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Apresentar os resultados das reflexões do evento Jornadas Fantásticas é perceber a 

literatura de traço dito fantástico crescente em modos e discursos diversos. Os seres, lugares e 

tempos expressos neste tipo de narrativa integram diferentes mundos de significação e de 

representação, daí a riqueza de posicionamentos aqui expressos. Seja refletindo sobre 

discursos, modos ou gêneros, seja trabalhando com obras de diferentes épocas, 

representações e nacionalidades, este conjunto de artigos é a união de diversos olhares e 

metodologias de pesquisadores cuja semelhança está na paixão pelo efeito de inverossímil, 

infame, incongruente, impossível, inaudito, inusitado (COVIZZI, 1978, p.26). 

Para iniciar o conjunto de reflexões, temos “Caminhos e des(caminhos) do fantástico no 

brasil oitocentista”, em que Karla Menezes Lopes Niels faz um percurso historiográfico com o 

intuito de compreender a literatura brasileira sob embate entre a representação realista e a 

representação insólita. Para a autora, a última foi marginalizada em nome do projeto 

nacionalista romântico por dois motivos: “a afirmação das particularidades do país e o esforço 

obrigatório de libertação cultural de Portugal, em termos estéticos identificado com o antigo 

estilo neoclássico a ser superado”, ocasionando no abandono inconsciente de uma literatura 

imaginativa. Isso não significa, no entanto, que não houve produção do tipo insólita. O que é 

possível afirmar foi que esta foi ignorada pela crítica e pela historiografia literária. Elencando 

várias narrativas oitocentistas, Niels consegue fazer relações entre as produções nacionais e as 

europeias (em especial com a francesa, inglesa e alemã), demonstrando que houve uma 

literatura fantástica pulsante e com relações estreitas com o que estava sendo produzido na 

Europa.  

A partir de conceitos de iconologia e iconografia, Ana Carla Vieira Bellon, em “A 

literatura e a fotografia de Lewis Carroll: uma introdução metodológica e outros objetos 

insólitos”, desenvolve um texto que reflete a fotografia, a literatura e o insólito. Bellon discute 

o estatuto da ficção, transformando a fotografia e a literatura em constructos narrativos de 

traço insólito, estabelecendo relações pautadas no conceito de intermidialidade, por meio da 

reflexão de imagens insólitas evocadas pela obra de Lewis Carroll como um todo. Para ela, o 

insólito “envolve tanto a imagem, quanto a palavra: a imagem fotográfica, a imagem das 

palavras, as palavras da imagem… A ideia é formular uma interpretação de sua obra que se 

centre nos efeitos de sentido insólito e, portanto, em um insólito perplexo”. 

A representação de personagens é discutida pela pesquisadora Fabianna Simão Bellizzi 

Carneiro, cujo artigo “Bruxas, anti-heroínas e morféticas: a transgressão feminina na literatura 

gótica brasileira” reflete sobre a caracterização de personagens femininas em narrativas góticas 

brasileiras. Com uma pesquisa voltada para a manifestação do insólito no sertão brasileiro, a 

autora se concentra na representação da mulher sertaneja na literatura dos oitocentos e 

novecentos sem deixar de fazer uma reflexão histórico-social acerca do papel da mulher na 

sociedade, apresentando, de um lado, o feminino transgressor, incorporado na figura da 

feiticeira, e de outro, o feminino dominado, encerrado entre paredes. Os contos “A garganta do 

inferno” (1871), “Bugio moqueado” (1920) e “As morféticas” (1944), de Bernardo Guimarães, 

Monteiro Lobato e Bernardo Élis respectivamente são textos que apresentam personagens que 

podem ser consideradas como reflexo de uma sociedade tradicional, marcada por valores 

locais, pela repressão e pelo medo. 

João Pedro Bellas, em “Terror e deleite: o sublime terrível em “A guarida de pedra”, de 

Fagundes Varela”, se volta para um poeta romântico pouco estudado hoje em dia, destacando 

como sua prosa – praticamente desconhecida pela crítica – foi intensamente marcada pelo 
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Gótico. Com uma fundamentação teórica voltada à Filosofia, Bellas traz, ainda, para sua 

análise, uma reflexão sobre a importância do sublime burkeano como base para uma literatura 

voltada ao terror e as obscuridades, e, assim, um importante elemento para a tradição do 

Gótico. Ao analisar “A guarida de pedra”, Bellas expõe a importância do espaço como 

intensificador do medo, não só por suas características físicas – ruínas, sombras, espaços ermos 

–, mas também pelas percepções subjetivas dos personagens sobre esses ambientes. Por 

último, Bellas analisa a estrutura narrativa do conto como elemento crucial para a produção do 

medo estético, voltando-se, sobretudo, para o uso da moldura narrativa como estratégia de 

realização do prazer estético. 

O espaço retorna como elemento de destaque para o artigo “Uma floresta gótica nos 

trópicos: o locus horribilis no conto ‘Inferno verde’”, de Hélder Brinate, que busca 

compreender como o topos gótico da floresta se manifesta no ambiente amazônico. Brinate 

ressalta como o Gótico tradicional prioriza três espaços para suas narrativas: os castelos, os 

espaços sagrados e as florestas. Em “Inferno verde”, conto do escritor pernambucano Alberto 

Rangel, Brinate destaca como a escolha de um foco narrativo em um personagem alheio à selva 

amazônica é fundamental para construir um espaço em que a floresta é descrita como 

claustrofóbica, labiríntica e obscura. A ameaça desse ambiente é, ainda, intensificada pela 

ameaça das doenças, que acabam por infectar o protagonista da obra. Em delírios causados 

pelo medo do ambiente hostil e pela febre, a já atemorizante selva se transforma em um 

espaço de puro horror, que acabará por enlouquecer e trazer a morte ao estrangeiro naquelas 

terras. Com isso, Brinate mostra como, mesmo que haja diferenças entre os espaços típicos do 

Gótico europeu e os ambientes brasileiros, o Gótico encontra, aqui, loci horribiles igualmente 

eficazes para a produção do medo estético. 

O Gótico parece não só haver dialogado com a literatura brasileira de forma geral, como 

também encontra aqui vertentes específicas plenamente integradas à tradição europeia. Para 

Ana Paula A. dos Santos, em “Horrores góticos sob a perspectiva de Júlia Lopes de Almeida”, o 

Gótico feminino – tradição que tornou conhecidas as obras de Clara Reeve, Ann Radcliffe e 

Regina Roche – encontra consonâncias, no Brasil, com a obra da escritora carioca Júlia Lopes de 

Almeida. Através da análise de aspectos característicos dessa vertente do Gótico, como a 

presença de segredos domésticos horríveis, a representação da violência sofrida pela mulher e 

o confinamento e a opressão a que elas estavam sujeitas, Santos apresenta um autêntico 

exemplar nacional do Gótico feminino. Os contos de Almeida enfocam os horrores do cotidiano 

da mulher da época, tematizando desde relações com teor incestuoso a filicídios brutais, que 

tem como única saída a própria morte das personagens femininas. 

Outra interessante manifestação do Gótico na literatura brasileira se dá através de sua 

aparentemente contraditória união com o Naturalismo, abordada em “Gótico-naturalismo: a 

poética do desencanto”, de Marina Sena. Segundo a autora, muitos naturalistas haveriam 

desenvolvido um mal-estar ao progressivamente perceberem que a ciência falhava em dar 

conta da complexidade e dos desafios das sociedades humanas. Dessa forma, esses autores 

teriam encontrado na tradição gótica os modos de expressão adequados para comunicar certa 

visão de mundo desiludida, sobretudo com a ciência. Através dos estudos de Crow, Sena 

mostra como mesmo nas obras de Zola é possível encontrar certos elementos góticos. Já na 

literatura brasileira, Sena aventa a possibilidade de que autores do naturalismo, como Aluísio 

Azevedo, poderiam se enquadrar nessa categoria. 

Daniel Augusto P. Silva, em “Flores monstruosas: a estética do Grotesco na ficção 

decadente”, trabalha com uma literatura profundamente influenciada por uma particular visão 

de mundo, a literatura fin-de-siècle. Segundo Silva, há uma importância especial das figuras 
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grotescas para esse tipo de narrativa: através de uma concepção de que qualquer objeto 

poderia tornar-se uma obra de arte, dependendo unicamente da sensibilidade artística do 

indivíduo para identificar seu valor estético, os personagens dessa ficção decadente buscariam 

em figuras bizarras e distorcidas uma fonte inédita e refinada de prazeres que os diferenciaria, 

assim, do gosto medíocre do restante da população. Construindo personagens com apreço 

pelo antinatural e uma contemplação artística do repulsivo, essa literatura distancia o grotesco 

de sua comicidade, expondo apenas sua face horrível, como Silva demonstra através da análise 

da obra Às Avessas, de J-K Huysmans e do conto “Morte do Palhaço”, de Gonzaga Duque. 

Outro gênero que estabelece grande diálogo com o Gótico é a Literatura de Crime. Pedro 

Sasse, em “Fronteiras difusas: o real e o fictício na Literatura de Crime”, aborda o tema 

focando-se numa questão importante não apenas para essa vertente como para o Gótico como 

um todo: como o caráter documental de um texto interage com a produção dos efeitos 

estéticos ao longo da narrativa? Desde o recurso ficcional do “antigo manuscrito” utilizado por 

Walpole em O castelo de Otranto até o formato found footage de muitos filmes recentes, o 

Gótico, ao longo do tempo, encontrou diversas estratégias para mascarar o discurso ficcional 

sob uma aparência de realidade. Para Sasse, essa relação entre ficção e realidade é ainda mais 

problemática na Literatura de Crime, em que biografias de assassinos, crônicas policias e true 

crimes são vendidos como narrativas plenamente não ficcionais, ainda que utilizem recursos 

próprios da ficção. Para mostrar sua hipótese, Sasse parte do estudo de Iser em O fictício e o 

imaginário, analisando tanto a Literatura de Crime de forma geral como alguns casos dentro da 

literatura brasileira. 

Por fim, Angélica Maria Santana Batista traz sua contribuição com o olhar sobre a 

literatura galega da segunda metade do século XX em “A busca do passado e o Fantástico: 

considerações sobre a obra de X.L. Méndez Ferrín”. A partir da história da literatura galega, 

extremamente rica e construída por meio de enfrentamentos com a cultura castelhana, a 

autora discute os conceitos de arte, ficção, história e Fantástico com o intuito de problematizar 

o lugar da tradição e do passado na construção de uma literatura contemporânea de discurso 

fantástico diferenciado. Para ela, o que está em xeque não é a simples transfiguração da 

realidade e da verdade, mas sim a transformação de identidades, de tempos e de textos que 

fissuram as fronteiras do racional e do senso comum. 

Os diferentes percursos demonstram a riqueza dos estudos sobre o(s) Fantástico(s) no 

Brasil: são múltiplos olhares concomitantes e múltiplas jornadas antigas e recentes 

entrecruzadas. Esperamos que as reflexões suscitadas pelos pesquisadores sejam proveitosas e 

que novas e diversificadas leituras, assim como novas e diversificadas pesquisas, surjam e 

possam contribuir para o enriquecimento dos estudos literários em nosso país. Que nascentes 

jornadas, ricas e prazerosas, iniciem-se agora. 

Angélica Maria Santana Batista 

Pedro Puro Sasse  
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Ana Carla Vieira Bellon 

Três objetos compõem o corpus desta pesquisa: a Fotografia, a Literatura e o insólito. 

Para seguir uma ordem de análise dos objetos, as relações entre Fotografia e Literatura 

parecem ser a linha de partida desta pesquisa. A seguir, apresento um breve ensaio 

introdutório metodológico da busca pelo objeto e das relações entre Fotografia e Literatura.  

“De que serve um livro sem figuras nem diálogos? 

Alice no país das maravilhas  

As ilustrações são um grande atrativo para a leitura infantojuvenil, talvez pela diversão 

da interrupção entre um texto escrito e outro, talvez porque facilite a interpretação em alguns 

momentos, mas o que pode ser afirmado com certeza é que as imagens contam uma história, 

acompanhadas ou não de um texto escrito. O advento da Fotografia trouxe às pessoas a 

possibilidade de contar suas histórias através das imagens, de uma maneira que suscitou e 

suscita muitas interpretações, reflexões e questionamentos. Da mesma maneira que uma 

ilustração diz muito sem palavras, seus traços também podem dizer muito sobre quem os fez, 

assim como a Fotografia.  

A Fotografia é para mim, como também para Roland Barthes, algo que me toca, que me 

envolve, mas com a qual não tenho nenhum vínculo profissional. Sou amadora observadora, 

não sou o Operator (o fotógrafo), nem o Spectrum (fotografado), sou, tal como Barthes, 

Spectator (observador). Um dia tomada pelo mistério das Fotografias de Charles Dodgson, 

busco agora clarear seu punctum e compreendê-lo passo a passo dentro de um contexto de 

produção inesgotável em significados de seu criador. Em outras palavras, a Fotografia de Lewis 

Carroll é tão literária quanto é fotográfica a sua Literatura. 

Barthes em sua obra A Câmara Clara define punctum no decorrer de toda a sua obra, de 

início, ele diz: “punctum é também picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte 

– e também lance de dados. O punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere).” (1980, p.29). O punctum da foto de James Van der Zee, 

intitulada “Retrato de família”, está, para Barthes, no colar que a mulher traz no pescoço. Mas 

só o é porque o autor sempre o vira usado por uma pessoa de sua família e, quando 

desaparecida a tal pessoa, o colar ficara guardado em uma caixa de joias antigas (1926, p.52). 

Neste sentido, o punctum tem relação com as experiências de Barthes e se torna, portanto, 

subjetivo. Se Barthes parte de suas experiências enquanto indíviduo para capturar o punctum 

das fotografias que lhe tocam, partirei da minha experiência de análise da configuração do 
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modo fantástico nas obras Alice in Wonderland e Alice Through the looking glass para analisar 

as fotografias de Lewis Carroll. Isto não significa que se estabeleça uma relação de importância, 

na qual a obra literária se sobressai sobre a fotográfica, principalmente por três razões. 

Primeiro porque ambas pertencem ao mesmo autor e, portanto, partir do conhecimento e das 

análises que já possuo sobre parte de sua obra é apenas um ponto de partida. Segundo, 

porque a análise das fotografias se permitirá livre para ir de encontro às características de sua 

literatura se assim for evidenciado. Por último, e, talvez, mais importante, é preciso ter claro 

que punctum “quer esteja delimitado ou não, trata-se de um suplemento: é o que acrescento à 

foto e que todavia já está nela.” (BARTHES, 1980, p.52). Ora, ao tomar a análise comparada 

com a finalidade de analisar a configuração do modo fantástico em um conjunto de 

manifestações artísticas de um dado autor, como uma via possível de se aproximar de uma 

compreensão mais aprofundada deste conjunto, partir da literatura não prejudica a análise 

iconográfica, ao contrário, nada mais coerente. Para que o punctum seja, na medida do 

possível, objetivo e, assim, caminhe em direção a uma análise científica comprovável em algum 

âmbito, a análise literária será sua base. 

A análise do punctum no conjunto de fotos a ser delimitado, é, ainda, o ponto de partida 

para a iconografia e iconologia, senão seu complemento. Faço aqui um parêntese. 

O referencial metodológico para a condução da análise e interpretação das imagens será 

composto de diferentes estratégias, mas principalmente da iconografia e da iconologia: “seja 

enquanto documento para investigação histórica, objeto de recordação ou elemento de ficção, 

a fotografia esconde dentro de si uma trama, um mistério” (KOSSOY, 2009, p.57). Para trazer à 

tona este mistério, Kossoy propõe a realização de um estudo iconográfico e iconológico da 

imagem, conceitos que busca no campo de estudo da arte e toma como referência principal 

Erwin Panofsky.  

A iconografia consiste em um método puramente descritivo, é a base para estudo ou 

interpretação de imagem. Já a iconologia se torna interpretativa (e aqui podemos falar de 

punctum). Para Panofsky:  

Enquanto nos limitarmos a afirmar que o famoso afresco de Leonardo da 
Vinci mostra um grupo de treze homens em volta a uma mesa de jantar e 
que esse grupo de homens representa a Última Ceia, tratamos a obra de 
arte como tal e interpretamos suas características composicionais e 
iconográficas como qualificações a ela inerentes. Mas quando tentamos 
compreendê-la como um documento da personalidade de Leonardo, ou da 
civilização da Alta Renascença italiana, ou de uma atitude religiosa 
particular, tratamos a obra de arte como um sintoma de algo mais que se 
expressa numa variedade incontável de outros sintomas e interpretamos 
suas características composicionais e iconográficas como evidência mais 
particularizada desse “algo mais”. (1976, p.52-53) 

Para Kossoy (2012), a iconologia e a iconografia dialogam, uma é parte da outra. A 

análise iconográfica tem o objetivo de detalhar e inventariar o conteúdo da imagem. O que 

prevalece é o aspecto descritivo e literal, consiste na análise do registro visual e do conjunto de 

informações que o caracterizam. Deve-se escrever, segundo o autor, os elementos constitutivos 

da imagem – assunto/fotógrafo/tecnologia – e as coordenadas de situação – espaço e tempo. 

