção de amor romântica, segundo a qual dois amantes isolados 

assistirão à criação do mundo. Norteando o conto, esse romantismo 

caracteriza, juntamente com o discurso realista/naturalista 

encontrado na descrição dos corpos mortos e com o fantástico, o 

hibridismo discursivo de ―Demônios‖. 

Meu Deus! E se nós ficássemos os dois sozinhos na 

Terra, sem mais ninguém, ninguém?... Se nós víssemos 
a sós, ela e eu, estreitados um contra o outro, num 

eterno egoísmo paradisíaco, assistindo recomeçar a 

criação em torno do nosso isolamento?... assistindo, ao 

som dos nossos beijos de amor, formar-se de novo o 

mundo, brotar de novo a vida, acordando toda a 

natureza, estrela por estrela, asa por asa, pétala por 
pétala?...(AZEVEDO: 2005, p. 967). 

Penetrei na sala de jantar. À porta tropecei no cadáver 

de um cão; passei adiante. O criado espumando pela 

boca e pelas ventas; não fiz caso. Do fundo dos quartos 

vinha já um bafo enjoativo de putrefação ainda recente 
(AZEVEDO: 2005, p. 968). 

Ao sair na rua em direção à casa de Laura, encontrou apenas as 

trevas de uma noite úmida e fria. Sentia dores pelo corpo, frio, a 

                                                 
55

 Para o teórico Lovecraft, um conto é fantástico se, diante do sobrenatural, o 

leitor experimenta um sentimento de temor e medo. Já de acordo com Todorov, o 

medo está vinculado ao fantástico, mas não deve ser tido como uma condição 
necessária. 
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boca seca, faltava-lhe o fôlego, suas forças pareciam minadas. Já na 

casa de Laura, ao olhar a escada, onde costumavam se despedir, ele 

se recorda do primeiro beijo; a poltrona, onde ela costumava se 

sentar, lhe traz saudades. O pudor quase o impede de entrar no 

quarto da amada: ―nunca houvera ousado penetrar naquela casta 

alcova de donzela, e um respeito profundo imobilizou-me junto à 

porta, como se pesasse profanar com a minha presença tão puro e 

religioso asilo de pudor‖ (AZEVEDO: 2005, p. 972). Laura 

encontrava-se fria e inanimada, parecia morta como seus pais e 

todos os outros, mas, ―surpreendentemente‖, depois de receber um 

beijo e ouvir apaixonado discurso, dá sinais de vida. Os amantes 

decidem partir e morrer juntos no fundo do mar: ―Desceremos ao 

abismo, os dois, abraçados, certamente unidos, e lá ficaremos para 

sempre, como duas raízes mortas, entretecidas e petrificadas no 

fundo da terra!‖ (AZEVEDO: 2005, p. 973). 

Compreendi então esse voo etéreo de duas almas 
aladas na mesma fé, deslizando juntas pelo espaço em 

busca do paraíso. Compreendi a divinal e suprema 

volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para 

sempre (AZEVEDO: 2005, p. 974). 

Pusemo-nos a andar com extrema dificuldade, 

procurando a direção do mar. Tristes e mudos, como 
dois enxotados do paraíso (AZEVEDO: 2005, p. 975). 

[...] nossas almas se estreitavam e se confundiam 

(AZEVEDO: 2005, p. 975). 

Pouco a pouco, os amantes se adaptam ao meio e se 

transformam. A voz se anula, o pensar se modifica. Perdem os 

sapatos, as roupas. Os corpos ganham traços animalescos; como 

feras, rosnavam e berravam ferozmente, sentiam ímpeto de lutar, 

correr, dominar. Na sequência, sofrem novas metamorfoses. Passam 

do reino animal para o vegetal e deste para o mineral.  Séculos mais 

tarde, atingem finalmente o estado molecular, fluídico, etéreo. 
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E, abraçados a princípio, soltamo-nos depois e 
começamos a percorrer o firmamento, girando em volta 

um do outro, como um casal de estrelas errantes e 

amorosas, que vão espaço a fora em busca do ideal 

(AZEVEDO: 2005, p. 982). 

As sucessivas mudanças de reinos culminam com o encontro 

etéreo entre os amantes, ideia que parece nortear toda narrativa. Ao 

final da leitura, observamos que o fantástico é útil ao romantismo de 

―Demônios‖, configurando-se também como artifício romanesco. 

Refutada pela razão, a ideia romântica de fusão e união eterna dos 

seres amados é possível somente a partir de uma ótica sobrenatural. 

No último parágrafo do conto, o ponto de partida é retomado. O 

personagem escritor desfaz o efeito en abîme e surpreende o leitor ao 

apresentar toda a narrativa fantástica como os capítulos que ele 

mesmo havia escrito. 

Ora aí fica, leitor paciente, nessa dúzia de capítulos 

desenxabidos, o que eu, naquela noite de insônia, 
escrevi no meu quarto de rapaz solteiro, esperando que 

Sua Alteza, o Sol, se dignasse de abrir a sua audiência 

matutina com os pássaros e com as flores (AZEVEDO: 

2005, p. 982). 

A ideia que guia o conto é romântica, mas também 

reconhecemos o naturalismo, na descrição de ambientes insalubres e 

corpos putrefatos, bem como o fantástico, embora seu efeito seja 

comprometido, em certa altura da narrativa, pelo exagero. O 

desfecho de ―Demônios‖, quando o autor se coloca diante de uma 

escolha entre estéticas/estilos, ressalta mais uma vez a coexistência 

do fantástico, do romantismo e do realismo no conto. Ao revelar que 

toda a narrativa não passava de um texto literário, Aluísio repudia a 

estética fantástica e a romântica, exaltando o realismo. É curioso 

observar como Aluísio tomou por matéria-prima elementos opostos à 

estética realista, como o devaneio, os sonhos, o vertiginoso mundo 

das imagens que povoam o imaginário do universo gótico e da 

fantasia, fazendo de tudo isso matéria literária que se assume 
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deliberadamente como ficção. Assim sendo, o fantástico possibilita o 

deslocamento do conceito de verossimilhança e instaura o espaço da 

literatura assumida enquanto ficção, em oposição à estratégia 

discursiva realista. 
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O TERROR DECADENTISTA NO ROMANCE “NO 

HOSPÍCIO”, DE ROCHA POMBO 

DA SILVA, Pedro Puro Sasse56 

Apesar de não ser essencialmente uma obra de terror, visto que 

não se pode afirmar que tenha sido composta para produzir, 

fundamentalmente, o sentimento do medo em seus leitores, o 

romance mantém entre as reflexões metafísicas, sociais e religiosas 

típicas da prosa da época, um tênue clima de terror. Entre os 

elementos que produzem o clima de medo no romance, 

focalizaremos, sobretudo, a temática do duplo, recorrente em obras 

literárias do gênero, ao longo do tempo, desde uma mera duplicidade 

de comportamento à real e material duplicação da identidade de um 

ser.  