Estes últimos, implícitos no documento fotográfico, subentendem sempre um contexto 
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histórico específico que é essencial para se avançar na compreensão de determinada fonte. É 

preciso, ainda, obter uma identificação minuciosa dos detalhes icônicos que formam o 

conteúdo.  

A interpretação iconológica busca decifrar a realidade interior da representação, é 

diferente da iconografia que está voltada para a realidade exterior. O autor aponta, ainda, que 

não há uma regra interpretativa que possa definir a iconologia, já que os documentos 

fotográficos são singulares. Mas sugere alguns caminhos básicos que podem ajudar no 

processo de decifração, como: resgatar a história própria do assunto, no momento em que foi 

registrado, e buscar a desmontagem das condições de produção (desvendar o processo de 

criação que resultou naquela representação, na medida do possível).  

As imagens fotográficas “são capazes de tornar visíveis as relações de tempo mais 

complexas que incumbem a memória na história” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p.213), por isso não 

são fáceis de entender. Podem e devem ser utilizadas como fonte histórica, embora não sejam 

isentas “e sua verdade é apenas relativa” (KOSSOY, 2012, p.116), como qualquer documento ou 

fonte.  

A fotografia é polissêmica e permite diversas leituras, possui significados plurais, embora 

siga, em muitas vezes, como mera ilustração. “Fotografar é atribuir importância” (SONTAG, 

2004, p.41). John Berger, em sua obra Modos de ver (1972), faz um estudo da construção e 

percepção da imagem pelo homem. Para ele, é primordial entendermos que tudo o que 

sabemos afeta nossa maneira de olhar e perceber as coisas. Nosso olhar nunca é apenas para 

uma coisa, e sim para as relações que elas estabelecem conosco, dialogando com a noção de 

punctum de Barthes: 

Una imagen es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una 
apariencia, o conjunto de apariencias, que ha sido separada del lugar y el 
instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos 
o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver y incluso una fotografía, 
pues las fotografías no son como se supone a menudo, un registro 
mecánico. Cada vez que miramos una fotografía somos conscientes, aunque 
sólo sea débilmente, de que el fotógrafo escogió esa vista de entre una 
infinidad de otras posibles. (BERGER, 1972, p.06) 

Barthes, em seu ensaio, fala sobre fotografia unária: “A Fotografia é unária quando 

transmite enfaticamente a ‘realidade, sem duplicá-la, sem fazê-la vacilar (a ênfase é uma força 

de coesão): nenhum duelo, nenhum indireto, nenhum distúrbio’.” (1984, p.40). Em outras 

palavras, podemos dizer que é a fotografia em sua função referencial da linguagem, como as 

fotos de reportagem, por exemplo. Não encontramos nelas o punctum, há apenas studium: 

“nelas, nenhum punctum: agradam-me ou desagradam-me sem me pungir: estão investidas 

somente do studium.” (1984, p.29). 

A Literatura é a linguagem, por outro lado, em sua função poética e emotiva, 

principalmente. A Literatura me punge, me atravessa, me deixa perplexa, a obra que me lê é 

aquela que carrega o punctum. A leitura que contém apenas a possibilidade de studium é 

aquela em sua função referencial, elaborada, pensada, refletida, mas sem a perplexidade da 

arte, da função emotiva e poética, é a leitura unária. Tampouco há dupllicidade ou algum 

distúrbio. Mas e a Fotografia em sua função poética? 
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A Fotografia também é trama e, como tal, também pode ser ficção, na medida em que 

traz consigo um emaranhado de relações complexas e, até, paradoxais. Sua relação é, como o é 

para a literatura, multifacetada. Para Boris Kossoy (2009), a fotografia enquanto documento 

está profundamente relacionada ao processo criativo, ou seja, a um determinado olhar. No 

entanto, trata-se de representação, afinal, é o fotógrafo quem, a partir do mundo visível, 

elabora o documento. A fotografía parece trazer algo insólito que lhe é de natureza, pois é 

sempre um conflito entre o visível e invisível, aparente e oculto, documental e imaginário.  

“O vestígio da vida cristalizado na imagem fotográfica passa a ter sentido no momento 

em que se tenha conhecimento e se compreendam os elos da cadeia de fatos ausentes da 

imagem” (KOSSOY, 2012, p.130). É justamente por contemplar estas diferentes realidades que a 

fotografia é criação, transformação, leitura do mundo e, por isso, ficção. 

Se por um lado a Fotografia tem a interferência do olhar de um indivíduo que a constrói, 

tal como a literatura tem seu autor, também é capaz, por outro lado, de se transformar sem a 

sua intervenção. Susan Sontag diz:  

A fotografia tem poderes que nenhum outro sistema de imagem jamais 
desfrutou porque, à diferença dos anteriores, ela não é dependente de um 
criador de imagens. Por mais cuidadosamente que o fotógrafo intervenha 
para preparar e orientar o processo de criação da imagem, o próprio 
processo permanece como um processo optico-químico (ou eletrônico), 
cujas operações são automáticas, cujos mecanismos serão inevitavelmente 
modificados a fim de proporcionar mapas do real ainda mais detalhados e, 
por conseguinte, mais úteis. A gênese mecânica dessas imagens e a 
eficiência dos poderes que elas conferem redundam numa nova relação 
entre imagem e realidade. (1873, p.174) 

A literatura, assim como a fotografia, se revela um elemento vivo. Bakhtin, que dispensa 

apresentações, nos revela, através de seus estudos sobre a poética de Dostoievski, que o herói 

literário é tão complexo quanto o ser humano. Em suas palavras: 

O herói revelará muitos disfarces, máscaras aleatórias, gestos falsos, atos 
inesperados que dependem das reações emotivo-volitivas do autor; ele terá 
de abrir um caminho através do caos dessas reações para desembocar em 
sua autêntica postura de valores e para que o rosto da personagem se 
estabilize, por fim, em um todo necessário. Quantos véus, que escondem a 
face do ser mais próximo, não precisamos, do mesmo modo, levantar, véus 
depositados nele pelas casualidades de nossas reações, de nosso 
relacionamento com ele e pelas situações da vida, para ver-lhe o rosto em 
sua verdade e seu todo. (2011, p.27) 

O inesperado da vontade própria que ambas as artes revelam já é algo insólito e nos 

permite começar a atribuir à Fotografia a potência fictícia. 

As relações que a Fotografia e a Literatura estabelecem com o espaço/tempo são 

“espantosas”, para utilizar o adjetivo de Barthes. O autor diz: “A Fotografia não rememora o 

passado (não há nada de proustiano em uma foto). O efeito que ela produz em mim não é o de 

restituir o que é abolido (pelo tempo, pela distância), mas o de atestar que o que vejo de fato 

existiu.” (1984, p.71). Ora, esta afirmação é intrigante e fica ainda mais se pensarmos em uma 

fotografia manipulada, montada, contruída, pensada ficcionalmente. 

Observemos a foto abaixo: 
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Xie, Herbert, Hugh, and Brook Kitchin in “Saint George and the Dragon,” June 26, 1875 By Lewis Carroll. 

Temos aqui claramente uma montagem, uma cena preparada para gerar determinado 

efeito de sentido, que é o que chega primeiro a quem vê. Mas se Barthes diz que a foto é um 

atestado de que aquilo realmente existiu, como se dá esta relação com uma foto fictícia, 

inventada? A resposta nos conduz ao estatuto de real da Literatura, que por si só rende uma 

ampla discussão. Para este momento, fiquemos com a citação de Gerson Luiz Roani: 

A ficção afirma-se como jogo, envolvendo o autor, o leitor e o universo que 
o presidiu. E se estamos falando dela como exercício lúdico, ela pode adotar 
uma independência mais ampla em relação ao real, subvertendo-o, 
modificando-o de acordo com as intencionalidades escriturais. (2003, p.101) 

Ora, embora a função não seja referencial, a ficção também informa, também reflete, 

também produz e, portanto, também existe e é real. Da mesma forma parece se dar com a 

Fotografia. Mas o aspecto espantoso, escandaloso, como diz Barthes, se refere a sua presença 

no presente deslocado. Da mesma maneira que as obras literárias são atemporais e geram 

novos efeitos conforme são atualizadas as suas leituras, a fotografia fictícia também. Passa de 

um atestado de existência em um determinado tempo/espaço histórico e imóvel, para uma 

existência em um espaço/tempo que se move a cada olhar, a cada leitura. 

Para Barthes “a linguagem é, por natureza, ficcional.” (1984, p.73), e a “Fotografia, por 

sua vez, é indiferente a qualquer revezamento: ela não inventa; é a própria autentificação”. Isto 

nos levaria, então, a discordar do autor, mas ele continua: “a fotografia só é laboriosa quando 

trapaceia” (1984, p.73). A trapaça parece ser, aqui, o que quero chamar de montagem, porém, 
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mesmo trapaceando continua sendo um “certificado de presença”, ou seja, aquilo esteve ali de 

uma forma ou de outra. A Fotografia também é uma linguagem e, portanto, também pode ser 

ficcional e, assim como a Literatura, independente do que se tome por real, também tem um 

atestado de existência. 

Este encontro entre literatura e fotografia se pauta na discussão de intermidialidade 

esboçada por Adalberto Müller em seu artigo “Além da literatura, aquém do cinema? 

Considerações sobre a intermidialidade”. A intermidialidade abandona os paradigmas 

hermenêutico e sociológico característicos dos estudos de estética e não deve se confundir 

com outros campos teóricos como intertextualidade e interartes, embora deles se alimente. A 

intertextualidade, para o autor, está relacionada a uma vertente de pensamento derivado da 

Linguística saussureana, a qual se centra na relação de significação (signo, discurso, texto) e de 

linguagem. Já “interartes” restringiria o enfoque analítico, enquanto que o estudo das relações 

entre mídias diversas “permite compreender fenômenos complexos de comunicação, que vão 

da literatura ao cinema, da arte de vanguarda aos programas de tele-realidade.” (2008, p.52). 

Müller cita, ao final de seu texto, Francois Jost que sintetiza a discussão:  

A intermidialidade tem, portanto, três sentidos e três usos interessantes 
para o pesquisador: a relação entre mídias, a relação entre os meios de 
comunicação, e a migração das artes para os meios de comunicação. Estes 
três tipos de intermidialidade obedecem, conforme mostrei, uma genealogia 
que leva do textual ao contextual, do abstrato ao concreto e que, nisto, se 
calca sobre as evoluções históricas que conhecemos. Contudo, cada etapa 
nao toma necessariamente ultrapassada a precedente: ela a engloba. 
(MÜLLER Apud JOST, 2008, p.52) 

Além disso, importa também, neste momento, esclarecer o que se busca nesta 

aproximação. Ao aproximar a Literatura e a Fotografia de um mesmo autor, neste caso Lewis 

Carroll, busco encontrar uma nova maneira de olhar para sua obra como um todo. Desta forma 

tenta-se abarcar o que se tem, ou que é viável nesta análise, sobre o insólito e ir além. Afinal, o 

insólito ao qual me refiro envolve tanto a imagem, quanto a palavra: a imagem fotográfica, a 

imagem das palavras, as palavras da imagem… A ideia é formular uma interpretação de sua 

obra que se centre nos efeitos de sentido insólito e, portanto, em um insólito perplexo.  

Para desenvolver esta leitura comparativa, por sua vez, será necessário aprofundar os 

estudos de imagem para compreender como o fantástico funciona em suas fotografias, a fim 

de tentar, ao máximo, não privilegiar a obra literária. “Ao máximo” talvez não queira apontar 

para o êxito nesta empreitada. A configuração do insólito em sua obra funciona de maneira 

única, no diálogo entre Literatura e Fotografia a relação será de complementação, ambos os 

textos se complementam nesta proposta. 

O próximo passo desta introdução é a delimitação exata do material que será analisado. 

Diante do grande arsenal de fotos deixadas pelo autor, e desta breve introdução metodológica, 

esta pesquisa se centrará, portanto, nas fotografias que se apresentam ficcionais (aqui já 

eliminadas, então, os retratos convencionais de familiares e amigos) e, dentre elas, aquelas que 

suscitarem efeito de sentido relacionado ao modo fantástico (fotografias trapaceiras). Em 

relação a sua literatura, as obras serão os dois livros de Alice: Alice in Wonderland e Alice 

through the looking glass. 
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Ana Paula A. dos Santos  

O termo Gótico feminino foi cunhado por Ellen Moers (1976) para designar a ficção 

produzida por escritoras que, no cenário literário do século XVIII, se utilizavam da estética 

gótica para caracterizar suas obras. O conceito impulsionou uma vertente de estudos voltada 

para a relação entre a escrita feminina e o Gótico literário, cujo objetivo era formular uma ideia 

mais complexa do que seria o Gótico feminino e estabelecer os parâmetros que diferenciavam 

a literatura gótica escrita por mulheres daquela escrita por homens.  

Dentre estes estudos, podemos citar o trabalho de Sandra M. Gilbert e Susan Gubar 

(1979) como um dos mais influentes de sua época. As teóricas identificaram certa coerência 

nos temas e nas imagens da literatura de autoria feminina, e chamaram atenção para as 

semelhanças formal e conteudísticas encontradas entre as obras, mesmo quando as escritoras 

se revelavam mulheres de diferentes posições sociais, inclusive quando histórica e 

geograficamente afastadas umas das outras. Este seria um indício de uma tradição literária 

feminina detentora de características próprias: 

De fato, mesmo quando estudamos as conquistas das mulheres em gêneros 
radicalmente diferentes, encontramos o que parece ser, de forma 
inconfundível, uma tradição literária feminina, uma tradição que parece ter 
alcançado – e ter sido apreciada por – muitas leitoras e escritoras. 
Entretanto, até agora, ninguém a definiu inteiramente. (GILBERT; GUBAR, 
1984, p.XI)1 

Grande parte desta tradição revelou uma tendência ao uso de formas góticas como meio 

de transmitir os horrores relacionados ao cotidiano feminino e a segredos domésticos terríveis 

– segredos estes que envolviam, frequentemente, a violência sofrida pela mulher, o 

confinamento e a opressão à qual elas estavam sujeitas no cotidiano familiar. Não por acaso, 

Gilbert e Gubar propõem como metáfora para a vertente feminina da ficção gótica a imagem 

de uma mulher louca, presa no sótão, que, ao adquirir liberdade, revela os maus tratos sofridos 

no período em que esteve confinada2. 

A metáfora é elucidativa, e aponta para duas características basilares do Gótico feminino: 

sua intrínseca relação com um ambiente doméstico como espaço narrativo e o seu 

compromisso em retratar, sob forma de denúncia, a difícil condição feminina em sociedade. 

Porém, é preciso ressaltar uma terceira característica à qual esta tradição do Gótico deve a sua 

existência literária: a perspectiva feminina.  

A narrativa gótica sofreu mudanças significativas ao adotar um ponto de vista que 

favorecia a identificação com as personagens mulheres da trama. Por isso, Anne Williams 

(1995) defende a perspectiva feminina como um dos mais significativos diferenciais desta 

tradição do Gótico. Williams segue a linha de pensamento de Virginia Woolf (1929), que 

salientava a importância do ingresso da mulher no mercado literário do século XVIII. Tal fato 

teria levado a ficção a refletir valores consideravelmente distintos dos valores masculinos que 

                                                 
1
 Todas as citações foram por nós traduzidas. 

2
 A imagem é inspirada pela personagem Bertha, de Jane Eyre, obra da escritora inglesa Charlotte Brontë, principal 

objeto de pesquisa de Gilbert & Gubar. 
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até então dominavam a literatura (WOOLF, 1990, p.91-92). No que concerne ao Gótico literário, 

esta nova perspectiva promove alterações na forma com que as narrativas góticas são 

arquitetadas, e, principalmente, nas temáticas por elas abordadas. Nas palavras de Williams: 

(...) se Woolf está correta sobre o significado desse novo sujeito feminino, 
então mesmo o mais fantástico dos romances góticos pode nos dizer muito 
sobre essa nova voz, construída por uma nova perspectiva. Tenho 
argumentado que o Gótico masculino expressa os horrores inerentes às 
premissas do patriarcado ocidental. (...) Se o Gótico feminino tem mesmo 
convenções diferenciadas, isso em si sugere que a mudança do “Eu” foi 
realmente importante. (1995, p.135 – grifo nosso) 

Assim, a ficção gótica dividiu-se em duas contrapartes: o Gótico masculino, associado a 

escritores como Horace Walpole e Matthew Lewis, e o Gótico feminino, seguindo a linha de 

escritoras como Clara Reeve, Sophia Lee, Ann Radcliffe e suas respectivas emuladoras. Estas 

duas vertentes utilizam as convenções do Gótico conforme a perspectiva adotada por suas 

narrativas. Na vertente masculina, o enredo confere maior importância às transgressões 

cometidas por personagens masculinas, e privilegia o horror e a repulsa gerados a partir de 

situações em que as personagens femininas são vítimas da crueldade dos antagonistas. Já na 

tradição feminina o foco passa a ser a experiência de uma protagonista mulher, e a trama 

procura retratar as ameaças à sua virtude e à sua vida.  