Dividimos o trabalho em quatro partes, sendo a primeira um 

resumo do enredo e as três seguintes dedicadas a análise (i) dos 

processos descritivos da narrativa, (ii) das relações entre a obsessão 

do protagonista e a loucura e, por fim, (iii) da questão do duplo 

propriamente dita. 

O ENREDO DO ROMANCE 

O romance procura trazer ao leitor a verdadeira sensação de 

adentrar nas vazias, silenciosas e frias salas de um hospício, cuja 

localização geográfica não é explicitada. Um ambiente incerto, que 

pode ser tanto acolhedor quanto aterrorizante. Nesse cenário típico 

de narrativas de medo será narrada a história de um homem que 

conheceu uma mente brilhante e, para poder aprofundar-se em suas 

misteriosas ideias, vê-se na necessidade de se internar no mesmo 

                                                 
56 Pedro Puro Sasse da Silva (UERJ); e-mail: pedro_sasse@hotmail.com 
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local onde ela se encontra. Uma vez lá, inicia-se uma relação de 

amizade que vai se estreitando, à medida que os segredos daquela 

mente são abertos, o que culmina em uma quase fusão de ideias, 

hábitos e personalidades. 

A história inicia-se já dentro do próprio hospício, onde o 

narrador dialoga com sóror Teresa sobre um paciente, de nome 

Fileto. O narrador, ao vislumbrar a excentricidade daquele louco, 

tanto comovido quanto curioso, decide aproximar-se dele. Torna-se 

obcecado por conseguir estabelecer contato com ele, obsessão essa 

que acabará fazendo com que ele abandone a vida que leva para 

internar-se e, assim, ter livre acesso ao internado. 

Dentro do hospício, o narrador envolve-se cada vez mais com o 

suposto louco, mostrando, ele mesmo, sinais dos mesmos males que 

atingem Fileto. Com o passar dos dias, vai aprofundando seu 

conhecimento tanto das inusitadas ideias quanto da própria história 

de vida de Fileto, descobrindo que fora ali posto pelo pai, que sempre 

o reprimira por não se adequar aos padrões de sociabilidade da 

época. 

Entre os gritos de dor de seu vizinho de cubículo, as aparições 

de um fantasma e as reflexões de Fileto, o narrador se vê num 

ambiente sufocante e muitas vezes deseja a liberdade, mas a 

vontade de descobrir mais segredos da alma de seu amigo o mantém 

preso ao hospício. 

Essa união se fortalece com o passar do tempo e, cada vez 

mais, os personagens sentem-se partes de um mesmo ser, dividindo 

sonhos e aspirações. A partir de certo ponto, os papéis acabam por 

se inverter, e o narrador passa a sentir-se o próprio Fileto, enquanto 

este passa a ser uma sombra do que fora ele antes. 

Chegada a hora de saírem do hospício, o narrador consegue a 

liberdade, mas Fileto não recebe autorização da família. O narrador 

chega a pensar em um plano de fuga que nunca chega a ser 

concretizado, Fileto morre pouco tempo depois, de inanição, 
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minguando até o fim de sua existência. Com o fim de Fileto finda 

também o próprio livro. 

OS ESPAÇOS NARRATIVOS 

Os espaços narrativos do livro são construídos de modo a 

formar eixos temáticos que contaminam semanticamente os 

elementos neles contidos. Assim como no conto de Allan Poe ―The Fall 

of the house of Usher”, em que a casa é um claro foco narrativo, 

marcando todos os elementos diretamente ligados a ela com suas 

características lúgubres, em ―No hospício” os focos narrativos vão 

estruturar formas de descrever tudo que está ao redor deles, 

delimitando a que espaços pertencem cada um dos elementos 

descritos. 

No romance existem dois eixos descritivos antagônicos, 

representados pelos próprios personagens centrais da trama. De um 

lado temos a esfera do próprio narrador, também protagonista, que é 

quase nula em descrições. A própria obra começa sem que o leitor 

saiba exatamente quem é o narrador, qual o seu nome ou o que faz 

da vida, como chegou até o hospício ou por que estava lá. Ao longo 

da história, essas dúvidas não são resolvidas pelo autor, tornando 

assim o personagem pouco marcante, facilmente confundido ou 

esquecido – fato que contribuirá decisivamente para a construção do 

efeito do duplo na narrativa. Do outro lado temos Fileto, a quem o 

autor dedica páginas inteiras de descrição, deixando-nos ver seus 

hábitos, ideias, propósitos e antecedentes como podemos ver no 

trecho a seguir: 
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– Aquela criatura – dizia-me soror Teresa com o olhar 
nublado de uma piedosa desconsolação – aquela 

criatura me parece bem extraordinária. É um louco tão 

discreto... Que tem caprichos tão finos... que tem 

hábitos tão regulares e esquisitos, gestos tão graves e 

meditativos; que tem olhar tão sereno e tão meigo – 

que me deixa horas e horas a cismar... (...) Estuda e 
escreve sempre. Às vezes levanta-se para recitar o que 

escreveu. E chega então a emocionar-se, fica mais 

pálido ainda, estremece, agita-se todo numas 

convulsões estranhas... Quase sorri olhando 

deslumbrado para fora e fazendo uns gestos 
misteriosos... Mas quando recita não fala alto: revessa 

as palavras atropeladamente... E fica nos ares um vago 

sussurro, como de vozes que vêm de muito longe... 

Depois, cai imóvel por algum tempo, a dizer frases 

ininteligíveis, ou a meditar... (POMBO, 1996, p. 55) 

O próprio cenário é pautado por esses padrões descritivos, 

mostrando claramente o que se poderia considerar como o ―território‖ 

de Fileto e o do próprio narrador. Todo ambiente externo ao hospício 

é impreciso, em nenhum momento da obra podemos identificar 

exatamente onde ele está localizado. Esse ambiente é o território do 

protagonista, é onde ele vive no ponto inicial da história − um 

habitante de lugar nenhum. 

Tudo o que é exterior ao hospício é simplesmente ignorado ao 

longo da narrativa. Cada vez que o narrador deixa o ―espaço‖ de 

Fileto, temos um flash até sua volta a esse local, reforçando a 

ausência de importância da vida do protagonista. Mesmo quando 

finalmente consegue se mudar para o próprio hospício, vê-se uma 

tênue diferença entre os ambientes que rodeiam os dois. A única 

referência sobre o cubículo onde dorme o narrador é o fato de ser 

próximo ao de Fileto – o qual, ao longo da narrativa, vai sendo cada 

vez descrito em detalhes (janelas, persianas, mesas, livros, cama, 

lamparina, etc.). Assim como os objetos, a ação também é 

predominante na esfera de Fileto, onde ocorrem os ataques de raiva 

ou as visitas da família. Dentro do cubículo do narrador, os momentos 

de maior ação acontecem sempre em presença de Fileto. 
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A partir dessas observações, vemos como o narrador vive uma 

realidade vazia e sente-se na necessidade de preenchê-la com o 

vasto universo de Fileto. Essa necessidade torna-se, com o tempo, 

uma obsessão, a ponto de o protagonista tornar-se, 

progressivamente, um duplo de Fileto. 

A OBSESSÃO E A LOUCURA 

A ausência de identidade do protagonista será preenchida pela 

obsessão do narrador por Fileto. No início, o narrador contenta-se em 

observar à distância. Assim como um espectador identifica-se e une-

se a um personagem ficcional, experimentando emoções 

indiretamente, o narrador passa a viver através do cotidiano do 

louco. Com o passar do tempo, intensifica-se a necessidade de se 

―completar‖ com a vida do outro, impelindo-o a se aproximar ainda 

mais de Fileto, como pode ser visto nas duas passagens que se 

seguem: ―É preciso não perder de vista àquele espírito. Não poderei 

mais deixar de lhe ir ao encontro, de inquiri-lo com instância, até que 

ele se me revele todo.‖ (IBID., p. 59) e ―Passava já a ser, em mim 

uma verdadeira obsessão: aquelas horas, umas duas ou três, da 

visita ao hospício, havia de furtá-las às lucubrações diárias, custasse 

o que custasse.‖ (IBID., p. 59). 

A obsessão faz com que o narrador não possa mais deixar de se 

aproximar de Fileto. Uma vez dentro do hospício, muitos são os 

indícios que mostram como ele abandona pouco a pouco a sanidade e 

se aproxima, assim, cada vez mais da identidade do louco: A certeza 

de que o médico me tinha por louco, mudara inteiramente o meu 

moral e todo o meu modo de ser. (IBID., p. 61) 

Tamanho é o vínculo entre o indivíduo e seu duplo que, o 

narrador, na ausência do outro, não se sente completo. A sensação de 

vazio formada pela distância do outro reforça o mal estar causado por 
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essa fragmentação da individualidade. Com o passar do tempo a 

obsessão do narrador se torna ainda mais intensa: 

Tive minhas horas bem amargas e até noite inteiras de 

obsessão torturante. A calma para mim andava na 
intimidade daquela alma. Só a presença daquela 

criatura completava em mim tudo isto, que forma a 

consciência do ser. (IBID., p. 69) 

A obsessão pelo outro tortura de tal maneira o narrador que ele 

tem vontade de libertar-se do vínculo que ele mesmo criara com seu 

duplo. Supostamente, assim como se internara por vontade própria, 

por vontade própria poderia ir-se. Porém, a loucura, o grilhão que o 

liga a Fileto, agora também lhe prende ao hospício: 

Por um momento, tive desejos de não ser doido, de ser 

livre outra vez, para dar a minha vida a tensão de um 

grande êxtase. Como eu seria feliz de poder afastar-me 
para além, rumo do mundo... (IBID., p. 89) 

A loucura da qual ele quer se libertar é a própria condição que o 

une a Fileto. Ele sabia que se afastar significaria voltar ao universo 

vazio do qual viera, algo que ele não podia suportar. Logo, para poder 

ser finalmente livre, necessitaria não só ser parte de Fileto, mas sê-lo 

por completo, deixar de ser um duplo para ser o Eu completo. Uma 

vez descoberto tudo o que lhe escondia a alma de Fileto, estaria 

pronto para viver sua vida por completo. 

O DUPLO DE FILETO 

A trama do romance traça uma linha que nos mostra como o 

narrador progressivamente torna-se idêntico a Fileto, ao ponto de 

ambos os personagens fundirem-se em um só. O duplo aqui se forma 

não por uma identificação física – o narrador deixa claro ser mais 

baixo que o louco, por exemplo. Porém, o efeito do duplo se dá 

através da mimese da personalidade de Fileto, duplicada pelo 

narrador ao longo da narrativa. 
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O primeiro passo para a modificação de seu ser era livrar-se de 

seu próprio Eu. Caso o personagem fosse complexo, rico em 

detalhes, haveria dificuldade em cumprir essa meta. Porém, a 

facilidade tida pelo narrador para desfazer-se de sua vida mostra 

como esta era vazia: 

Liquidei, num instante, minha situação (...). Parece que 
quando penetrei naquela casa, conduzido por um 

amigo, já eu não era o mesmo homem, que ali 

costumava ir são: tudo em mim – o meu andar, a 

minha voz, os meus gestos, o meu olhar – tudo era de 

um verdadeiro louco. (IBID., p. 61) 

É assim que, de uma hora para outra, livra-se de sua identidade 

e inicia a metamorfose que o conduzirá a tornar-se Fileto. No início, 

buscava, sem temores, aproximar-se do louco, parava-o pelos 

corredores, fazia-lhe perguntas, ficava abismado diante de qualquer 

coisa dita por ele – e acabava por ser visto como um louco por Fileto. 

Nesse momento, dá-se a inversão entre as identidades, quando o 

narrador, antes são, agora é visto como louco pelo interno. 

Ao criar uma estratégia para aproximar-se de Fileto – escrever 

tiras de papel com reflexões, exatamente como o louco fazia – o 

narrador consegue criar uma profunda atração sobre ele próprio. 

Sente-se, então, pela primeira vez, na posição de Fileto, sendo por 

ele procurado insistentemente. Assim como o louco outrora fizera 

com ele, o narrador não lhe faz caso: ―Por minha vez fiz sentir a sóror 

Teresa que me convinha primeiro gerar no espírito daquele homem 

uma grave curiosidade e um sincero interesse por mim.‖ (IBID., p. 

84) 

A trama segue com a crescente aproximação do narrador ao 

mundo de Fileto. Conhece sua família, lê seus livros, ouve suas 

teorias. Sente a mesma consternação de Fileto diante da irmã. 

Vemos, na obra, um movimento pendular, onde a identidade de Fileto 

e do narrador se tocam e se misturam. No ápice dessa mescla, os 

dois já parecem ser um só e o narrador se vê perdido na própria 
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identidade de Fileto, alheio ao mundo que antes lhe pertencera: ―Meu 

espírito se vai sentindo, cada vez mais, fora do mundo, cada vez mais 

longe dos homens, internado num país estranho, onde vou vivendo 

como nunca numa vibração sem fim.‖ (IBID., p. 98) 

Os limites dessa união beiram o insólito, quando o narrador 

observa, em seu cubículo, uma aparição até então só vista por Fileto. 