O caráter de denúncia, perceptível nas narrativas da vertente feminina, fez com que a 

crítica de cunho feminista frequentemente compreendesse o Gótico feminino como um 

protesto à condição da mulher em sociedade, ou seja, como uma espécie de feminismo avant-

garde. Esta compreensão não é de todo inverossímil, uma vez que muitas escritoras, como 

Mary Wollstonescraft, utilizaram a literatura para chamar atenção às rígidas regras de 

comportamento moral impostas às mulheres e a precariedade da educação a elas oferecida. No 

entanto, se não é possível precisar o quão feminista se mostram as narrativas do Gótico 

feminino, podemos afirmar, com certeza, que a literatura gótica ofereceu a estética necessária 

para que as mulheres descrevessem o lado negativo de seu cotidiano, e, principalmente, 

ofereceu o espaço para que fossem abordados assuntos difíceis de serem discutidos 

abertamente no convívio social (PUNTER; BYRON, 2004, p.291).  

O presente trabalho tem como objetivo refletir de que forma a adoção de uma 

perspectiva voltada para os interesses da mulher permitiu às obras de autoria feminina 

produzir um tipo específico de Gótico. Para este fim, analisaremos a obra de Júlia Lopes de 

Almeida, cujo livro de contos Ânsia eterna (1903) tem se mostrado um bom exemplo da junção 

da estética gótica e da escrita feminina na literatura brasileira do século XIX e do início do XX. 

A obra da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) apresenta 

consonâncias com as características do Gótico feminino. Em contos como “O Caso de Ruth”, 

“Os Porcos” e “As Rosas”, Almeida utiliza traços góticos para retratar filicídios, infanticídios e 

estupros, entre outras transgressões enfrentadas pelas personagens femininas da trama. A 

narração verossimilhante de muitos de seus contos fez com que a escritora fosse acusada de 

escrever romances à clef, – fato desmentido em entrevista ao escritor e jornalista João do Rio: 

(…) Sempre perguntava a mim mesmo: onde foi buscar D. Júlia um tipo de 
tão penetrante realidade? 
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– Onde? Mas é uma história inventada. 

– Não é um livro à clef? 

– Não, não é, não há trabalho meu, com exceção dos “Porcos” e de A 
Família Medeiros, que não seja pura imaginação. O caso dos “Porcos” eu 
ouvi contar numa fazenda, quando ainda era solteira. Os homens do mato 
são em geral maus. A narração era feita com indiferença, como se fosse 
um fato comum. Horrorizou-me. (RIO, 1994, p.31-32 – grifo nosso) 

O caso ao qual Almeida se refere no excerto é narrado no conto “Os Porcos” (1903). 

Trata-se da história de uma jovem cabocla chamada Umbelina, que engravida do patrão e por 

ele é abandonada. O pai da protagonista ameaça dar o bebê como alimento aos porcos tão 

logo ele nasça, de modo a pôr um fim no que considera um erro por parte da filha e, ao mesmo 

tempo, castigá-la por esta transgressão. Umbelina toma medidas drásticas para eximir o filho 

do terrível destino – ela planeja, mesmo, matar o recém-nascido de outra maneira. Porém, ao 

final da narrativa, suas tentativas são malogradas. Nascida a criança, a sentença do pai de 

Umbelina se concretiza, morbidamente, como podemos perceber pelo trecho final do conto: 

(...) Umbelina mal distinguiu um vulto negro, que se aproximava 
lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino, 
arqueado sobre as ancas enormes, o pelo hirto, irrompendo ralo da pele 
escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo: era uma porca.  

Umbelina sentiu-a grunhir. Viu confusamente os movimentos repetidos do 
seu focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, mostrando a dentuça 
amarelada, forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela 
estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no 
seu coração aflito. Era o filho!  

(...) 

antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da 
porca, que se afastava com um montão de carne perdurado nos dentes, 
destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor de rosa. 
(ALMEIDA, 1903, p.26-27) 

Se a indignação da escritora se deve à horrível história ter sido contada com indiferença 

pelos seus interlocutores, os “homens do mato”, tal qual fosse “um fato comum”, o mesmo não 

ocorre no conto, pois, centrada na protagonista, a narrativa procura salientar o horror do seu 

sofrimento. Este efeito é alcançado por meio da estética gótica, que confere à cena o seu tom 

sombrio. A porca, que assume o papel de monstro ao representar uma ameaça iminente ao 

bebê recém-nascido, é descrita de forma repugnante. É “um vulto negro” com “mamas 

pelancosas” e um “olhar guloso, estupidamente fixo” naquela que seria sua futura presa. Os 

leitores, que acompanham visão de Umbelina, são induzidos a sentir o medo causado pela 

progressão da cena – com a aproximação da porca – até o clímax narrativo – em que o ato 

monstruoso é consumado, e o filho de Umbelina é morto de forma repugnante, para o horror 

da protagonista, e, também, dos leitores do conto de Júlia Almeida.  

Dessa forma, as convenções góticas utilizadas por Almeida impedem que a narração do 

fato seja feita de forma indiferente, afinal, a estetização do sofrimento de Umbelina, em 

conjunto com uma perspectiva voltada para questões femininas, ressaltam a terrível 

experiência vivida por ela. Veremos que o mesmo ocorre em “Sob as estrelas”: a escritora 

utiliza os tons sombrios desta estética para narrar o destino igualmente sombrio de suas 

personagens.  
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O conto “Sob as estrelas” foi inserido por Júlia Lopes de Almeida em uma reedição de 

Ânsia eterna3. Nele, a escritora segue a mesma perspectiva que caracteriza a narrativa de “Os 

porcos”, as questões relativas ao universo da mulher são abordadas a partir de um ponto de 

vista que não estetiza o sofrimento feminino como forma de causar prazer no ato de leitura. A 

estética gótica, em consonância com esta finalidade, funciona de modo a destacar o 

desamparo e a impotência das mulheres em seu confronto com a rígida moral social, as leis e 

os poderes institucionais.  

Neste conto, é a personagem laninha que, como Umbelina, é abandonada pelo amante. 

Grávida, ela dá a luz a um filho que encarna o símbolo de sua transgressão, afinal, também ele 

é resultado de uma relação fora dos padrões morais da sociedade. A criança não sobrevive, e é 

enterrada ainda bebê. Sem revelar a identidade do pai de seu filho, Ianinha tem a sua 

reputação questionada na cidade interiorana que serve de cenário para o conto:  

– [A sepultura] É do filho de uma cabocla, Ianinha. A peste não o batizou. De 
mais a mais ninguém sabe quem era o pai. O povo afirma que era o diabo. 
Dizem que a voz do povo é a voz de Deus... Quem sabe? (ALMEIDA, 1940, 
p.92 – grifo nosso) 

A má fama conquistada pela protagonista em sua cidade natal deve-se, obviamente, à 

sua liberdade sexual. Esta temática é frequentemente objeto de discussão do Gótico feminino, 

uma vez que, nos enredos do Gótico, a virtude da mulher é constantemente alvo de ameaças, e 

a manutenção de sua virgindade – ou a perda desta – é o que determina a caracterização das 

personagens femininas em virtuosas ou em mulheres decaídas. Leslie Fiedler explicita a 

questão ao comentar sobre a demanda pela castidade sexual das heroínas do romance: 

Numa sociedade onde a moralidade tende a ser associada, cada vez mais, à 
continência sexual, onde “ser bom” é igual a “ser casto”, e onde o amor é a 
felicidade e o casamento é a satisfação do amor, há uma demanda natural 
por “pureza”, no sentido mais físico da palavra. (1960, p.35) 

O conto é narrado em terceira pessoa, o que facilitará o foco narrativo oscilar entre uma 

perspectiva vinculada aos interesses de Ianinha e outra, focado em Júlio – o antigo amante e o 

pai da criança – que, no passado, fora obrigado a abandonar a protagonista e ingressar em um 

Seminário. No início de “Sob as estrelas” acompanhamos a perspectiva do padre, que volta à 

cidade de nascença pronto a seguir carreira religiosa. Sob o ponto de vista do personagem, a 

imagem que se constrói de Ianinha é de uma moça selvagem, precoce para a idade, uma 

“mineira inculta e imaginosa”, “ardente e apaixonada” (ALMEIDA, 1940, p.89). Ela é descrita 

como uma tentação demoníaca para o padre, que, ao longo de toda a trama, passa por um 

embate entre os princípios religiosos e a liberdade sexual da qual desfrutara quando jovem: 

Como podia ele, religioso, padre, pensar na tentação da carne, naquela 
criatura que estilara peçonha e dor por toda a sua vida, aquela cúmplice do 
demônio, que assaltava sem temor os ninhos das corujas, mostrando ao luar 
o negror das madeixas e a alvura dos dentes no riso selvagem?  

Antes fosse ela a morta... (ALMEIDA, 1940, p.93 – grifo nosso) 

                                                 
3
A publicação desta edição acontece por volta de 1940, porém, o ano não é especificado pela editora. Julgamos 

importante ressaltar que, ao refundir sua antologia, Júlia Almeida insere diversos outros contos que não constam na 
edição anterior, publicada em 1903. 
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A moral católica possui importância vital para o desenvolvimento da narrativa, uma vez 

que será a religiosidade de Júlio que entrará em confronto com o caráter liberal, quase pagão, 

de Ianinha. Vale ressaltar que a literatura gótica tem, entre os seus temas mais recorrentes, o 

anticlericalismo. Afinal, com o intento de retratar o lado obscuro da experiência humana, esta 

ficção chamou atenção, também, para os problemas surgidos dos dogmas religiosos e da 

extensão do poder da Igreja, contestando, assim, o domínio da instituição como reguladora da 

moral e dos costumes da sociedade.  

No conto de Almeida, esta orientação moral de cunho religioso confere à personalidade 

do padre requintes de crueldade. Não por acaso, sob sua perspectiva, Ianinha é uma criatura 

peçonhenta, demoníaca, símbolo de um passado de pecados que retorna para assombrar o 

personagem. Desejando livrar-se desta lembrança, ao longo de toda a narrativa, Júlio aspira à 

morte daquela que uma vez fora sua amante. 

Com a introdução de Ianinha na trama, a narração assume um ponto de vista mais 

favorável à personagem. A figura da femme fatale selvagem, impudica e maligna, dá lugar à 

personalidade melancólica de uma jovem que se queixa unicamente por “não ter nascido sob 

outra forma, por não ter a vida libérrima da ave, do inseto ou da flor!” (ALMEIDA, 1940, p.97). 

Podemos perceber que a perspectiva, voltada aos valores femininos, procura gradativamente 

estimular a empatia do leitor pela personagem. Tal perspectiva entrará em confronto com 

aquela apresentada por Júlio no início da narrativa, e o choque entre ambas conduzirá o leitor 

ao clímax do conto de Júlia Lopes de Almeida. 

Tal qual em “Os porcos”, o ápice da narrativa recebe características góticas: na escuridão 

da noite, quando toda a cidade dormia silenciosamente, Júlio ouve uma “badalada do sino, 

tingida com nervo e raiva, atravessar o espaço negro como um grito de dor” (ALMEIDA, 1940, 

p.95). Apoiado em sua fé, o padre segue até o campanário da igreja da cidade e lá distingue 

“um vulto branco agitando-se na treva como um fantasma” (ALMEIDA, 1940, p.95). A figura, 

que primeiro aterroriza Júlio pela sua aparência fantasmagórica, logo revela ser a antiga 

amante, e passa a aterrorizar o personagem por motivos menos sobrenaturais do que 

profanos: 

A poucos passos estacou: a lua rompera o crepe das nuvens e iluminava 
Ianinha semi-nua, com a cabeça deitada para trás, o cabelo pendente, os 
olhos perdidos na abóbada estrelada. Ela ali estava, segura à corda do sino, 
aquele velho sino de aldeia, tão meigo, tão acostumado a só falar de paz e 
montanhas solitárias. 

Ianinha quedou-se imóvel, sentindo Júlio perto, mas com medo de olhar-lhe 
para a batina. Depois falou, num queixume, murmurando as palavras. Disse 
que tivera dele um filho, lindo como os amores, que lá estava no cemitério 
muito sossegadinho (ALMEIDA, 1940, p.96 – grifo nosso) 

Ianinha chorou: aquele tempo antigo fora tão bom! (…) 

Pecar? Não era pecado! Que seria o mundo, sem a perpetuação do amor! 
(ALMEIDA, 1940, p.96-97) 

Os trechos apresentam, também, uma configuração gótica, como pode-se perceber pela 

descrição do cenário noturno, em que lua que aparece entre as nuvens, e a paisagem revela 

unicamente montanhas solitárias; e pela alusão ao cemitério em que encontra-se enterrado o 

filho dos personagens. A estética gótica auxilia na caracterização do discurso de Ianinha, que 

funciona, para o padre, como uma tentação que precisa ser combatida. Porém, para os leitores, 

não é difícil estabelecer uma identificação com a personagem, uma vez que a trama passa a 

destacar suas queixas e lamentos acerca da situação à qual ela esteve sujeita após a partida do 
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amante e a perda do filho. Esta identificação é necessária para que haja o reconhecimento dos 

interesses femininos expostos na narrativa. Em “Sob as estrelas”, trata-se da busca 

empreendida pela mulher por completude emocional e sexual, em um mundo dominado por 

valores patriarcais. Nas palavras de Kari Winter: 

O começo da liberação física e intelectual exigiu, das heroínas góticas, que 
buscassem maneiras de preservar sua dignidade ao mesmo tempo que 
conseguissem uma satisfação emocional e sexual, mas os romances não são 
otimistas em relação a essas possibilidades. (1992, p.67) 

O conto de Júlia Almeida parece corroborar a proposição de Winter. Ainda que a 

narrativa gradualmente desfaça a ideia negativa construída a respeito da personalidade de 

Ianinha, e passe a tomar partido de sua condição, seu epílogo não confere um final otimista à 

trajetória da personagem. Ianinha propõe a Júlio reatar o romance do passado e, “como 

noutros tempos, amar-se sob as estrelas” (ALMEIDA, 1940, p.97). No embate entre os 

princípios religiosos e os princípios “pagãos”, o padre escolhe o primeiro em detrimento do 

segundo. A recusa é fatal para Ianinha:  

Lá fora o sino voltou a badalar na noite negra, desordenada, furiosamente, 
como se o próprio diabo o tangesse! Depois tudo emudeceu. As aves 
voltaram para o campanário; uma barra de luz indecisa abriu-se 
frouxamente no horizonte, e, só, no meio da noite, o cadáver da Ianinha, 
enforcado na corda do sino, olhava de face para o vale enormíssimo todo 
cheio de aromas e de treva. (ALMEIDA, 1940, p.97-98 - grifos nossos) 

Júlia Almeida confere à personagem um final semelhante ao de outras protagonistas 

góticas dos contos de Ânsia eterna, cuja morte parece ser a única saída possível para a 

condição na qual se encontram4. O epílogo do conto ressalta o desamparo e a impotência da 

mulher diante das rígidas leis que regem sua conduta social, e serve de alerta para a 

dificuldade enfrentada pelas mulheres na tentativa de combater os poderes institucionais. O 

“cadáver da Ianinha, enforcado na corda do sino”, voltado melancolicamente para o vale “cheio 

de aromas e de treva”, funciona como símbolo da malograda tentativa da personagem em fazer 

valer sua filosofia de vida “pagã” sobre as imposições religiosas e sociais. 