Esse trecho nos leva a hesitação sobre a real existência do narrador, 

fazendo-nos acreditar que, na verdade, ambos são, de fato, um só: 

– Então o senhor viu passar alguém? Pois é isso mesmo 

que me traz aqui. Desde que entrei nesta casa, fui 

tendo motivos para suspeitar que alguma coisa 

extraordinária aqui se dá certas noites. (...) Nos 

primeiros dias alarmei toda a casa; fizeram-se 

investigações incessantes: oito ou dez pessoas foram 
distribuídas por este corredor, até a capela; durante 

noites e noites, fizeram, todos, uma escrupulosa 

vigilância... e nada se pode constatar... por que, 

mesmo quando eu via e me assombrava, os outros 

nada viam... (IBID., p. 95) 

Outra passagem corrobora a tese de que há algo muito em 

comum entre os dois. O narrador, cujo passado em nenhum momento 

da narrativa se revela, sente alguma familiaridade ao ouvir o nome 

da família de Fileto: 

Semelhante apelido não me era estranho de todo. É 

muito sutil a impressão que tenho, mas em todo o 
caso, sempre me recordo de um não sei quem Seixas, 

conhecido, em certas rodas, como um maluco, muito 

excêntrico e muito disparado. Seria a mesma pessoa de 

quem conservo uma ligeira reminiscência? (IBID., p. 

65) 

Contudo, ainda que muitos sejam os indícios que apontam para 

o fato de ambos serem o mesmo ser, em algumas passagens o 

narrador parece livrar-se momentaneamente do elo que o une a 

Fileto. Quando isso ocorre, o próprio ambiente a sua volta parece que 

vai se modificando: 
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Todo o hospício tem, para mim uns ares lúgubres de 
dias ominosos (...). O Fileto me queria parecer, não 

mais o homem extraordinário que o afastamento me 

fazia ver, mas um simples doente, com seus caprichos e 

suas manias. (IBID., p. 115) 

Quando o narrador fala sobre o afastamento, refere-se ao 

distanciamento da sociedade, à reclusão, que o aproxima de seu 

outro Eu. Quanto mais distante desse outro Eu, menos se sente bem 

dentro do hospício, gerando assim uma forçada necessidade de viver 

a vida de Fileto. 

Cada vez mais submersos em reflexões, sonhos e aspirações 

compartilhados, o narrador e Fileto passam a concordar ser hora de 

sair daquela prisão, de expandir-se e conhecer o mundo. Nesse 

ponto, mais do que nunca, a identidade do narrador se vê preenchida 

com elementos que adquiriu de Fileto. 

Ele que era o mistério, agora parece que se abre como 

uma alva imensa. Ele que era a desilusão e o 
quebrando; que era o renunciamento e o protesto 

contra a vida; que amava o silêncio, a desolação e o 

sacrifício; que ia para a morte com a mesma ufania 

com que outros vão para a glória; (...) agora 

renascente e expansivo, alvoroçado de esperanças, feliz 
como um redimido (...). E no entanto, eu que me 

julgava um forte em presença daquele vencido, assisto, 

quase de longe e quase com medo, à sua vitória 

inesperada e surpreendente!... (IBID., p. 255) 

Nesse momento a metamorfose está terminada, o narrador 

absorve por completo a identidade de Fileto, torna-se Fileto e este, 

por sua vez, vai perdendo sua identidade, tornando-se diferente do 

que era. Livre da necessidade de completar-se em Fileto, sai, por fim, 

do hospício: 
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Eu tinha na alma a sensação de quem sai de um 
subterrâneo. O grande dia me espanta, e sinto, em 

torno de mim, tudo estranho. Parecia-me haver 

passado no hospício todo um século, fora do convívio 

dos homens: e a claridade do mundo me importuna e 

me faz mal. Em poucos dias foram-me impressionando 

os contrastes em que me punha com o meio para onde 
voltei.  (...) 

Não há dúvida que padeço, e padeço muito... porque 

não sei o que sofro... Há em mim uma grande 

mudança, que não posso explicar. Tenho na alma uma 

como saudade da minha câmara. O meu cubículo, 
pacífico e severo como um paraíso, fizera-me tão 

ditoso... (IBID., p. 267) 

O narrador, entretanto, já não é o mesmo que entrou no 

hospício. Percebe-se como absorveu até as mínimas características de 

Fileto. Sentia falta do cubículo e do silêncio. Quem na verdade saiu de 

lá foi um novo Fileto. E o Fileto que lá permanece é alguém perdido e 

sem identidade, esquecido: ―A sua morte não teve agonia: ele morreu 

como uma chama que se extingue: fechou os olhos e, sem exalar 

suspiro de moribundo, cessou de existir.‖ (IBID., p. 275) 

É notável a escolha dos termos utilizados para descrever o fim 

do antigo Fileto: ―Cessou de existir‖. Não era uma simples morte, era 

o fim de alguém que teve sua identidade usurpada. Sem nada mais a 

lhe restar, ele simplesmente deixou de existir. O final do romance 

encaixa-se, então, ao início, na nota que dizia: 

Há alguns meses faleceu nesta capital, obscuro e quase 

na miséria, um homem cujo nome nunca se poderá 

saber. Entre os papéis que deixou, encontra-se farta 

coleção inédita de manuscritos, sendo o que se segue, 
sob o título de No hospício, um dos mais interessantes. 

Traz na última folha a data de 1900, mas pela cor das 

primeiras tiras, bem se vê que é obra em que o autor 

levou algum tempo a trabalhar. (IBID., epígrafe) 
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CONCLUSÃO 

Os elementos que levantamos são apenas alguns dos muitos 

aspectos que podem ser levados em conta na criação da estética do 

medo nessa narrativa. A exploração do fantástico e o jogo entre real 

e alucinação feitos pelo autor mostram outras formas de produzir no 

leitor essa sensação, além das diversas narrativas mise en abyme 

que contêm outros pontos a serem estudados. 

Devemos levar em consideração o aspecto sutil do medo na 

literatura decadentista. O terror causado por contos dessa escola 

literária abordam de maneira sublime medos transcendentais em 

oposição ao medo imediato de outros tipos de literatura do gênero. 

Entre os medos decadentistas mais facilmente observados, está o 

medo da perda de identidade. O século XIX foi marcante pelos 

avanços das ciências: a segunda revolução industrial, o positivismo, 

os estudos de Freud, a ascensão do espiritismo etc. Essas mudanças 

criavam na sociedade da época a incerteza do indivíduo e o 

consequente medo da perda de identidade. 

Apesar de em nenhum momento da narrativa o autor fazer 

menção ao problema gerado pela duplicidade, ele está presente e 

contribui para gerar o ambiente de medo no romance, mostrando-nos 

o desespero de um ser cuja obsessão é viver a vida de outra pessoa. 

A narrativa ainda deixa em aberto a existência ou não do narrador 

como indivíduo real, se ele é ou não apenas um fragmento da 

consciência do próprio Fileto. 

A hesitação entre a existência ou não de um duplo real e 

material é explorada em outros contos como ―William Wilson‖, de 

Allan Poe, no qual o narrador nos deixa sempre entre a percepção do 

personagem e os indícios textuais, entre a loucura e o insólito. Apesar 

de não haver em No hospício o caráter da duplicidade física, há um 

caráter de identificação por ações, hábitos e ideologias que transitam, 
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horas sendo transparecidos por Fileto, horas pelo narrador. Assim 

poderíamos pensar em Fileto como uma forma de aceitação de sua 

situação, uma forma de lidar com os problemas familiares 

(transferindo sua dor ao outro) e de autoconhecer-se, descobrindo 

em seu igual a identidade que antes lhe parecia apagada. Uma vez 

que o narrador supere todos os problemas (a morte de sua irmã, o 

medo de seu pai, sua falta de identidade) pode, então, deixar o 

hospício e seguir sua vida, enquanto Fileto, sua face atormentada e à 

beira da insanidade, se desfaz junto ao passado. 
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O INSÓLITO EM “CONTOS AMAZÔNICOS”: INGLÊS DE 
SOUZA SOB A PERSPECTIVA DA LITERATURA DO 

MEDO 

CAMARA, Raphael da Silva57 

INTRODUÇÃO 

As narrativas ficcionais que despertam no leitor um medo físico 

ou psicológico geralmente não possuem grande prestígio no ambiente 

dos estudos literários brasileiros, embora elas tenham um 

significativo número de leitores. Analogamente, podemos encontrar 

muitos autores de narrativas do medo no país, mas suas obras não 

são consideradas estritamente ―nacionais‖, por tentarem ―imitar‖ 

estilos, contextos e padrões estéticos estrangeiros. 

Um interessante potencial da ficção do medo especificamente 

brasileira pode ser encontrado na vida cotidiana, onde o 

―sobrenatural‖ atua de forma incisiva, graças ao legado multicultural 

que o país possui. Além de mitos e lendas nativas, podemos 

encontrar crenças europeias e africanas que foram rapidamente 

adaptadas à realidade brasileira. 

As tradições religiosas também contribuem para que os 

elementos sobrenaturais estejam presentes no imaginário da 

população: a presença do Catolicismo, os rituais nativo-brasileiros, 

seitas protestantes, o Judaísmo, cultos de origem africana, o Budismo 

e o Xintoísmo, além do Espiritismo, entre outras, formam uma 

miscelânea de religiosidade e misticismo no Brasil. 

Podemos afirmar que Inglês de Souza se utiliza destes 

elementos, encontrados no contexto amazônico, para criar suas 

narrativas ficcionais. Embora sejam comumente associadas ao 

movimento Naturalista, as narrativas de ―Contos Amazônicos‖ são 

                                                 
57 Raphael da Silva Camara (UERJ); e-mail: raphaelcamara.uerj@gmail.com 
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marcadas não só por elementos insólitos, mas também pelo uso de 

palavras e de estruturas narrativas que são recorrentes em textos 

ficcionais de medo e horror. 

O que proponho neste artigo é uma leitura analítica da obra 

―Contos Amazônicos‖sob a perspectiva do que chamaremos de 

Literatura do Medo58, utilizando como arcabouço teórico principal 

os estudos de Sigmund Freud sobre essa emoção peculiar. 

A TRADIÇÃO CRÍTICA DE “CONTOS AMAZÔNICOS” 

Herculano Marcos Inglês de Souza (1853-1918) nasceu em 

Óbidos, no Pará. Embora tenha passado grande parte de sua vida 

longe da terra natal, é nela que irá se inspirar ao compor suas 

narrativas. Foi um dos membros fundadores da Academia Brasileira 

de Letras, mas aos poucos foi enveredando na carreira jurídica, 

deixando a literatura como algo secundário em sua vida. 

Suas obras sempre foram orientadas pela estética Naturalista, 

mas tiveram pouca repercussão, salvo o romance ―O Missionário‖ 

(1891). Interessante é que Inglês de Souza teria sido, 

provavelmente, o iniciador do Naturalismo no Brasil, com sua obra O 

―Coronel Sangrado‖(1873), mas não foi reconhecido como tal pelos 

críticos literários, que atribuíram este início a Aluísio Azevedo. 

―Contos Amazônicos‖, última obra do autor, foi publicada em 

1893. Nela, podemos notar uma elaboração literária de cunho 

regionalista, apresentando personagens e situações sobrenaturais, 

extraídas do folclore ou do imaginário popular amazônico, 

combinados com fatos históricos e uma ampla descrição física e social 

da região. 

                                                 
58 Longe de intitular um novo gênero literário, utilizamos a nomenclatura ―Literatura 
do Medo‖ apenas para termos em mente as narrativas ficcionais que o senso 

comum agrupa sob termos concorrentes e sobrepostos, tais como ―horror‖, ―gótico‖, 
―dark fantasy‖, ―sobrenatural‖, ―terror‖, entre outros, mas que manteriam, como 

elemento comum, uma reconhecida capacidade e/ou intenção de produzir esse 
efeito característico no leitor. 
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A crítica, quando não coloca a obra ―Contos Amazônicos‖em 

plano secundário, comumente a classifica como pertencente ao 

Naturalismo, explicando os elementos insólitos por essa perspectiva. 

Para a crítica tradicional, o sobrenatural é apenas mero instrumento 

utilizado para mostrar como as forças da natureza amedrontam e 

dominam o indivíduo, influenciado por superstições e crendices 

populares. É o que vemos no prefácio de Sylvia Perlingeiro Paixão: 

A figura do herói romântico transmuta-se na do herói 

simplesmente, o homem como objeto das forças 
naturais a ele impostas numa região rica de motivos 

físicos e míticos para tal. Sempre que possível, os 

contos refletem sobre a sujeição do homem às 

crendices e superstições, demonstrando assim o intuito 

de promover o saber científico (PAIXÃO, 2005, p. 20). 

Outros estudiosos, como Matheus Martins e Marcos Teixeira, 

também afirmam que o sobrenatural se faz presente como uma 

representação do legado cultural da região amazônica, terranatal do 

autor: 

Assim, na vontade de falar e compreender o 

comportamento de um tipo humano (proposta 

tipicamente naturalista), neste caso específico, os 
vários sujeitos da Amazônia, faz-se necessária a 

referência à mitologia que o atravessa, mesmo que 

Inglês de Sousa, como bom naturalista, não acreditasse 

nela. Por isso, temos nos Contos amazônicos histórias 

sobre o boto, sobre a maldição do pássaro acauã, sobre 
os poderes de uma feiticeira, sobre uma boiada um 

tanto fantasmagórica, enfim, sobre espécies de ‗causos‘ 

que definem a memória cultural deste lugar específico, 

cuja manutenção é feita por contadores de histórias, 

como são a maioria de seus narradores (MARTINS & 
TEIXEIRA, 2005, p. 24). 