Assim como em “Os porcos”, em “Sob as estrelas” a perspectiva feminina adotada pela 

narrativa se constitui como um diferencial para a trama. Em conjunção com a estética gótica, e 

com a visão sombria e desencantada que caracteriza esta literatura, a obra de Júlia Almeida foi 

capaz de revelar, de forma impactante, os horrores da vivência feminina. Nestes termos, a 

escritora se constitui como integrante da tradição feminina do Gótico literário. Se inicialmente 

haviam dúvidas a respeito da configuração desta vertente do Gótico, com o aprofundamento 

dos estudos, ela passou a ser compreendida como “um gênero subversivo que expressa os 

medos e as fantasias da mulher, bem como seus protestos contra as condições impostas por 

uma sociedade patriarcal” (PUNTER; BYRON, 2004, p.280). Para este fim, a narrativa do Gótico 

feminino utiliza não apenas as convenções da estética gótica, mas também uma perspectiva 

feminina que chama atenção para os problemas relativos à condição da mulher na sociedade. 

FIEDLER, Leslie (1960). Love and Death in the American Novel .United States of America: Criterion Books. 

                                                 
4
Nos contos “O Caso de Ruth”, “As rosas”, e no já citado “Os porcos”, as personagens femininas morrem por conta 

das circunstâncias nas quais estão envolvidas.  
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Angélica Maria Santana Batista 

Após satisfazer nossas necessidades básicas, começamos a nos debruçar sobre questões 

que transbordam a ordem prática, cotidiana, e começamos a pensar como é viver em 

abundância. A realidade deixa de ser uma sucessão de dias de luta pela sobrevivência e 

começamos a encarar tudo de forma menos imediata. Estranhamos a realidade e tentamos 

compreendê-la e fixá-la da melhor maneira possível: pelas palavras (para nomeá-la), pela 

imagem (para enxergá-la), pela dança (para sentí-la). Para Ernest Fischer: 

O homem anseia por absorver o mundo circundante, integrá-lo a si; anseia 
por estender pela ciência e pela tecnologia o seu “Eu” curioso e faminto de 
mundo até as mais remotas constelações e até os mais profundos segredos 
do átomo; anseia por unir na arte o seu “Eu” limitado com uma existência 
humana coletiva e por tornar social a sua individualidade. (1981, p.13) 

Pela arte, temos a impressão de darmos sentido ao mundo. Começamos a visualizá-lo 

como extensão de nosso corpo: somos um todo. Pela arte, deixamos de ser observadores e 

começamos a construir “mundos” mais compreensíveis e (por que não?) mais perduráveis. 

Nossa vida é frágil e produzimos arte para provar a nossa existência. Assim, o momento de 

produção é projetado e pode exercer fascínio por muitos séculos. 

Abrimo-nos ao inusitado e sentimos a conexão entre o presente (tempo da 

contemplação) e um passado não palpável, tomado por sensações heterogêneas. O tempo da 

arte é o tempo da continuidade, ou seja, pela “carga genética e experiência emotiva que 

sobrevêm como herança transmitida pela memória social” (AGAMBEN, p.136). 

Este tempo heterogêneo não só se dá pela continuidade constante como também se 

atualiza na arte todas as vezes que é vivificado, tomando assim novos significados e 

representações, além de formar (ou rememorar) novas raízes em nosso inconsciente em cada 

tempo. As imagens contam histórias sem fim sempre quando contempladas. Mudam-se os 

tempos, mudam-se as técnicas, sobrevivem os fantasmas. 

Assim, o passado é ininterruptamente reativado pela memória e pelas imagens 

evocadas. O tempo histórico não é linear, mas sim um caleidoscópio de imagens suscitadoras 

de medos, paixões, mistérios e nostalgia. Desse modo, a maneira como o passado emerge é 

aparentemente irracional e aleatória, resultado de um processo (talvez eterno) de 

rememoração ou ressurreição (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.13).  

A arte revive fantasmas todo o tempo. Muitos deles são identificáveis em um primeiro 

olhar? Parece que não.  

Durante parte da Idade Média, a língua galaico-portuguesa era a língua oficial das 

cantigas trovadorescas na época em que Portugal e Galiza formavam o mesmo território, muito 

antes da independência do primeiro e da unificação da Espanha (MARIÑO PAZ, 1998). Além das 

cantigas, as primeiras obras narrativas escritas em língua galega foram as de matéria artúrica, 

além de crônicas de mitos greco-romanos (o que desenvolveu certa tradição mítica nos contos 

tradicionais galegos) o que se constituiu em base para a construção do imaginário céltico da 
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identidade galega. É inegável a influência da matéria de Bretanha e das gestas na literatura 

galega como um todo. 

No período compreendido entre os séculos XIV e XVIII, conhecidos como Tempos 

Negros, a língua galega sofreu forte declínio. A unificação da Espanha pelos reis católicos 

fortaleceu os poderes de Castela e deprecia a língua e cultura galegas, transformando-as em 

manifestações de pessoas incultas e rudes. Por séculos, tentativas de utilização da língua galega 

como língua formal foram ignoradas, como, por exemplo, a do padre Martín Sarmento (1695-

1772), que escreveu no decorrer de sua vida compêndios de botânica e medicina, além de 

dicionários de galego.  

A partir do século XIX este cenário começa a mudar. O ideal romântico de volta às 

origens também aglutina intelectuais da ciência e da arte em um movimento cultural de 

afirmação galega. Deste modo, era necessária uma literatura 

(...) que demonstrase a existência dunha nación diferenciada e, por tanto, 
com dereito a ser tratada como tal no conxunto do Estado español. Esta 
función identitária da literatura galega conforma unha das súas 
características fundamentais e, até fins do século XX, camiñou unidas aos 
movementos ideolóxicos e políticos que tiñan como obxetivo a defensa dos 
intereses galegos. (FONTAÍÑA, 2004, p.09) 

No início do século XX, mais intelectuais adentraram na luta de valorização do galego. 

Infelizmente, estas vozes foram sufocadas pela Guerra civil e a ditadura de Franco. Manifestos, 

ensaios e assembleias eram atividades que ajudavam a fortificar o ideário do nacionalismo 

galego, que exigia em especial a autonomia da Galiza em relação ao resto da Espanha, além de 

uma organização que unisse Portugal a Galiza (ideia-embrião do conceito de Ibéria Atlântida, 

em que Portugal e Galiza eram uma só nação) pela língua, posto que o galego possui muitos 

traços do distante galaico-português e estaria mais próximo da língua portuguesa, e não da 

espanhola.  

Em meados do século XX, um grupo de escritores que depois foram denominados de a 

Nova Narrativa Galega, influenciados pelo Novo romance e autores como Kafka, Joyce, 

Faulkner, enriquecem a literatura galega com novas propostas estético-conceituais. Formaram 

o que hoje se convencionou chamar de Nova Narrativa galega. Após esse movimento 

fortemente politizado, outros escritores iniciaram a luta que era escrever em galego. Para 

Mercedes Zas, 

O obxectivo común a todos eles era a vontade de normalización do galego 
na escrita e o afán de renovación de temas e formas narrativas da nosa 
tradición literária. Así por exemplo, vai se producir um achegamento á 
cultura urbana e a súa problemática social, multiplicación de voces 
narrativas, introdución do monólogo interior, ruptura no tratamento do 
tempo – analepses temporais –, uso moderno da língua que fai que 
aparezan cultismos e tecnicismos de diferentes disciplinas, ademais os 
galicismos ou anglicismos, e, póla contra, aisencia de hiperenxebrismos, tan 
comúns na época de Nós, dado o pouco afán diferencialista dos novos 
narradores/as. (1999, p.58) 

X.L. Méndez Ferrín, nascido em Ouréns em 1934, desde jovem demonstra certas 

características que seriam constantes em toda a sua obra: 

Así, la nominación exótica de espacios e personajes (Kelma, Lorelai, 
Nhadron, Eikof, orl, Nijmenk, etc,); la atración por el bosque, que se 
convierte en un símbolo de libertad y de felicidad, especie deParaíso 
Original, cuyo recuerdo y búsqueda muevem a menudo a los personajes; la 
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fantasía, utilizada en función del misterrio y del enigma, pero también como 
reducto de liberacióin para el hombre en general, y, en particular, para el 
hombre sometido a los abusos, al oscurantismo y a la represión del 
pensamiento por parte del poder; la violencia, el odio, el horror y la muerte 
como coordenadas definidoras del ser humano; la ausencia del humor, 
rasgo éste muy a tener en cuenta en el seno de una cultura que hizo del 
humor toda una manera de comprender y soportar el mundo, la alegoria 
política, en la que Galicia e Castilla se adivinan como términos referentes y 
antagónicos de la metáfora; la entomología, a través de la cual Ferrín 
compuso páginas de gran belleza; la sensualidad, la atracción de todo tipo y 
que le han valido precisosa páginas de lelicados efectos de luz e color, de 
atmósferas de ensueño en las que instalar a sus enigmáticos personajes, etc. 
(VARELA, 1988, p.168) 

As convicções galeguistas de Ferrín aparecem em sua obra de duas formas: como 

releitura da matéria de Bretanha, posto que existe no imaginário galego a concepção de que os 

galegos são descendentes dos celtas – como se pode perceber no próprio hino da terra, ao 

chamar o povo galego de “filhos de Breogan” e, por outro lado, como a recostrução da Galiza 

contemporânea transfigurada de forma que no discurso do presente se perceba as luta pelo 

fortalecimento da identidade galega. 

Seja pela retomada do passado ou pelo presente contestador, a narrativa de 
Ferrín se coloca como ancorada a seu tempo sem, no entanto, parecer panfletária ou 
oportunista. Seja pela representação de bosques e jardins, metáforas de uma liberdade 
mítica, seja pela cidade, espaços confinados e estéreis, os seus textos “están cheos, a 
un tempo, de sinxeleza humana e de ondeante irrealidade de fábula. Ás veces, a acción 
e o esceario do conto mergúllanse nunha néboa de vaga poesia, que lembra vellas e 
lonxanas lendas” (MÉNDEZ FERRÍN, 1993, p.11), usando as palavras de Salvador 
Lorenzana, no prólogo da primeira edição de Percival e outras histórias, em 1958. 

Assim, a fantasia em Ferrín é o reduto da liberdade. É a partir da “fenomenologia 
insólita” (FURTADO, 1980, p.23), manifestada pela necessidade de rasurar, ferir, 
implodir a codificação realista, que se pode falar dos interditos, do inominado, do 
inacabado. É a partir da costura de um mundo alucinado, parasitário do mundo real 
(ECO, 1994, p.99), que é possível repensar no espaço, no tempo e na construção da 
identidade galega. 

Os textos de Méndez Ferrín ora demonstram o diálogo com o Maravilhoso 

(principalmente em diálogo com lendas irlandesas ou arturianas), ora a inserção do elemento 

insólito como uma maneira de desmascarar um real pouco aprazível. Não é simples retorno ao 

passado de forma nostálgica: este se alonga e se difunde de forma paradoxalmente palpável e 

difusa. A narrativa de Ferrín se detém na descrição de uma Galiza (muitas vezes citadina) 

povoada por fantasmas do passado caminhando em suas passagens e paragens. Esse passado é 

uma presença que não pode ser negada ou ignorada. 

A inserção de elementos da tradição oral e literária no ambiente galego se dá na 

narrativa ferriniana como um recontar do passado como forma de resistência ao contexto que 

o cerca? Eis uma questão interessante. Nesse sentido, é impossível não fazer a comparação 

entre Literatura e História como discursos geradores do imaginário e textos narrativos com 
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intenções diferenciadas. A Literatura – como fingimento – e a História – como documento da 

verdade – são apreensões verbais da experiência do tempo e da memória. Para Benedito 

Nunes, “narrar é contar uma história, e contar uma história é desenrolar a experiência humana 

do tempo” (NUNES Apud SIECKOWSKI, 1998, p.9). De qualquer forma, como narrativas, 

dividem estratégias semelhantes de estrutura. Assim, o passado histórico pode ser matéria do 

ficcional.  

Para Méndez Ferrín, o passado é uma presença palpável. É a todo o momento 

enfrentado, revisto ou recontado, visto como continuidade da experiência coletiva. Não quer 

dizer que o presente queira restaurar o passado: é mais um acertar de contas, além de uma 

estratégia textual. Para Hobsbawm: 

Mais cedo ou mais tarde, é provável que se atinja um ponto em que o 
passado já não possa mais ser concretamente reproduzido ou mesmo 
restaurado. Nesse momento o passado fica tão distante da realidade atual 
ou mesmo lembra da que no final pode se transformar em pouco mais que 
uma linguagem para definir em termos históricos certas aspirações de hoje 
que não são necessariamente conservadoras. (1998, p.27) 

Uma sociedade se define como tal a partir do entendimento que se faz do passado e a 

literatura, como produto humano, também manifesta essa questão, podendo ser um 

documento da verdade histórica. Se a identidade nacional é uma comunidade imaginada 

composta por símbolos e representações (HALL, 2006), como discursos de legitimação 

nacionais, a Literatura e a História acabam por ser “narrativas fundadoras” de uma 

comunidade. A arte é então um organismo que progride também de acordo com os atos e 

fatos da sociedade. Assim, “as formas artísticas não são exclusivamente formas da consciência 

individual, optica e oralmente condicionadas, mas também exprimem uma visão do mundo 

socialmente condicionada” (HAUSER Apud FISCHER, 1981, p.170). 

 A obra ferriniana seria então uma aposta na fundação de uma nova Galiza? Se assim for, 

é evidente que para tanto é necessário escavar as malhas do inconsciente galego e caminhar 

no presente sem temer a névoa do passado. 

Pensar na obra de Xosé Luis Méndez Ferrín pelo viés fantástico é um desafio por dois 

motivos: primeiro, pela própria definição do que é o Fantástico, depois, em que essa definição 

é fluida quando se percebe a necessidade do autor estudado de reconfigurar o passado, o que 

o aproxima mais do Maravilhoso. 

O Fantástico é uma encenação da atitude ambígua do homem frente ao mundo. 
Ademais,  

o texto fantástico é especialmente adequado, até pelo caráter hiperbólico 
que muitas vezes confere àquilo que encena, a viabilizar e promover a 
discussão sobre o sentido, objectivos e limites da actividade humana, em 
particular nas áreas do conhecimento e da especulação. (FURTADO, 1980, 
p.138) 

A diferença do Fantástico é o questionamento da origem dos eventos, tendo em vista 

que focaliza o singular e não o universal, como antes se via no Maravilhoso: 

Manteniendo las metamorfosis y los genios benéficos o maléficos, el relato 
fantástico tiene como motor el problema de la naturaleza, de la ley, de la 
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norma. La no realidad plantea siempre la pregunta sobre el acontecimiento, 
pero dicho acontecimiento es un atentado contra el orden del bien, del mal, 
de lo natural, de lo sobrenatural, de la sociedad. Así como lo maravilloso es 
lugar de lo universal, lo fantástico es el de lo singular em el sentido jurídico. 
(BRESSIÈRE, 2001, p.93) 

Seria então mais simples aproximar o autor do Maravilhoso, não fosse a percepção de 

que as características vistas por Bressière não fossem esvaziadas na narrativa ferriniana. O 

escritor também se debruça na narrativa curta, que facilita a condensação do efeito fantástico. 

Além disso, há o enfrentamento entre o indivíduo e o não contido pelas leis naturais que se 

expressa então na recorrência temática dos horrores humanos e do interdito. Não se priorizaria 

a formação de um mundo que expressasse uma verdade, mas sim a apresentação ulterior da 

realidade que cerca o homem e suas frestas escuras, porque “o fantástico se estabelece num 

clima real violentado pela irrupção insólita da lógica (...) este ato de romper a ordem oferece 

um olhar sobre o lado obscuro e indefinível das coisas” (JOSEF, 2006, p.206). Além disso, 

o discurso fantástico encaixa-se entre outros discursos transgressores do 
instituído. Revela as fissuras que corroem o real, ideologicamente 
estabelecido, o real cultural e o castrado, que nos ensinaram a esquecer. É o 
discurso que nos mostra a nós mesmos. Mostra ao real que ele é o 
fantástico que não se deseja ver. (JOSEF, 2006, p.219) 

Levando-se em conta que o autor estudado está inserido em um tempo em que “tudo o 

que é sólido desmancha no ar” e os halos são retirados de homens e mulheres, ou seja, “a vida 

se torna inteiramente dessantificada” (BERMAN, 2007, p.140), pode-se afirmar que não é 

possível fazer comparações radicais e simplistas sobre o Fantástico, visto que 

uma nueva etapa em la natural evolución del género fantástico, em función 
de uma noción diferente de hombre y del mundo: el problema planteado 
por los românticos acerca de la dificuldad de explicar racionalmente el 
mundo, ha derivado em nuestro siglo hacia uma concepción del mundo 
como pura irrealidad. (ROAS, 2001, p.40) 

A postura do crítico espanhol David Roas não se dá como algo assente na história das 

teorias acerca o Fantástico. Dessa maneira, a consolidação do insólito na literatura de Méndez 

Ferrín deve ser a base para reflexão de um novo discurso que se espraia em textos 

diferenciados e pode sim ser uma nova expressão do que é a problematização da 

representação realista e racional. Não é apenas discutir o que é real e irreal, mas sim discutir o 

próprio estatuto da ficção. 