As interpretações da tradição crítica não são completamente 

implausíveis, já que alguns contos realmente revelam um tom mais 

científico e racional, desmistificando as crenças regionalistas. É o caso 

de ―Amor de Maria‖: a personagem se apaixona por Lourenço, e, para 

conquistá-lo, coloca em sua xícara de café uma porção da raiz do 
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tajá, planta que, segundo o mito, o enfeitiçaria, fazendo com que se 

enamorasse por ela. Mas a substância na verdade era venenosa, e, 

após tomar a dose, Lourenço tem convulsões e morre. O narrador faz 

então uma crítica explícita às superstições populares: 

Custa-me a acabar esta triste história, que prova quão 

perniciosa é a crença do nosso povo em feitiços e 

feiticeiras. O tajá inculcado à pobre moça, como 
infalível elixir amoroso, é um dos mais terríveis 

venenos vegetais do Amazonas. (SOUZA, 2005, p. 56) 

Deve-se atentar ao fato, porém, de que a perspectiva 

Naturalista não é hegemônica, já que outros contos apresentam um 

viés mais fantástico para os mitos regionais, não negando a 

existência do sobrenatural, como são os casos de ―A Feiticeira‖, ―O 

Baile do Judeu‖, ―O Gado do Valha-me Deus‖, além de ―Acauã‖. 

Por mais que o autor desejasse ―apenas‖ representar o 

imaginário fantasioso da região amazônica (como diz parte da 

crítica), todos os elementos sobrenaturais deveriam receber uma 

explicação racional para que a obra fosse considerada tipicamente 

Naturalista, o que, em absoluto, não ocorre. O racionalismo e o 

cientificismo, fundamentais para a construção de uma obra dentro 

deste estilo de época, não se fazem presentes na maioria dos casos. 

Faz-se necessário, portanto, realizar uma nova leitura da obra, 

em que a manifestação do sobrenatural não seja neutralizada ou 

deixada de lado. 

O NATURALISMO E O SOBRENATURAL 

Já que abriremos mão das leituras presentes na tradição crítica 

de ―Contos Amazônicos‖, faz-se necessário especularmos sobre este 

paradoxo: por que um autor tipicamente Naturalista iria utilizar o 

sobrenatural em suas narrativas? 

Partiremos do pressuposto de que, ao confirmar a existência do 

sobrenatural em alguns de seus contos, Inglês de Souza queria 



255 

 

O insólito e a literatura infanto-juvenil –O medo como prazer estético: o insólito, o horror e o 

sublime nas narrativas ficcionais (Simpósio) - Dialogarts –ISBN:  

produzir o efeito do medo no leitor. Utilizando os mitos de tradição 

popular, o autor não só apresenta a identidade cultural amazonense, 

como também explora a consciência individual do ser humano, 

suscitando a imaginação e despertando um medo irracional, herdado 

de nossos antepassados primitivos. 

O sobrenatural sempre fez parte do imaginário humano, uma 

vez que a natureza e seus efeitos imprevisíveis e desconhecidos pelo 

homem primitivo, possivelmente recebiam uma explicação fantástica, 

sob a forma de narrativas orais: demônios, espectros, feras malignas 

e deuses furiosos eram os esclarecimentos dados para as adversas 

condições do ambiente e aos perigos encontrados. Tudo o que estava 

além da compreensão humana, produzia, naturalmente, o medo. 

Ecos desta época aparecem como legado biológico e se propagam até 

hoje através dos mitos e superstições, que trazem à tona este 

sentimento antigo e primordial. 

Uma vez que o conhecimento científico e a religiosidade deixam 

lacunas ―mal preenchidas‖ (principalmente sobre a temática da 

morte), e por ainda existir um reservatório infinito de mistério sobre 

o universo e a própria condição humana, o medo do que nos é (ou 

parece) estranho e desconhecido possui força extraordinária, 

reforçado pela incerteza e pelos perigos existentes no mundo em que 

vivemos. 

Sigmund Freud, em seu artigo intitulado ―O Estranho‖, traça 

uma ligação entre o medo causado pelos mitos e a antiga concepção 

animista do universo: 

É como se cada um de nós houvesse atravessado uma 
fase de desenvolvimento individual correspondente a 

esse estádio animista dos homens primitivos, como se 

ninguém houvesse passado por essa fase sem 

preservar certos resíduos e traços dela, que são ainda 

capazes de se manifestar, e que tudo aquilo que agora 

nos surpreende como ‗estranho‘ satisfaz a condição de 
tocar aqueles resíduos de atividade mental animista 

dentro de nós e dar-lhes expressão. (FREUD, 1996, p. 

258) 
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O pai da psicanálise acreditava que, durante a nossa fase de 

desenvolvimento, especificamente na infância, passaríamos por uma 

etapa em que nossas atividades mentais se aproximariam das dos 

nossos antepassados primitivos: crenças na existência de espíritos, 

de recursos mágicos, e do assombro acerca do que nos parece irreal 

ou ameaçador. Com o racionalismo inserido durante nosso 

desenvolvimento, há a repressão gradativa destes resquícios 

animistas, que permanecem, contudo, latentes e que são ativados 

apenas em determinadas situações – sendo uma delas a experiência 

com a narrativa ficcional: 

Mas o ficcionista tem um poder peculiarmente diretivo 
sobre nós; por meio do estado de espírito em que nos 

pode colocar, ele consegue guiar a corrente das nossas 

emoções, represá-la numa direção e fazê-la fluir em 

outra, e obtém com frequência uma grande variedade 

de efeitos a partir do mesmo material. (FREUD, 1996, 

p. 268) 

Portanto, podemos considerar que em determinadas narrativas 

de ―Contos Amazônicos‖ há a suscitação do medo, tanto em sua 

dimensão textual, devido à elaboração artística do autor, quanto em 

sua dimensão receptiva – já que lida com os resquícios animistas e os 

sentidos culturais do leitor. 

Além disso, para inserirmos ―Contos Amazônicos‖no padrão 

estético Naturalista, é necessário um trabalho hercúleo de negação 

dos elementos sobrenaturais, obrigando-nos a aceitar uma noção de 

racionalidade tão pouco delimitada que acaba por descaracterizá-la 

como conceito. 

É razoável supor que Inglês de Souza, ao empregar os mitos 

amazônicos em sua obra, realizasse uma transposição de crenças 

interpretadas, por seus conterrâneos, como a mais pura realidade 

para dentro do campo ficcional. Isso não quer dizer, entretanto, que, 

ao confirmar o sobrenatural, o autor buscava demonstrar como o 

habitante da região amazônica fica sujeito às crendices populares, 
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mas, provavelmente, que o legado cultural amazônico, permeado de 

elementos fantásticos, é uma fonte de medo, não importando se o 

leitor acredita ou não que o sobrenatural exista. 

Esta concepção da obra de Inglês de Souza pode ser vista de 

modo implícito em algumas antologias de contos fantásticos ou 

sobrenaturais, já que algumas narrativas de ―Contos Amazônicos‖ 

comumente marcam presença nestas coletâneas. Um prefácio 

colocado antes do conto ―Acauã‖, na obra ―Os Melhores Contos de 

Medo, Horror e Morte‖, partilha exatamente das ideias expostas neste 

artigo: 

Inglês de Souza (1853-1918), presença na literatura 
brasileira, como expoente do nosso naturalismo/ 

regionalismo, nos legou um livro de histórias curtas, 

Contos amazônicos (reeditado em 2004), que deve ser 

reavaliado, por sua força narrativa e densidade 

ficcional. (...) O horror deste surpreendente contista do 

século XIX tem muito a ver com a natureza e a cultura 
amazônica. Sobre a feitiçaria segundo a tradição 

popular, é um conto que enfeitiça. E mostra o medo do 

desconhecido que assolou e assola as populações mais 

primitivas. E em pleno século XXI, as mais civilizadas 

também. (COSTA, 2005, p. 209) 

Logo, podemos admitir não só que os contos que lidam com o 

sobrenatural na obra de Inglês de Souza façam parte da Literatura do 

Medo, mas também que o uso ficcional dos mitos e lendas que 

permeiam o cotidiano é um dos aspectos que a mesma assumiu no 

Brasil. 

“ACAUÃ”: UM CONTO (DO MEDO) AMAZÔNICO 

Para ilustrar nossa argumentação, escolhemos o conto ―Acauã‖, 

por ser uma narrativa consagrada pelas antologias que envolvem a 

emoção do medo, além do fato de apresentar um notável trabalho de 

elaboração artística do medo por parte do autor.  

Acauã é o nome de uma espécie de falcão que habita tanto 

florestas úmidas quanto áreas secas, como o cerrado e a caatinga, e 
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que se alimenta de serpentes e morcegos. Seu canto é considerado 

agourento pelas lendas populares, anunciando tragédias e desgraças 

futuras para quem o escutar. 

A história se inicia na antiga vila de S. João Batista de Faro, 

―talvez o mais triste e abandonado dos povoados do vale do 

Amazonas‖ (SOUZA, 2004, p. 59). O capitão Jerônimo Ferreira, 

habitante da região, sofria de um pesar causado pela morte da 

esposa, que o deixara com uma filha de dois anos de idade, Aninha. 

Para esquecer-se da dor, resolve sair para caçar em plena sexta-feira, 

um dia temido pelos habitantes de Faro por ser de mau agouro. A 

caçada acaba por ser infrutífera, e ao retornar à noite para sua casa, 

Jerônimo percebe que errara o caminho e que havia se perdido. 

O clarão dos trovões e relâmpagos anunciava uma tempestade, 

e a noite era sem lua ou mesmo estrelas. Súbito, no fundo de uma 

lagoa formada pelo rio Nhamundá, começa a se levantar um ruído 

pavoroso que vai crescendo até se tornar um clamor horrível, 

comparado pelo narrador ao brado dos condenados no dia do juízo 

final: era o lamento da colossal serpente Sucuriju, que reside no 

fundo dos rios e lagos; tudo indicava que a criatura estava em 

laborioso parto. 

Jerônimo, sentindo grande medo, põe-se a correr, mas o 

lamento cresce e se torna tão intenso que seus ouvidos zumbem e 

suas pernas tremem, e o capitão acaba por cair desmaiado. Com sua 

queda, ele espanta um pássaro escuro, o acauã, que solta seu canto 

agourento (―acauã, acauã!‖). Quando retornou a si, ainda estava de 

noite, e um silêncio tumular reinava. Olhou para a lagoa e notou um 

brilho estranho em suas águas, como se a tivessem untado de 

fósforo, além de uma pequena canoa que parecia vir em sua direção 

com força desconhecida. Dentro dela havia uma criança. Jerônimo a 

toma nos braços quando já amanhecia. 
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No dia seguinte, toda a vila comentava que o viúvo havia 

adotado uma menina linda e que iria criá-la como sua, juntamente 

com sua filha Aninha. Deu a ela o nome de Vitória. 

Passam-se muitos anos e as duas meninas crescem. Aninha, 

que outrora fora uma criança robusta e sã, agora se apresentava 

franzina e pálida, com um olhar tristonho e cada vez mais 

perceptível, enquanto Vitória possuía uma compleição forte, com 

músculos de aço. A pele era morena, e as sobrancelhas negras e 

arqueadas. Parecia que as duas possuíam grande intimidade, embora 

um olhar mais atento pudesse notar que Aninha evitava a companhia 

de Vitória, e que apesar de tratá-la com meiguice, havia uma espécie 

de estranhamento, uma repulsão por parte da mesma. 

Alguns pretendentes começam a aparecer para Aninha, que 

sempre aceita os pedidos de casamento e depois inexplicavelmente 

os recusa, até que o pai, agindo de forma incisiva e irredutível, obriga 

a filha a se casar. Paralelamente a esses acontecimentos, Vitória se 

ausenta de casa em horas impróprias e suspeitas, e trata com altivez 

e desdém seu pai adotivo, cada vez que este a repreende. 

Após a decisão do pai, Aninha se isola no quarto até o dia do 

casamento; na data da festividade, toda a vila comparece em peso à 

igreja. Vitória desaparece neste dia, e nenhum dos esforços para 

encontrá-la obteve sucesso. Embora o capitão franzisse o sobrolho 

pelo sumiço de Vitória, Aninha se mostrava aliviada e contente ao se 

dirigir para o altar. A cerimônia já havia iniciado quando algo horrível 

acontece: 

De pé, à porta da sacristia, hirta como uma defunta, 
com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas 

dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua filha 

adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de 

demônio, olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel 

no chão. A boca entreaberta mostrava a língua fina, 

bipartida como de língua de serpente. Um leve fumo 
azulado saía-lhe da boca, e ia subindo até o teto da 

igreja. (SOUZA, 2004, p. 69) 
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Após dar um horrível brado que assusta todos os presentes, 

Vitória desaparece. Aninha, vestida de noiva, mostra-se hirta e 

pálida, caindo sobre os degraus do altar e tendo convulsões terríveis. 

Com os dentes rangendo de fúria, ela começa a arrancar seus cabelos 

com as mãos, enquanto os olhos reviram-se nas órbitas. Depois, 

encolhe os braços, dobrando-os de forma similar a asas, e 

entreabrindo a boca, grita lugubremente pela igreja: ―acauã, acauã!‖. 

Por cima do telhado uma voz responde da mesma forma, e o conto se 

encerra após todos compreenderem a desgraça que havia sido 

prenunciada pela ave. 