Dessa forma, a consciência ficcional do Fantástico é uma tônica a ser discutida. 
Mesmo que as narrativas maravilhosas sejam, em comparação com os mitos, ficção, é 
no Fantástico que se explicita a preocupação sobre as estratégias narrativas. A 
estranheza que se coloca no texto também é de cunho processual. A experimentação 
narrativa se transforma em uma prática que ratifica ambiguidade temática. 

Para Remo Ceserani,  

a narrativa fantástica carrega consigo esta ambigüidade: há a vontade e o 
prazer de usar todos os instrumentos narrativos para atirar e capturar o 
leitor dentro da história, mas há também o gosto e o prazer de lhe fazer 
recordar sempre de que se trata de uma história. (CESERANI, 2006, p.69) 

Essa consciência ficcional faz com que a utilização de novas técnicas narrativas, aliadas a 

temas transgressores, seja uma forma de se lidar com a exceção sem, no entanto, transgredir 

de todo a ordem social, posto que tudo é ficção, fingimento. Haveria então duas vertentes a 
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serem vislumbradas no Fantástico para além do questionamento entre real/irreal. A primeira 

seria a expressão da “modernidade” da criação literária graças à abolição dos limites de 

gêneros e/ou modos, iniciada pela “propensão para o hibridismo que foi própria do 

Romantismo” (REIS, 2001, p.284) – não esquecendo que o Fantástico foi outra vertente do 

Romantismo em sua face gótica ou mesmo grotesca. Por outro lado, existe o testemunho 

metaforizado do interdito e do imaginário, sem a aceitação de um discurso que puna ou aceite 

de forma categórica o evento insólito. Nesse sentido, o Fantástico seria um gênero cuja 

singularidade é a de instigar o leitor de forma que a hesitação ou ambiguidade seja a estratégia 

narrativa que proporciona a fruição do texto. Esta consciência ficcional se faz presente na obra 

de Méndez Ferrín, o que recorda as palavras de Gumbrecht 

os textos literários escritos atualmente voltaram certamente a apresentar 
“mundos" a seus leitores. Mas, diferentemente do Realismo do século XIX, 
eles não estão obcecados com a preocupação de dignificar estes mundos 
literários pela insistência sobre o seu status de representações. (1998, p.26) 

Assim, 

deixando de ser a “voz que fala sobre o outro” para assumir-se como “a voz 
que se fala”, a narrativa atual não tem mais nenhum compromisso com a 
verossimilhança tradicional que aponta para um referente bem 
determinado. A partir de seu compromisso com a verdade complexa do 
homem, dilacera-se e fragmenta-se. Comprometida com o real absoluto, 
tematiza o imaginário, o sonho, o fantástico. (JOSEF, 2006, p.186-187) 

Essa tematização é utilizada na narrativa de forma explícita. Não é a simples e 

confortável construção de um mundo mágico, mesmo que a magia seja uma constante, mas 

sim o mascaramento de uma realidade que, mesmo mágica, não retira o dilaceramento do 

homem moderno, o que aproximaria a narrativa ferriniana do discurso fantástico. 

Voltando a falar do passado, pode-se dizer que a apresentação des tempos paralelos na 

obra ferriniana é uma constante. Para Rosalba Campra, as flutuações do tempo são um eixo 

explorado pela literatura fantástica do segunda metade do século XX, ou seja: 

O eu desdobra-se, ou desliza por outros suportes materiais, anulando a 
identidade pessoal; o tempo perde sua direção irreversível, pelo que 
passado, presente e futuro se movimentam, o espaço se desloca apagando 
ou intensificando as distâncias... os limites de tempos, espaços e identidades 
diferentes se sobrepõem e se confundem em um emaranhado jogo sem 
solução, ou cuja solução pode ser catastrófica. (2016, p.43)  

Essa flutuação se dá por entradas em bosques, viagens de carro que levam a um local 

reconhecível, mas atemporal, em apresentação de seres míticos ou releituras de contos 

tradicionais. Seja como for, o passado e presente se (con)fundem e o discurso fantástico se faz 

presente. 

O fato de as obras de Méndez Ferrín, quase sempre, dialogarem com tradições místicas, 

míticas e literárias, de que se nutrem, enriquece o sempre presente embate real e irreal. Se o 

mito, a lenda, o fantástico, o contemporaneo se unem, há uma transfiguração ainda maior do 

que é visto como real pelo senso comum. Conceitos de realidade e de verdade são postos em 

xeque. Eis a transgressão dos textos do escritor galego. 

Depositários de uma tradição que a todo tempo retomam seus escritos são testemunho 

de dois planos confluentes e caros ao tempo em que vivem: 1. o questionamento ou 

representação do passado por meio da veia insólita como forma de se restaurar as identidades 

portuguesa e galega (levando-se em conta que “a ficção pós-moderna, o literário e o 
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historiográfico são sempre reunidos – e normalmente com resultados desestabilizadores, para 

não dizer desconcertantes” (HUTCHEON, 1991, p.136); 2. expressar a ficção como protagonista 

dela mesma por meio da arquitetura de textos que dialogam entre si como verdade e mentira 

(o que seria um movimento hiérbólico do já visto não somente no Fantástico). 

Xosé Luís Mendez Ferrín é um autor moderno no sentido de contruir narradores que  

Em vez de inventores, eles preferem se apresentar no papel de editores, 
testemunhas ou repórteres. Finalmente, como Borges em seus primeiros 
poemas, eles geralmente evitam a tensão entre a função de representação 
do mundo e a forma da narrativa, afirmando que transformam a 
seqüencialidade da história numa dimensão de simultaneidade. 
(GUMBRECHT, 1998, p.25) 

Para Méndez Ferrín, “desaparecendo os limites do mundo ficcional, necessário à ilusão 

realista, há uma mudança do estatuto da representação: mais importante do que contar 

alguma coisas é o próprio processo de narrar” (JOSEF, 2006, p.176). Assim, repensar o passado 

e o Fantástico a partir da consciência do processo de escrita ferriniana se faz necessário. 
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Daniel Augusto P. Silva  

À primeira vista, pode parecer paradoxal afirmar que a literatura decadente, reconhecida 

por seu caráter aristocrático, pelo seu pessimismo e por sua busca por refinamento, tenha 

produzido sistematicamente figuras grotescas. A comparação soa ainda mais inusual quando se 

constata a utilização do termo grotesco para descrever algumas obras de arte que provocariam 

um efeito cômico, como, por exemplo, caricaturas. Além disso, os estudos sobre essa categoria 

estética, mesmo quando não a associam diretamente a artes populares, quase não dão 

destaque à literatura fin-de-siècle como uma de suas realizações históricas. 

Para estabelecer essa relação, é preciso buscar uma delimitação do conceito de grotesco. 

Tal tarefa se mostra complexa, pois, ao longo da história, a palavra grotesco foi empregada para 

designar objetos bastante diversificados entre si, a ponto de ter seu sentido conceitual diluído. 

Do estilo de Rabelais a formas de arte decorativa italiana, de música, de dança e até mesmo a 

um grupo tipográfico, o termo teve ora sentido de substantivo, ora de adjetivo. Elencados 

como manifestações do grotesco estariam os quadros de Brueghel, o velho, de Goya, o 

Quasimodo de Victor Hugo, o surrealismo de Dalí, e até a obra de Kafka. Os tratados de Estética 

também não definiram a categoria de modo independente, e trataram-na como uma subclasse 

do cômico ou do burlesco, ligando-a às ideias de mau gosto e de exagero (KAYSER, 1986, p.13-

14). 

A despeito dessa multiplicidade de significados atribuídos historicamente, o crítico 

Wolfang Kayser busca identificar uma “estrutura atemporal do grotesco” (1986, p.8), capaz de 

fornecer características recorrentes que ajudem em sua identificação. Um dos traços mais 

comuns às manifestações grotescas seria a presença de monstruosidades. Frequentemente 

compostas pela união desordenada e desproporcional de elementos antitéticos, essas figuras 

estariam localizadas entre o humano, o animal, o vegetal e mesmo o mecânico. Em muitos 

casos, elas são apresentadas nas obras como seres fantásticos, e contribuem para a construção 

de uma atmosfera onírica, capaz de causar reações variadas, desde o riso até o horror. 

O significado profundo do grotesco residiria exatamente nessa transgressão às leis da 

realidade. Frente a objetos e fenômenos que beiram ao absurdo e à impossibilidade de 

descrição, o homem experimentaria uma profunda sensação de estranhamento, que, em 

alguns casos, poderia vir acompanhada até mesmo de certo efeito cômico. Como consequência 

às imagens grotescas, restariam apenas dúvidas sobre o funcionamento do mundo e um 

inevitável sentimento de horror frente ao desconhecido: 

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não o é. O horror, mesclado ao 
sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso 
mundo confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se 
alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas e nas 
formas e se dissolve em suas ordenações. (KAYSER, 1986, p.40) 

Essa visão do grotesco como uma categoria estética que rompe com as ordenações 

naturais é compartilhada por Geoffrey Harpham (2006). O estudioso destaca que a classificação 

de algo como grotesco indicaria sempre uma dificuldade de compreensão sobre a natureza do 

objeto. Tomemos, por exemplo, os quadros do pintor italiano Arcimboldo, em que rostos 
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humanos são produzidos a partir das imagens de frutas e legumes variados. Tratar-se-ia de um 

homem ou de uma criatura vegetal? Ainda que conseguíssemos identificar suas partes 

constituintes, o todo traria um problema de classificação, já que seus componentes fazem 

parte de categorias bastante distintas e que, normalmente, não poderiam se misturar. 

A união de formas contraditórias apresentaria, sobretudo, um obstáculo ao 

entendimento. Por esse motivo, Harpham (2006, p.19) entende o grotesco como um intervalo 

na compreensão humana, que não conseguiria traduzir em uma formulação coesa e una a 

observação de seres paradoxais. A dificuldade em determinar o princípio básico que compõe a 

imagem grotesca geraria uma sensação de estagnação. Por maior esforço cognitivo que 

pudéssemos fazer, não conseguiríamos conferir um sentido satisfatório à imagem e, assim, 

ficaríamos presos em contínuas tentativas de definição. 

A percepção de que algo se encontra fundido indevidamente em outra imagem 

promoveria um impedimento de nomeação e, assim, um problema também de cunho 

linguístico. Harpham formula que o “‘grotesco’ é a palavra para a paralisia da linguagem”5 

(2006, p.6), quando nenhuma descrição verbal se mostra suficiente. Haveria, assim, um choque 

entre as formas da língua, essencialmente ordenadoras e racionais, e os conteúdos expressos 

pelo grotesco, contraditórios e até indefiníveis. Nós precisaríamos nos valer de rodeios 

linguísticos para tentar representar essas figuras, o que tenderia a um exagero e a um possível 

esgotamento dos recursos idiomáticos. Nesse contexto, uma outra solução frequente é a 

utilização de palavras de sentidos mais gerais como “coisa”, “objeto” ou “monstro” (HARPHAM, 

2006, p.3). 

Nessa ruptura das ordenações naturais e nos esforços de nomeação de que falam Kayser 

e Harpham, podemos encontrar pontos de contato com a ficção decadente. A estética 

decadente tem na busca por artificialidade uma de suas características mais marcantes 

(MUCCI, 1994). O antinatural é exaltado e forjado a partir de um trabalho artístico detalhado, 

que visa afastar o escritor da realidade imediata, considerada materialista e vulgar. Os 

protagonistas são, assim, dominados por objetivos estéticos e não pautam suas ações por leis 

morais ou sociais. Eles buscam, muitas vezes, criar um mundo à parte, regido por princípios 

artísticos. 

Ainda que a busca pela beleza seja um dos seus traços mais típicos, as narrativas 

decadentes apresentam diversas construções desarmoniosas, assustadores e até mesmo feias, 

a fim de extrair delas novas experiências estéticas. Elas são frutos de uma concepção típica da 

literatura fin-de-siècle para a qual quaisquer objetos poderiam ser estetizados, isto é, 

transformados em arte. Caberia ao escritor ter a sensibilidade de identificar neles traços 

originais para, em seguida, descrevê-los de modo minucioso, destacando o impacto sensorial 

que causam. Assim, de figuras distorcidas e bizarras — grotescas, portanto — seria possível 

extrair prazeres inéditos e refinados, que diferenciariam a sensibilidade do artista das do 

restante da população. 

Com suas inversões sintáticas, seus termos raros e seu vocabulário de especialidades 

variadas, a linguagem típica das obras decadentes também se apresenta como antinatural. Jean 

de Palacio (2006, p.36) caracteriza o estilo decadente como arabesco, em virtude de suas 

trocas sintáticas e de suas frases normalmente longas, encadeadas com diversos neologismos e 

perífrases. Esse recurso estilístico magnifica o efeito grotesco das passagens. Ao romper com a 

ordem direta de termos na sentença, ele tenderia a ser circular, adicionando cada vez mais 

elementos em torno de uma mesma ideia ou palavra, o que torna a compreensão mais 

complicada. Por essas características tão particulares, Palacio chega a destacar, de modo 

                                                 
5 Todas as citações em línguas inglesa foram por mim traduzidas. 
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hiperbólico, que “há um idioleto particular à Decadência. Podemos escrever em decadente, 

como faríamos em alemão ou em inglês” (p.3). 

O oitavo capítulo de Às Avessas (1884), de J-K. Huysmans, é exemplar de como a atração 

decadente pelo antinatural, tanto no conteúdo quanto na forma, contribuiu para a produção 

de figuras grotescas. Trata-se da passagem em que des Esseintes, o protagonista, descreve as 

flores que adquirira perto de sua casa, em Fontenay-aux-Roses, afastado do tumulto de Paris. 

Se antes preferia as flores criadas com fios e metais, ele passa a estabelecer como critério de 

escolha a artificialidade de plantas naturais: “depois das flores artificiais a imitar as verdadeiras, 

queria flores naturais que imitassem as falsas” (HUYSMANS, 1987, p.121). 

A opção de des Esseintes revela um grau ainda mais profundo de recusa do comum, já 

que prefere exatamente aqueles produtos da natureza que mais parecem negar suas origens 

naturais. Compondo um verdadeiro inventário de monstruosidades, o narrador descreve as 

diversas flores em detalhes, ressaltando justamente seus aspectos desviantes. Para tal, 

emprega uma linguagem estetizada, que confere às plantas propriedades inesperadas: elas são 

comparadas a doenças, a pedaços do corpo humano, a pedras preciosas e têm seus coloridos 

exóticos destacados. Dessa junção do antinatural ao excesso da linguagem e das imagens 

decadentes, obtêm-se figuras grotescas: 

Era descida das carroças uma nova fornada de monstros: (...) os 
Cypripedium, de contornos complicados, incoerentes, imaginados por um 
inventor em estado de demência. Pareciam um tamanco, uma cestinha, 
acima do qual se arregaçava uma língua humana, de freio esticado, como as 
que se veem desenhadas nas pranchas de obras que versam as afeções da 
garganta e da boca; duas pequenas asas, de um vermelho de jujuba, que 
pareciam ter sido tiradas de um moinho de brinquedo, completavam essa 
barroca ensambladura de um avesso da língua, cor de borra e de ardósia, e 
de uma bolsinha lustrosa cujo forro ressumava uma cola visguenta. 
(HUYSMANS, 1987, p.123 – grifo nosso) 

Esse trecho exemplifica adequadamente a descrição de todas as outras flores, que 

também são apresentadas como monstruosas. A caracterização grotesca se dá, sobretudo, por 

uma justaposição de adjetivos e de imagens contraditórias ligadas a um mesmo objeto, que 

dificulta a definição do que ele seria. Tal “turbulento acúmulo” de figuras (KAYSER, 1986, p.13) 

seria um dos recursos próprios do grotesco desde suas primeiras manifestações. Na prosa de 

ficção decadente, a “barroca ensambladura” assume contornos específicos: as caracterizações 

fazem referência frequentemente a objetos artísticos, a doenças geradas a partir de conteúdos 

sexuais e a partes da anatomia humana. Não raro, é possível identificar um emprego de 

vocábulos ligados aos campos semânticos da medicina e das ciências biológicas, na esteira do 

cientificismo típico da segunda metade do século XIX. 

A sequência do capítulo apresenta justamente essa ligação do grotesco na ficção 

decadente à descrição de transgressões sexuais, que se relacionam intimamente com moléstias 

e com certa estesia. Após o recebimento das flores, des Esseintes deita-se e tem um longo 

pesadelo. O dândi sonha que está andando por um bosque, ao fim da tarde, acompanhado de 

uma mulher estranha, “com cara de buldogue” (HUYSMANS, 1987, p.127). Repentinamente, 

surge uma figura ainda mais inesperada e assustadora: 

Então, o sangue gelou-se-lhe nas veias e ele ficou imobilizado de horror. A figura 

ambígua, assexuada, era verde e abria pálpebras violetas pondo à mostra olhos de um azul-

claro frios, terríveis; borbulhas circundavam-lhe a boca; braços extraordinariamente magros, 

braços de esqueleto, nus até os cotovelos, surdiam de punhos esfarrapados, tremendo de 
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febre, e as coxas descarnadas tiritavam dentro de botas de cano longo e dilatado, demasiado 

largas.  

(...) Tinha diante dos olhos a imagem da Grande Sífilis. (HUYSMANS, 1987, p.127-128 – 

grifo nosso) 

Tal personagem grotesca é composta exatamente por uma indefinição: é “ambígua”, não 

tem sexo definido, e parece ao mesmo tempo estar viva e morta. Ao final, trata-se de uma 

representação de uma doença sexualmente transmissível, a sífilis, cuja ameaça foi 

recorrentemente expressa pela literatura finissecular (BOTTING, 2014). É interessante também 

destacar a atenção dada pelo narrador às peças de vestuário da figura e às cores que envolvem 

toda a cena. Esse dado aponta para uma tendência geral da ficção decadente em estetizar suas 

descrições, mesmo as repulsivas, o que tende a destacar o contraste entre o requinte e o 

horror das imagens. 

Horrorizado, des Esseintes foge daquela figura. No entanto, seu caminho continua 

marcado por imagens que ele mesmo classifica como absurdas. A mulher-buldogue surge 

novamente a seu lado e, “lamentável e grotesca, debulhava-se em lágrimas, dizendo que 

perdera todos dentes durante a fuga” (HUYSMANS, 1987, p.128). Ela retira cachimbos de barro 

da própria roupa, quebra-os e os insere nos espaços das gengivas vazias, mas eles não se 

sustentam e caem logo em seguida. 

Enquanto procura dar sentido ao que acontece, des Esseintes encontra um grupo de 

pierrôs6 imensos, cujas “cambalhotas enchiam agora todo o horizonte, o céu todo, contra o 

qual batiam alternadamente os pés e a cabeça” (HUYSMANS, 1987, p.129). Após essa visão 

estranha, ele olha para o chão e observa uma moça nua e pálida, que começa a se transformar, 

envolvida em cores intensas e brilhos fantásticos, em uma verdadeira mulher fatal. Ela 

imediatamente o agarra, força-o contra seu corpo lúbrico e de suas coxas saem algumas das 

flores que des Esseintes havia comprado, mas estas agora possuem lâminas. Antes de acordar, 

completamente assustado, o narrador indica a conotação sexual da cena, afirmando que o 

protagonista “roçava com o corpo o odioso ferimento da planta” (HUYSMANS, 1987, p.130). 

A narrativa de Huysmans apresenta outras diversas passagens nas quais se identifica o 

grotesco. Parte dos quadros e das gravuras que des Esseintes utiliza para decorar seus 

aposentos é grotesca, como as de Goya e as de Bresdin, descritas longamente no quinto 

capítulo do livro. Obra mais paradigmática da ficção decadente, Às Avessas também é exemplar 

em demonstrar como o grotesco é entendido na literatura fin-de-siècle: aliado a temáticas 

sexuais, a doenças e a uma linguagem bastante estetizada, ele busca mais horrorizar o leitor e 

causar repulsa que provocar o riso. Nesse sentido, ele se diferencia de uma parte da tradição 

do grotesco, que tende para a comicidade.  

Para pensarmos sobre essa frequente anulação do cômico no grotesco próprio da ficção 

decadente, podemos nos valer dos estudos de Bakhtin (2010). Em suas reflexões sobre a obra 

de Rabelais, o crítico russo analisa o que chama de realismo grotesco. Trata-se do estilo 

empregado na apresentação das imagens da cultura popular nos livros rabelaisianos, que 

destacaria de modo exagerado e recorrente as atividades corporais dos personagens, tais como 

beber, comer, evacuar e ter relações sexuais. Em sua visão, essas imagens teriam um caráter 

positivo e alegre, mesmo que repulsivas, pois mostrariam o ser humano integrado a todos os 

aspectos da vida e da natureza em seus diversos ciclos. O corpo e a materialidade são 

                                                 
6 A tradução de José Paulo Paes, que utilizo neste ensaio, emprega o termo “palhaços” para designar os pierrots do 
original. Não adoto a mesma visão por acreditar que a palavra em francês designa um tipo específico de palhaço: 
aquele cujas ações se caracterizam por certa melancolia. O paradoxo expresso pela palavra pierrot – uma figura ao 
mesmo tempo cômica e triste – reforça o aspecto grotesco da passagem. 
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entendidos como algo universal, afirmativo e popular, contrários a um isolamento burguês e 

individualista, e seriam responsáveis exatamente por revelar a conexão do homem ao cosmos, 

a uma ordem superior. 

Esse realismo grotesco funcionaria a partir da materialização de quaisquer ideias 

abstratas em imagens corporais, um processo que o autor chama de rebaixamento. Para 

expressar, por exemplo, a fertilidade da natureza, os personagens poderiam ser retratados com 

órgãos sexuais exagerados ou com uma prole potencialmente infinita. Com essa degradação 

física, que explora as partes inferiores do corpo e suas aberturas ao mundo externo, o homem 

estaria colocado em comunhão com o universo. 

Ao se relacionar popularmente a aspectos físicos e sexuais, o riso que acompanha as 

formas do realismo grotesco também contribuiria para a degradação do homem e sua 

consequente união com o mundo, o que teria efeito positivo e regenerador. No entanto, a 

partir do romantismo, Bakhtin aponta que essa comicidade do grotesco “toma a forma de 

humor, ironia ou sarcasmo. Deixa de ser jocoso e alegre” (2010, p.33). Na literatura do século 

XIX, os aspectos terríveis se sobrepõem, aos poucos, à comicidade e ao lado positivo do 

grotesco anterior. Ele passa a ser a representação de uma visão do mundo não mais coletiva, 

mas sim individual e isolada. Nesse sentido, não haveria quase espaço para a reintegração do 

homem com o universo. 

Na prosa de ficção decadente, a possibilidade de riso gerado pelas imagens grotescas é 

bastante reduzida. A irrupção do grotesco nessas obras não se dá mais pelas vias do realismo; 

ela ocorre exatamente nos momentos oníricos das narrativas. Tal opção não mimética já 

estabelece a recusa das narrativas decadentes em retratar o mundo real e reforça a atração 

delas pelo antinatural e pelo aristocrático. Além disso, os personagens decadentes, vítimas de 

um vazio existencial profundo, atingem um grau extremo de isolamento em relação aos outros 

homens. Suas crenças de integração ao universo, quando existem, dão-se no campo estético ou 

em um misticismo que tende ao satanismo. Se o grotesco se ligava ao riso na literatura 

renascentista e a certo humor sarcástico no romantismo, a ficção decadente o apresenta na 

forma de horror. 

Essa relação é expressa no conto “Morte do Palhaço” (1914), de Gonzaga Duque, um dos 

escritores brasileiros que mais dialogou com a obra de Huysmans (CATHARINA, 2005). Na 

narrativa, acompanhamos a história de William Sommers, um palhaço que, em busca de 

inovações em suas apresentações, modifica suas atuações e se transforma em uma figura 

assustadora. A descrição do aspecto e das ações do protagonista é apresentada de forma 

grotesca já no segundo parágrafo do texto: 

William decaía em contorções estranhas, imprimindo aos trabalhos 
singularidades incompreensíveis, movimentos desordenados, em exercícios 
amorfos, obscuros, ininteligíveis, de músculos e nervos, estendimentos 
preguiçosos de jiboia sonolenta, tics e tremores nervosos de pantera, 
sacudindo a impertinência dos moscardos, ou meneios aduncos de corvo 
atalaiado e lúgubre, como a combinarem expressões ensaiantes e dúbias 
duma arte nova. (DUQUE, 1996, p.57 – grifo nosso) 

William não apenas faz movimentos “incompreensíveis”, como também assume a forma 

de “jiboia”, de “pantera”, de “moscardos” e de “corvos”. Para atingir essas novidades, o 

personagem principal observa os movimentos de boêmios, de criminosos, de pássaros 

agourentos e de felinos. Após essa pesquisa, ele funde as características de cada grupo e os 

incorpora a seu trabalho. Em patente referência a Às Avessas, o narrador faz uso das flores, 

normalmente associadas a aspectos positivos, para designar algo monstruoso e bastante 

doentio. Ele comenta ainda que o palhaço visualizava nessa fusão estranha “o colorido 
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decorativo das plantas raras, das enfermidades típicas das estufas — a prateada lepra das 

begônias, a gangrena asfixiante de algumas tuberosas, as escaras exóticas das orquídeas” 

(DUQUE, 1996, p.62). 

Na apresentação seguinte a suas modificações, William promove acrobacias 

assustadoras, nunca antes vistas. Durante os movimentos, seus aspectos físicos se transformam 

e ele é comparado a uma caveira e a um monstro que com “uma ossamenta artificial apenas 

ria imóvel, ria sem risos, a feia mandíbula descamada.” (DUQUE, 1996, p.62 – grifo nosso). O 

ápice da apresentação é quando ele, em um trapézio, assume formas bem grotescas: 

É uma rapina que se apruma nos espaços, o ente fabuloso e híbrido cuja 
cauda se biparte em pernas e se eleva invertendo a posição da cabeça; uma 
quimera que se contorce, se distende com as seduções das sereias e se 
concentra na tensão muscular de um polvo. (...) Depois a enorme letra viva, 
o grande Y aéreo, toda se enverga mole e desconjuntada; dela se 
desprendem braços que procuram apoio e se converte num hieroglifo e se 
metamorfoseia numa imagem indizível, que começa por lembrar um sapo e 
termina por tomar a forma mista de um homem, cujo corpo exumado 
tivesse perdido a máscara, tendo o torso e os membros transformados em 
partes de monstro... (DUQUE, 1996, p.64 – grifo nosso) 

Seu destino, como o título indicava, é inevitavelmente a morte: o palhaço sofre uma 

queda e cai no palco. Esse final pode ser tomado como demonstração da transformação da 

comicidade em horror no grotesco da ficção decadente: na caveira do palhaço “dilatava-se 

outra boca escura e ressequida, com um trejeito aflito, de dentes que, por contraste, pareciam 

alargar uma gargalhada paralítica, horrorosamente rindo” (DUQUE, 1996, p.65 – grifo nosso). 

Tanto o romance de Huysmans quanto o conto de Gonzaga Duque apresentam as 

especificidades que a estética do grotesco adquire na prosa de ficção decadente. Tais narrativas 

decadentes produzem imagens grotescas a partir da exploração de transgressões sexuais, que 

inevitavelmente se relacionam com doenças, e da sensibilidade artística excessiva e quase sem 

limites de seus personagens. A típica linguagem bastante estetizada, arabesca e, por vezes, 

hermética, contribui para aumentar ainda mais os efeitos de dúvida causados pelo grotesco. 

A busca por prazeres novos e antinaturais se reflete nas obras decadentes por uma 

recusa em serem miméticas. O desencanto expresso por tais livros engendra situações oníricas 

e assustadoras, nas quais o grotesco irrompe para esfacelar os alicerces de uma sociedade 

encarada como vulgar, pouco artística e insatisfatória. Nesse mundo “às avessas” criado pelo 

grotesco decadente, a incompreensão e o horror são, finalmente, as únicas reações possíveis. 
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Fabianna Bellizzi 

Tentar buscar definições ou conceitos para o gótico requer um olhar com mais acuidade. 

Controversas, divergentes e conflitantes são as opiniões dos críticos a respeito do surgimento 

do termo. Porém, em comum eles concordam com o fato de o gótico ter surgido a partir de 

mudanças nas atitudes culturais, políticas e econômicas que ocasionaram a revolução 

industrial, o processo de urbanização e industrialização (VASCONCELOS, 2002). Ademais, o 

contexto histórico mostra que mesmo antes de sua criação como vertente romanesca, o termo 

gótico está ligado a choque de culturas e mentalidades. 

E o contexto histórico que se apresentava estava sujeito a toda sorte de turbulências 

sociais, ou seja, a Idade Média. Atrocidades provocadas pela fome, pestes, miséria, doenças, 

invasões dos povos oriundos do norte da Europa, enfim, o homem do século XI vivia em 

condições sub-humanas, “[...] esmagado pela nobreza” (MONTEIRO, 2004, p.24). Somente a fé 

religiosa poderia servir como força de coesão contra as insurreições populares. Daí que todo 

aquele que fosse contra os ideais cristãos era temido ou até mesmo rechaçado pela Igreja. 

Minorias como judeus, não cristãos, adoradores de seitas pagãs, muçulmanos eram alvos 

constantes. E as mulheres, a começar pelo pecado original cometido por Eva, sempre estiveram 

simbolizadas como principais agentes de Satã pela Igreja Católica. 

É de longa data o medo em relação à mulher. A Antiguidade Clássica já articulava 

opiniões e ideias a respeito do poder advindo das mulheres e como ele poderia destruir uma 

sociedade. Na obra O Banquete (BRANCO Apud PLATÃO, 1988), do filósofo grego Platão, por 

exemplo, Aristófones, um dos convidados do banquete, conta que nos primórdios a 

humanidade era constituída por homens, mulheres e andróginos, estes últimos eram seres 

poderosos que desafiavam os deuses, descritos fisicamente como redondos, possuidores de 

quatro mãos, quatro pés, duas faces, quatro orelhas e uma cabeça. Zeus, com medo de perder 

seu poder, parte os andróginos ao meio e destitui a força destes seres. Somente com a força de 

Eros, o Deus do Amor, as metades partidas por Zeus poderiam se religar. 

A descrição dos andróginos feita na obra O Banquete em muito nos lembra um período 

importante na vida das mulheres: a gestação. Não por acaso que fases como gestação, período 

fértil e menstruação foram muito temidos pelos homens da Antiguidade exatamente por 

lembrá-los do poder que os andróginos possuíam. Já no século XX, Karen Horney explicaria 

melhor os mistérios e temores inconscientes do homem em relação à gravidez: 

Para o homem, a maternidade permanecerá provavelmente sempre um 
mistério profundo, e Karen Horney sugeriu com verossimilhança que o 
medo que a mulher inspira ao outro sexo prende-se especialmente a esse 
mistério, fonte de tantos tabus, terrores e ritos, que a religa, muito mais 
estritamente que seu companheiro à grande obra da natureza e faz dela “o 
santuário do estranho”. (DELUMEAU Apud HORNEY, 2009, p.463) 

Paradoxalmente, em muitas civilizações a mulher é vista como ser maculado e intocável, 

exatamente por gerar vidas. Daí o paradoxo: a mulher perpetua a espécie como também 

anuncia a morte. Ora vista como funesta, ora como protetora e geradora de novas vidas, à 
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mulher foi atribuído o pecado primordial. De Eva, passando por Pandora, a mulher transgrediu 

e abriu as portas dos mistérios da humanidade, sendo que ela própria carrega mistérios que 

aos olhos do outro sexo podem aniquilar a existência humana, afinal “O homem procurou um 

responsável para o sofrimento, para o malogro, para o desaparecimento do paraíso terrestre, e 

encontrou a mulher” (DELUMEAU, 2009, p.468). 