Podemos reparar não só a atmosfera sobrenatural apresentada 

na narrativa de Inglês de Souza, como também o modo como o autor 

insere e molda as lendas e mitos do amazonas, entrelaçando-os para 

formar um conto denso e assustador, despertando no leitor seu 

animismo latente. A vila abandonada e triste, a noite de sexta-feira 

(considerada agourenta por muitas culturas), a tempestade iminente, 

a escuridão assustadora e a lagoa insolitamente iluminada formam 

um plano de fundo perfeito para os acontecimentos posteriores. 

O canto do acauã tem papel crucial na narrativa, prenunciando 

o destino amaldiçoado do Capitão e de sua filha legítima. Sobre a 

sucuriju (na verdade a maior serpente do mundo, podendo chegar a 

10 metros de comprimento) e sua prole, Inglês de Souza emprega 

uma dentre as muitas lendas e histórias fantásticas que a envolvem. 

O conto parece se basear em uma lenda do folclore indígena, que 

narra como, em certa tribo da região, uma índia foi engravidada pela 

sucuriju e deu à luz a duas crianças gêmeas. Uma delas era de boa 

índole, enquanto a outra era má, sempre atacando os barcos e 

buscando naufragá-los. 

Interessante destacar o momento da aparição da sucuriju: os 

elementos insólitos aparecem como plano de fundo que magnificam 

as horríveis características da criatura – como a elaborada descrição 

de seu lamentoso parto, conferindo ao evento uma conotação 
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amedrontadora. A prole gerada – se não apresenta inicialmente 

qualquer característica fisicamente horrível – carrega a malignidade 

de sua genitora, causando estranheza, medo e repulsa aos que estão 

próximos (como Aninha). Ao revelar sua face verdadeira, Vitória 

apenas confirma as suspeitas de que ela possuía algo de monstruoso, 

repugnante e maléfico. 

O léxico empregado também auxilia a identificar o conto como 

pertencente à Literatura do Medo: palavras como pavor, medo, 

assombro, horror, estranhamento, espanto, morbidez estão presentes 

ao longo da narrativa, e são comumente empregadas em textos 

ficcionais que buscam causar medo em seus leitores. 

Este medo causado pela narrativa tem origem no conteúdo de 

nossos pensamentos, inserido pelas descrições ao longo do conto. Ele 

difere do medo real por não vir acompanhado por qualquer ameaça e 

por não desencadear em nós qualquer reação instintiva que vise 

nossa sobrevivência – afinal não estamos correndo perigo. A fonte 

desta emoção é ficcional, portanto não apresenta nenhum risco para 

nós. Então, do que sentimos medo, se sua fonte não existe na 

realidade? 

O MEDO ARTÍSTICO 

Imaginemo-nos à beira de um alto prédio, olhando para baixo. 

Sentimos um calafrio de medo, ao nos imaginar caindo daquela 

altura, embora seja improvável que isso ocorra: nossos pés estão 

firmes, não há ninguém por perto com a intenção de nos empurrar e 

não temos a intenção de cometer suicídio. Mas ficamos com medo do 

pensamento que nos ocorre, a imagem mental de estarmos caindo do 

prédio. Isso prova que o pensamento gera emoção, e que podemos 

ficar amedrontados pelo conteúdo de nossos pensamentos. 

De modo análogo, com a descrição dos elementos 

sobrenaturais, da sucuriju e mesmo da Vitória, ficamos com medo e 
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pavor reais, já que nossos resquícios animistas latentes são 

despertos. Mas não precisamos crer na existência do sobrenatural ou 

mesmo crer que estejamos correndo perigo para que o medo seja 

incutido em nós; basta que imaginemos todos os acontecimentos 

narrados, e o conteúdo de nossos pensamentos irá desencadear a 

emoção do medo. Vitória, por exemplo, é uma criatura descrita 

ficcionalmente, e sabemos que ela não irá nos causar nenhum mal no 

momento de nossa leitura. 

Este medo causado por um processo cognitivo através da 

descrição em narrativas ficcionais pode ser definido como ―Medo 

Artístico‖(cf. FRANÇA, 2011, pp. 58-67); ele se diferencia do medo 

propriamente dito exatamente por estar inserido em várias formas 

artísticas e ser uma emoção estética, causando não somente medo, 

mas também prazer. O Medo Artístico provocaria, de certo modo, a 

catarse aristotélica: é através deste processo causado pela narrativa 

ficcional que nos possibilitaria extravasar o medo relacionado à nossa 

condição de existência e sobrevivência. A ficção de medo amenizaria 

(ainda que por um período curto de tempo) nossos medos mais 

profundos ligados à realidade que nos cerca. Isso nos auxilia a 

compreender porque existe um grande número de leitores fiéis à 

Literatura do Medo. 

Muitas vezes reproduzimos as emoções sentidas pelos 

protagonistas de uma ficção. Estas emoções são ―pistas‖ de como o 

leitor deveria reagir às situações insólitas e pavorosas que ocorrem 

ao longo da narrativa. Acredito que isso ocorre em ―Acauã‖, já que o 

medo sentido pelo capitão Jerônimo Ferreira também acaba por nos 

atingir, e o mesmo ocorre posteriormente com Aninha em relação à 

Vitória. Embora isso aconteça, nossas emoções têm suas raízes na 

alimentação de pensamentos, ao passo que as emoções dos 

personagens envolvem a realidade que se apresenta a eles. Ou seja, 

é plausível supor que o personagem esteja com medo, enquanto nós, 

leitores, sentimos Medo Artístico. Além disso, nossa preocupação está 
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direcionada a outra pessoa (o capitão, no início da narrativa, e, 

posteriormente, Aninha), enquanto as personagens estão 

preocupadas consigo mesmas. 

Assim, não sofremos as mesmas emoções que os protagonistas 

de ―Acauã‖, já que sabemos estar diante de uma ficção, além de 

nossa visão ser puramente externa aos acontecimentos, mas 

assimilamos as situações pavorosas que se apresentam aos 

protagonistas e compartilhamos com eles respostas emocionais 

similares. Se a emoção sentida entre personagem e leitor fosse 

idêntica, provavelmente enlouqueceríamos como Aninha no final do 

conto. 

Portanto, através do paralelismo de emoções entre personagem 

e leitor, além dos efeitos insólitos e criaturas sobrenaturais 

apresentadas ao longo da narrativa, podemos considerar ―Acauã‖ um 

ótimo exemplo de Literatura do Medo, já que o conto entrelaça 

magnificamente diferentes mitos e crenças que permeiam a cultura 

amazônica. A apresentação do sobrenatural existente em terras 

brasileiras acaba por destacar o conto do grande número de 

narrativas que imitam os padrões estrangeiros, caracterizando assim 

um Medo Artístico especificamente nacional. E acreditamos que o 

mesmo também exemplifica o porquê da obra Contos Amazônicos, 

objeto de nosso estudo, não se enquadrar na estética Naturalista. 
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