Ressalta-se que o medo em relação à mulher não é invenção dos cristãos, embora o 

cristianismo tenha tratado de absorvê-lo muito cedo e o estendido durante séculos, indo até 

mesmo de encontro aos preceitos bíblicos, pois Jesus Cristo acolhia todas as mulheres, até 

mesmo as pecadoras públicas. Cita Delumeau (2009) que Jesus Cristo, em uma de suas 

pregações, fora surpreendido pelos fariseus que lhe perguntaram se deveriam ou não repudiar 

suas mulheres por qualquer motivo, ao que Jesus responde: “Não lestes que o Criador, desde a 

origem, os fez homem e mulher e disse: ‘Assim então o homem deixará seu pai e sua mãe para 

ligar-se à sua mulher e os dois farão uma só carne?’ Assim eles não são mais duas, mas uma só 

carne” (DELUMEAU Apud MATEUS XIX, e MARCOS X v.1-9, 2009, p.468). 

Porém, coube a São Paulo manejar a citação de Jesus Cristo e dar um caráter de 

submissão à questão feminina, situando-a em posição de subordinação em relação à Igreja e 

dentro do casamento, ressaltando que não fora o homem criado para a mulher, mas a mulher 

para o homem. No livro de Efésios notamos que essa posição antifeminista prevaleceu durante 

toda a Idade Média: 

Que as mulheres sejam submissas a seu marido como ao Senhor; com 
efeito, o marido é chefe [=cabeça] de sua mulher, como Cristo é chefe da 
Igreja, ele, o Salvador do corpo. Ora, a Igreja se submete a Cristo; as 
mulheres devem portanto, e da mesma maneira, submeter-se, em tudo, a 
seus maridos. (DELUMEAU Apud EFÉSIOS v. 22-2, 2009, p.470) 

Ainda outros homens e dogmáticos da Igreja Católica deturpariam passagens bíblicas ou 

manuseariam as palavras de Jesus Cristo de acordo com os interesses de sua religião. Coube à 

Tertuliano atingir o ápice do antifeminismo ao defender que as mulheres foram as responsáveis 

por trazerem a perdição à humanidade (DELUMEAU, 2009), ou santo Ambrósio, que pregava a 

castidade e a virgindade feminina, indo na contramão de um dos principais preceitos bíblicos: 

“Crescei, multiplicai e enchei a terra” (DELUMEAU, 2009, p.471). 

Conforme se nota, a mulher está relacionada, durante a Idade Média, ao pecado advindo 

do sexo. Daí que o casamento somente vingaria se a mulher utilizasse o sexo para procriar, 

afinal o casamento dado às volúpias e ao desejo opõe-se à beleza das coisas divinas, conforme 

defendido pelo cristianismo (DELUMEAU, 2009). Construiu-se, portanto, um ciclo pernicioso 

que colocava a mulher como o mal por excelência e à relacionava ao pior inimigo da Igreja: o 

impulso sexual, afinal a Igreja Católica do medievo proclamava que o homem somente 

ascenderia à perfeição espiritual se transcendesse os limites da carne: 

As teorias sobre o papel da mulher haviam sido desenvolvidas pelos padres 
da Igreja. A mulher era filha e herdeira de Eva, a fonte do Pecado Original e 
um instrumento do Diabo. Era a um só tempo inferior (uma vez que fora 
criada da costela de Adão) e diabólica (uma vez que havia sucumbido à 
serpente, fazendo com que Adão fosse expulso do Paraíso, além de ter 
descoberto o deleite carnal e o ter mostrado a Adão). Esta visão da 
inferioridade da mulher era uniformemente divulgada nos tratados 
teológicos, médicos e científicos, e ninguém a questionava. Por causa de seu 
caráter maligno intrínseco, a mulher precisava ser disciplinada. A lei 
canônica permitia especificamente o espancamento da esposa, e isto 
acontecia em todos os níveis da sociedade. (RICHARDS, 1993, p.36) 
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O fato é que durante a Idade Média aumentaram os medos e a misoginia. Em parte por 

causa da ideologia cristã – os clérigos celibatários ganharam força ideológica durante o 

período, daí que muitos tratados e dossiês foram criados e propagados prevenindo as pessoas 

do mal advindo das mulheres, bem como doutrinando as virgens e as casadas para que 

seguissem os preceitos cristãos. 

E dentre os tratados criados pelos clérigos da Idade Média, indubitavelmente o Malleus 

Maleficarum – Martelo das Feiticeiras, publicado em 1487 e escrito pelos inquisidores 

dominicanos, Heinrich Kraemer e James Sprenger, foi o mais cruel documento contra as 

mulheres. Nele, identificava-se uma feiticeira através de suas ações, gestos, moradia para que, 

posteriormente, esses itens pudessem fornecer provas aos juízes do poder de bruxaria de uma 

mulher. Se condenada, ela poderia até mesmo ser enforcada ou queimada em praça pública. 

Necessário destacar que a imagem da feiticeira é antiga. Na antiga Grécia já existiam 

práticas ligadas à mediação amorosa, ou seja, através de poções e unguentos feitos pelas 

feiticeiras, poder-se-ia conquistar a pessoa amada (NOGUEIRA, 2004). Também na Mitologia 

Grega figuraram personagens fortes e voluntariosas, como Medea, “[...] a primeira a sedução, o 

arquétipo da mulher que por seu “encanto”, por seu “feitiço” – palavras de um mundo mágico, 

carregadas de conotação sexual -, faz o que quer com os homens” (NOGUEIRA, 2004, p.43 - 

grifos do autor). Medea, a mulher traída, representa a frustração feminina e o erotismo 

fracassado, culminado em crime passional ao matar seus próprios filhos (NOGUEIRA, 2004). 

Depositárias de poderes extrassensoriais e de propriedades mágicas, as feiticeiras 

estiveram relacionadas, desde o período greco-romano, aos desejos não alcançados ou às 

paixões não correspondidas, de acordo com os estudos de Nogueira em Bruxaria e História 

(2004). Mais uma vez salientamos que graças à Idade Média, o poder das feiticeiras, capazes de 

reaverem paixões esquecidas ou desejos não correspondidos, fez com que fossem relegadas ao 

domínio exclusivo do Mal, e novamente relacionadas aos mistérios da mulher, afinal:  

Pode-se dizer que a feitiçaria é um fenômeno social arquetípico – oriundo 
de antigos sistemas agrícolas de tendência matriarcal, onde a mulher, além 
de responsável pelo cultivo da terra, serviu também de sacerdotisa de cultos 
ctônicos e lunares. (NOGUEIRA Apud CHILDE, 2004, p.48)  

Nesse sentido também elencamos as práticas de bruxaria, que, assim como a feitiçaria, 

foram depuradas das práticas rurais durante o período clássico da Antiguidade. Em sua 

essência, tanto a feitiçaria quanto a bruxaria incitavam o imaginário popular europeu, dado 

que se ligavam aos mistérios do mundo oculto, bem como se relacionavam às mulheres pagãs 

e não cristãs, além de serem consideradas como “cúmplices do Diabo” (NOGUEIRA, 2004, 

p.53). Contudo, a bruxaria, ao contrário da feitiçaria - que se muda para a cidade com a 

reurbanização da Europa nos últimos momentos da Idade Média -, tem como locus de atuação 

o meio rural:  

A irrupção da bruxaria se dá no meio rural fundamentalmente, onde a 
presença de antigas tradições e a ausência da tutela ortodoxa lhe permite 
exercer as suas atividades, se não maléficas (pois o mundo circundante não 
admite outra conotação para as suas atividades) ao menos mágicas. 
(NOGUEIRA, 2004, p.61) 

Herege, pecadora, causadora de males à sociedade e dada às práticas maléficas (e nesse 

último quesito as bruxas mantém estreita interligação com as feiticeiras), às bruxas não coube 

um lugar na sociedade, daí que é comum vê-las, durante a Idade Média, ocupando lugares 

marginais como bosques, florestas e matas.  
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No Brasil a mentalidade não se distancia muito da mentalidade europeia, até porque os 

portugueses, ao chegarem em solo brasileiro, trouxeram crenças e lembranças de suas cidades 

natais. Em Portugal acreditava-se que a bruxa se reunia às sextas-feiras em sessões presididas 

pelo Diabo (CASCUDO, 1983). Fato que pode ser constatado no conto “A garganta do inferno”, 

de Bernardo Guimarães: 

Contava-se uma infinidade de historias temerosas a respeito daquela 
tremenda caverna. Diziam que, antigamente, no lugar onde hoje é a 
caverna, vivia, em um miserável ranchinho, uma mulher muito velha e muito 
rica, de quem todos tinham medo, pois era realmente uma bruxa. Em 
virtude de pacto que fez com o demónio, tomando fortuna com ele, em 
noite de sexta-feira santa, conseguiu ajuntar muito ouro e obteve o dom de 
viver cinco idades de homem, contanto que nunca deixasse de exercer 
malefícios e artes diabólicas. De feito ela existia desde tempos imemoriais, e 
não faltava quem asseverasse que ela tinha mais de quinhentos anos. Mas, 
uma bela noite, velha e rancho soverteram-se debaixo da terra com 
pavoroso estrondo, e em lugar dele achou-se no outro dia aquela horrenda 
caverna. (1900, p.124-125) 

Editado em 1871, pela Garnier, o conto “A garganta do inferno” exibe a sociedade da 

época aurífera, dividida em escravos e famílias que se prestavam ao árduo trabalho de extração 

do ouro em Minas Gerais, e as famílias abastadas que conduziam esse trabalho e também 

obtinham ganhos econômicos, além da Corte, que era a mais beneficiada. E a bruxa ocupava 

um lugar que não se enquadrava em nenhuma categoria social, transgredindo assim todas as 

ordens sociais ou políticas. E, conforme notado em parágrafos anteriores, a mulher era um dos 

Males a ser combatido pelos clérigos, daí que as bruxas (adoradoras do Diabo) deveriam ser 

imediatamente execradas da sociedade cristã europeia – fato que também ganha simbolismo 

no conto de Guimarães, quando a bruxa é absorvida pela terra. 

Ademais, os portugueses chegam ao Brasil com o sentimento do medievo cristão ainda 

latente e impregnado em suas ações - algo que se mostra na produção intelectual e cultural da 

época: as esculturas, os ornamentos, as primeiras manifestações literárias, enfim, - a descrição 

da bruxa e seu pacto com o Diabo comprovam isso. A Metrópole, ao ditar suas regras, interfere 

no cotidiano da sociedade colonial, que se inicia desde a chegada das primeiras navegações em 

solo brasileiro e se estende por todo o período colonial: “[...] os viajantes adotavam uma 

perspectiva típica da tradição cristã, pouco se preocupando com as particularidades dos 

habitantes do Novo Mundo [...]” (RAMINELLI, 2001, p.11).  

Os séculos passaram, mas a ortodoxia cristã se acentua cada vez mais, e as sociedades 

que se formam devem perpetuar a visão misógina dos clérigos, uma vez que se acreditava que 

o progresso somente seria alcançado com o “adestramento” dos colonos, e o adestramento 

começaria pelo bom comportamento (inclusive o sexual), devendo as mulheres se empenhar 

ao máximo para manter as tradições cristãs.  

Em seu estudo sobre a sexualidade feminina no Brasil-colônia, Emanuel Araújo (2001) 

aponta para o fato de que a mulher brasileira dos setecentos e oitocentos, ao despertar de sua 

sexualidade, deveria seguir um estereótipo do “bom modelo” de mulher: 

Das leis do Estado e da Igreja, com frequência bastante duras, à vigilância 
inquieta de pais, irmãos, tios, tutores, e à coerção informal, mas forte, de 
velhos costumes misóginos, tudo confluía para o mesmo objetivo: abafar a 
sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o equilíbrio 
doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem das instituições 
civis e eclesiásticas. (ARAÚJO, 2001, p.45) 
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No conto “Bugio Moqueado”, publicado em 1920 na coletânea Negrinha, de Monteiro 

Lobato, a punição ao comportamento adúltero da esposa do coronel Teotônio, vem através de 

um horrendo ato: o canibalismo. Ao descobrir que sua esposa o traía com Leandro, o 

empregado da fazenda, Teotônio amarra Leandro em um tronco, joga pimenta em seu corpo, 

chicoteia-o até a morte, e depois corta o corpo em pequenos pedaços. Todos os dias, durante 

as refeições, a esposa adúltera é obrigada a comer um pedaço da carne moqueada através de 

um macabro ritual, assim descrito pelo narrador: “Que jantar! Verdadeira cerimônia fúnebre 

transcorrida num escuro cárcere da Inquisição. Nem sei como digeri aqueles feijões” (LOBATO, 

2009, p.48). 

O que se destaca no conto de Lobato é a tirania, crueldade e abuso de poder com o qual 

o coronel impõe suas leis domésticas. Torna-se latente, portanto, a crítica social imputada ao 

conto, onde as figuras do coronel e do negro moqueado reforçam a própria organização social 

brasileira do início do século XX, onde o preconceito e o discurso moralista sustentavam os 

padrões sociais da época (SOUZA, 2005). Além do que, a mulher do coronel transgrediu duas 

vezes - primeiro pela própria traição e segundo por ter um negro como amante: 

Caminhando pari passu com o sentimento de vingança, de honra ultrajada e 
de domínios invadidos, motivos que fundamentam as atitudes do coronel 
Teotônio, estaria o preconceito racial subjacente a todos os 
acontecimentos: o fato de o amante da esposa do proprietário ser negro é 
agravante da situação de adultério. A inclemência e a crueldade do coronel 
podem ser vistas como resquício da política escravocrata brasileira. (SOUZA, 
2005, p.185) 

E são esses resquícios que nos fazem lembrar o papel que cabia à mulher (domesticada 

em seus sentimentos e ações) durante o período colonial e que ainda se estende por mais 

alguns séculos, principalmente no interior, onde as antigas tradições cristãs se perpetuaram 

por mais tempo.  

Contraponto à figura da bruxa má ou feiticeira com seus encantos e poções mágicas – 

presentes nas narrativas góticas -, a heroína frágil também ganha destaque em narrativas que 

contêm o eixo gótico. Monteiro Lobato perfilou vários personagens do tipo, e no conto “Bugio 

Moqueado” evidenciam-se algumas ocorrências que seguem este viés. 

Mauricio Cesar Menon (2007) reforça que a figura da heroína frágil e perseguida é 

recorrente em boa parte da literatura gótica, não para evidenciar a figura do herói, mas sim 

para se opor aos desregramentos do vilão, “[...] por isso o embate não se dá apenas entre duas 

personagens, mas sim entre duas forças totalmente adversas [...]” (MENON, 2007, p.101). Em 

“Bugio Moqueado” o embate se dá entre o homem, na figura de um tirano e arrogante 

coronel, e a mulher que transgrediu as leis da “boa mulher cristã”, recatada e fiel ao marido, 

afinal 

Tais forças servem para se reafirmar valores e virtudes dentro de um 
contexto frequentemente moralizante. Mesmo quando transgressora, a 
obra gótica ainda deixa transparecer, quase sempre, essa reafirmação de 
valores sustentados por uma sociedade cristã. (MENON, 2007, p.101-102) 

Se no conto “Bugio Moqueado” assinalamos a transgressão dos valores e virtudes 

cristãos, no conto “As morféticas”, publicado em 1944 na coletânea Ermos e Gerais, a 

transgressão se dá por meio da “impureza” de mulheres que carregam o vírus da hanseníase, e 

conforme veremos, essa ideia de impureza também se constrói durante a Idade Média: 

Também conhecida como morfeia, a lepra era tida como a pior doença do 
período medieval por carregar uma herança hebraica que a relacionava a 
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uma contaminação espiritual. Portanto, mais do que um doente físico, o 
leproso era considerado um doente espiritual, alguém perigoso por 
transgredir duas vezes a ordem da sacralidade do corpo. (CARNEIRO, 2014, 
p.133)  

Mais forte que o medo da morte – não era uma doença tão fatal quanto outras do 

período medieval, nem de rápida proliferação como malária, cólera ou peste negra -, havia o 

medo de se carregar um vírus que estava estritamente relacionado ao pecado da maldição 

religiosa, daí que quando o infectado era descoberto, logo a Igreja Católica tratava de dar os 

devidos direcionamentos. Após passar por um ritual católico na igreja – uma espécie de rito de 

passagem para uma morte simbólica -, o infectado era levado a um leprosário, “[...] onde o 

sacerdote, como se estivesse lançando poeira sobre um túmulo, jogava poeira no leproso e 

dizia: ‘Esteja morto para o mundo e novamente vivo para Deus’” (FARRELL, 2003, p.75). 

Confinado nesses locais, o infectado não mais viveria em sociedade, podendo até mesmo ser 

enterrado vivo, como acontecia durante o reinado de Eduardo I nos séculos XIII e XIV, na 

Inglaterra (FARRELL, 2003). 

Relacionada às más condições de higiene, pobreza e promiscuidade, a lepra ao foi 

tratada durante muito tempo como um mal de origem religiosa e não propriamente uma 

doença. Devido ao seu caráter misterioso e por carregar a pecha da maldição e pecado, “A 

lepra se constituía no símbolo de doença ultrajante e marginalizante, em especial por atacar a 

integridade externa do corpo” (MONTEIRO, 1993, p.133). 

Portanto, além de transgredir a rigidez das categorias culturais de um corpo que se 

prezava domesticado e perfeito de acordo com os padrões cristãos, os leprosos possuíam a 

condição de abjetos, “[...] ou seja, tudo o que se afasta dos valores de um grupo social até o 

ponto da evocação da repulsa” (SILVA Apud KRISTEVA, 2013, p.129).  

Um discurso que em muito se aproxima dos sermões eclesiásticos proferidos contra as 

mulheres durante a Idade Média, conforme assinalado em parágrafos anteriores deste 

trabalho. Retomando as pesquisas de Delumeau (2009), a própria fisiologia da mulher, ao 

mesmo tempo que atrai, também repele o sexo oposto, a começar pelo mistério da 

maternidade, pelo fluxo sexual, “[...] pelos odores, pelas secreções de sua parceira, pelo líquido 

amniótico, pelas expulsões do parto” (DELUMEAU, 2009, p.465). O autor ainda nos lembra que: 

A mulher que tinha suas regras era tida como perigosa e impura. Corria o 
risco de ser portadora de toda espécie de males, Então, era preciso afastá-
la. Essa impureza nociva era estendida à própria parturiente, de modo que 
ela precisava ser, após o nascimento, reconciliada com a sociedade por meio 
de um rito purificador. (DELUMEAU, 2009, p.464) 

Nesse sentido, o conto “As morféticas” se alinha com as colocações de Delumeau (2009) 

ao apresentar o confinamento de mulheres leprosas. Um narrador-personagem que pegava 

carona com um caminhoneiro em Anápolis, estado de Goiás, vê-se obrigado a sair do caminhão 

por conta de um estrago no veículo. Ao procurar pouso em um rancho, avista uma casa a 

princípio vazia e resolve descansar. O cansaço da viagem aliado ao torpor do sono o fazem ter 

devaneios, e nesse devaneios ele encontra uma linda moça (bem aos moldes dos escritores 

ultrarromânticos): “Mas a virgem viria linda. Entraria. Começaria a despir-se e sua carne 

cheirava e iluminava como uma brasa meu sensualismo” (ÉLIS, 2005, p.245). Porém, para sua 

surpresa, o rapaz assim descreve seu encontro com a dona da casa: 

Dei um pulo da rede: mas na verdade braços invisíveis me agarravam com 
raiva e bocas fedorentas me mordiam as pernas, o rosto, os braços. 
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Na luta, agarrei fortemente um rosto. Pelo tato, senti que corria dele um 
pus grosso que me sujou a mão: - Será que é baba? 

Notei mais, que o rosto não tinha nariz e estava cheio de calombos e 
poronós. (ELIS, 2005, p.245) 

A partir daí dá-se um embate entre o viajante e as quatro mulheres leprosas que 

habitavam o rancho e que tentavam atacar o rapaz. As descrições em detalhes do aspecto das 

mulheres comunicam-se diretamente com o discurso misógino e asqueroso dos clérigos, 

conforme notamos nas passagens do conto de Élis: “[...] o crânio pelado e purulento”; “Uma 

voz nojenta, leprosa”; “[...] seus olhos me pareceram brilhantes, nadando num poço de pus e 

podriqueira [...]” (2005, p.246).  

Ao conseguir sair da casa, o viajante ainda tenta se esquivar ao agredir, fisicamente, uma 

das mulheres: “A mulher cuspiu-me um cuspo fedorento no rosto. Meu ímpeto foi de matá-la, 

mas reduzi isso para um pontapé naquela fuça: -E se saltasse mais podridão na gente?” (ÉLIS, 

2005, p.246). Por fim, ao reencontrar o motorista do caminhão, ele ouve algumas explicações a 

respeito de como deveria proceder para se “desinfetar”. Neste momento, e de forma perspicaz, 

Bernardo Élis mostra ao leitor que os resquícios do período medieval sobreviveram até o século 

XX em uma cidade do interior de Goiás, pois o viajante ouvia as explicações do motorista 

“cristãmente horrorizado” (ÉLIS, 2005, p.247). 

Em 1944 não mais vivíamos sob o rigoroso controle da Igreja Católica, muitos menos sob 

os ditames da Corte Portuguesa. Porém, merece destaque o momento político pelo qual 

atravessávamos. Em 1930 Getúlio Vargas assume a presidência do país e logo lança a 

Campanha Nacional de Combate à Lepra (uma vez que no Brasil a doença ainda era endêmica) 

através da construção de instituições de asilo e confinamento dos doentes (SILVA Apud 

MATTOS; FORNAZARI, 2013). Além disso, ainda respirávamos os ares da República Velha (1889-

1930), cujo discurso era de modernizar o país, e isto deveria começar pelo povo, que sob a 

ótica da elite intelectual ainda era atrasado e subdesenvolvido. Período, também, em que as 

ideias científicas de intelectuais como Oliveira Viana e Azevedo Amaral explicavam a 

constituição do povo brasileiro como impedimento aos ideais modernizadores (SILVA, 2013). 

Neste sentido, torna-se bastante simbólica uma narrativa ambientada no interior do país – 

locus do atraso, de acordo com a visão das elites -, protagonizada por personagens do sexo 

feminino e que não seguem o estereótipo das heroínas e boas-moças. 

Ao pesquisarmos a vertente gótica, podemos assinalar que há séculos o gótico vem 

captando importantes ocorrências e manifestações culturais e transformando-as em um tipo 

de expressão artística reveladora dos temores e incertezas desde o homem da Idade Média – 

período que se mostrou bastante profícuo na medida em que em nenhuma outra época fora 

tão permeada pelo medo advindo de forças estranhas e sobrenaturais, ira divina, calamidades, 

doenças, peste e os agentes de Satã, sendo a mulher um dos principais agentes – até o 

contemporâneo. 

Na Europa ou nas Américas, nos séculos XX e XXI não mais vivenciamos os medos do 

homem medievo. Muito embora nossas inquietações e motivações para o medo sejam de 

outra ordem, continuamos temendo aquilo que a nós configura-se como diferente ou estranho 

em relação ao que a sociedade normatiza como sendo o certo. E aqui o gótico cumpre seu 

papel ao dar voz ao diferente, ao misterioso, ao reprimido ou aos conflitos irresolvidos:  
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Se, na sua origem, foi uma reação a determinados traços da vida cultural e social 

setecentista, ele nunca deixou de ser uma tentativa de explorar e elaborar questões que se 

constituem em preocupação para a sociedade que o gênero floresce. (VASCONCELOS, 2002, 

p.133) 

 Essa afirmação vai ao encontro da observação de David Roas (2014), quando o crítico 

espanhol defende que a função do fantástico, desde o século XVIII até hoje, continua sendo a 

mesma: “[...] iluminar por um instante os abismos do incognoscível que existem dentro e fora 

do homem, de criar assim uma incerteza em toda realidade” (ROAS Apud CAMPRA, 2014, 

p.74).  

No caso deste trabalho, a realidade que nos instiga a pesquisar tal incerteza situa-se nos 

ermos do Brasil, mais especificamente no sertão de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Distantes 

da capital ou do litoral, estas regiões produziram um tipo de literatura fantástica muito 

coerente com os valores locais, imbuída de tradições, repressão, medos e mistérios que as 

aproxima das narrativas góticas europeias. 

Ademais, é digno de nota perceber que tanto no gótico europeu quanto no gótico 

brasileiro notamos a presença forte de personagens femininas. Também notamos que o medo 

e mistério em relação à mulher são antigos, perdurando durante vários séculos e chegando até 

nossos dias - desde o medo imbuído dos valores medievais, que organizaram uma verdadeira 

“caça às bruxas”, passando pelo arraigado moralismo cristão que destinava às mulheres 

posições subalternas e humilhantes, até chegarmos ao medo carregado de asco, que via a 

mulher como um ser hediondo e repugnante. As narrativas exemplificadas neste trabalho 

mostraram isso. 

Vilãs, bruxas, heroínas ou mulheres castigadas pelas doenças e abandono, as 

personagens apresentadas neste artigo foram criadas por escritores que, ao manejarem 

elementos fúnebres do gótico europeu à realidade interiorana brasileira, conseguiram dar voz 

às pessoas que sofreram os efeitos das caóticas e sempre confusas relações sociais do campo. 

Esse questionamento mostra-se relevante na medida em que problematiza pontos que 

envolvem a história social, econômica e política do Brasil e revelam grupos e pessoas que de 

certa forma desacomodam estruturas que tentam se manter inabaláveis. E aqui ressaltamos 

que o gótico brasileiro - produzido por escritores regionalistas - nos mostra que o outro não 

pode mais ser visto como transgressor ou como aquele que desacomoda o estado de coisas, 

mas como alguém que faz parte desta dinâmica, afinal “[...] é através do fantástico que a 

verdade dos monstros reais que a sociedade e a cultura secretam pode vir à tona.” (BATALHA, 

2011, p.19).  
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A obra em prosa de Luís Nicolau Fagundes Varela (1841-1875) ainda é pouco estudada. O 

que parece explicar o pouco interesse por seus contos nos estudos literários brasileiros é, em 

primeiro lugar, o fato de que o autor dedicou-se majoritariamente à poesia. Contudo, outro 

fator que pode ter contribuído para isso é a tradição literária a que se filiam as narrativas do 

escritor. As narrativas de Varela, publicadas em 1861 no Correio Paulistano, viriam a integrar o 

projeto inacabado “Crenças populares”, e apresentavam um teor antes “imaginativo” do que 

realista. Mais ainda, esses contos, segundo Péricles Ramos (s.d., p.13), teriam sido inspirados 

por Noite na Taverna, podendo ser descritos como exemplares de “terror gótico”. As narrativas 

tanto de Fagundes Varela como de Álvares de Azevedo estariam, portanto, afinadas com o 

Romantismo de influxos góticos, sobretudo o inglês. 

Pesquisas recentes – como as de Júlio França, Maurício Menon, Sandra Vasconcelos e 

Fernando Monteiro de Barros, dentre outros – têm dado maior atenção à questão da presença 

do gótico na literatura brasileira. Porém, tradicionalmente, essa vertente literária não goza de 

muito prestígio frente a crítica e a historiografia brasileiras, que privilegiaram uma literatura de 

cunho mais realista e de teor documental (LIMA, 1986). Por esse motivo, mesmo obras 

explicitamente tributárias da estética gótica, como os contos de Fagundes Varela, são tomadas 

como casos isolados “sem continuidade em nossa literatura” (FRANÇA, 2015, p.136). Todavia, 

as narrativas do poeta fluminense integram um grupo de obras produzidas após a publicação 

de Noite na taverna, as quais utilizam os elementos e as convenções góticas. 

Em outro ensaio7, pudemos demonstrar a influência do Gótico no conto “As ruínas da 

Glória”. Nesse conto, isso se dá sobretudo mediante o uso de elementos comuns à estética do 

sublime tal qual formulada por Edmund Burke em Uma investigação filosófica sobre a origem 

de nossas ideias do sublime e do belo (1757). Tais elementos são proeminentes também em “A 

guarida de pedra”, sendo essenciais para a produção do medo como efeito de recepção da 

narrativa. As considerações burkeanas possibilitam uma aproximação com a literatura gótica 

devido à importância conferida pelo filósofo à emoção do terror. 

O objetivo deste ensaio, portanto, é analisar “A guarida de pedra”, tomando-a como uma 

produção gótica, à luz da teoria estética de Edmund Burke. A hipótese de trabalho é a de que 

as principais estratégias narrativas para a produção de um efeito sublime são, por um lado, o 

elemento sobrenatural aliado à descrição espacial e, por outro, a narração em moldura. Assim, 

na análise aqui proposta, dar-se-á ênfase à construção do espaço ficcional, e à moldura como 

um artifício para promover o distanciamento necessário ao sublime. Para tanto, pretendemos 

fazer, em um primeiro momento, algumas breves reflexões teóricas que possibilitarão uma 

melhor compreensão da narrativa de Varela. 

APROXIMAÇÕES ENTRE O GÓTICO E O SUBLIME 

                                                 

7 O estudo denomina-se “'As ruínas da Glória' e o gótico sublime de Fagundes Varela”.  



48 

Tradicionalmente, os estudos acerca do Gótico sublinham as relações entre essa vertente 

literária e o conceito estético do sublime. Um dado histórico importante é o fato de ambos 

terem se estabelecido mais ou menos na mesma época. A consolidação do sublime como uma 

categoria estética autônoma foi possível apenas após a publicação, em 1757, da Investigação, 

de Burke. Sete anos após o tratado do filósofo irlandês, em 1764, foi publicado O castelo de 

Otranto, de Horace Walpole, considerado a obra inaugural do Gótico literário. Além da 

coincidência temporal, é preciso ressaltar também que ambos se opõem aos modelos artísticos 

vigentes à época. É afinado com a estética do sublime que o Gótico se opõe aos ideais das 

poéticas neoclassicistas: 

[…] A ausência de limites bem como a superornamentação dos estilos góticos foram 

parte de um distanciamento das estritas leis estéticas neoclássicas que insistiam na clareza e 

simetria, na variedade compreendida pela unidade de propósito e desígnio. Gótico significava 

uma tendência em direção a uma estética baseada em sentimento e emoção, e associada 

primariamente ao sublime. (BOTTING, 1996, p.3 – Tradução e grifo nosso) 

A passagem da reflexão de Fred Botting aponta para a importância que a voga do 

sublime teve na consolidação da literatura gótica. Apesar de não podermos afirmar uma 

causalidade explícita entre ambas, é possível dizer que o sublime foi importante para a 

valorização dos elementos como a obscuridade e o excesso da arquitetura gótica, que, à época 

do Renascimento, eram consideradas bárbaras justamente por irem de encontro aos padrões 

da arte neoclássica (BOTTING, 1996, p.40; GROOM, 2012, p.12-13). 

Dentre as diversas teorias apresentadas até meados do século XVIII, a de Edmund Burke 

é especialmente profícua para os propósitos poéticos da literatura gótica por afirmar a 

importância do terror para o momento sublime: 

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

Ao estabelecer que o sublime deriva de ideias terríveis, Burke possibilita a sua 

dissociação do conceito estético do belo, que estaria relacionado a ideias claras, simples e 

harmoniosas. Isso porque o sublime, ao contrário, estando associado ao terror dependeria da 

presença da ideia de obscuridade: 

Para tornar algo extremamente terrível, a obscuridade parece ser, em geral, 
necessária. [...] Qualquer pessoa poderá perceber isso, se refletir o quão 
intensamente a noite contribui para o nosso temor em todos os casos de 
perigo e o quanto as crenças em fantasmas e duendes, dos quais ninguém 
pode formar ideias precisas, afetam os espíritos que dão crédito aos contos 
populares sobre tais espécies de seres. (BURKE, 1993, p.66-67) 

Vale ressaltar que uma ideia obscura não é caracterizada somente pela ausência de luz, 

mas também por sua ininteligibilidade. Sendo responsável por conferir a determinado objeto 

certo grau de incerteza para torná-lo terrível, a obscuridade é um elemento fundamental para 

o sublime. A proposta do filósofo irlandês, segundo Nick Groom, foi endossada pelo Gótico: 

A atividade crucial da imaginação gótica era vista inspirando terror e poder, 
o que era mais bem alcançado através da criação de efeitos sublimes 
baseados na Investigação de Burke. O sublime sinaliza os limites da 
racionalidade – o “sono” da razão – e era mais bem comunicado pela 
obscuridade. (2012, p.77 – tradução nossa) 
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A partir dessa ideia, Groom (2012, p.77-78) lista ainda sete tipos de obscuridade que 

frequentemente figuram em narrativas góticas: (i) meteorológico; (ii) topográfico; (iii) 

arquitetônico; (iv) material; (v) textual; (vi) espiritual; e (vii) psicológico. Esses tipos seriam 

identificáveis não apenas em obras góticas setecentistas, mas também em narrativas do século 

XIX, já no período romântico. Bons exemplos disso são o poema narrativo “A balada do velho 

marinheiro” (1798), de Samuel Taylor Coleridge, e o romance O morro dos ventos uivantes 

(1847), de Emily Brontë.  

Seguindo a divisão proposta por Groom, em nossa abordagem do conto “A guarida de 

pedra”, dar-se-á ênfase aos tipos meteorológico e psicológico na análise do espaço narrativo e 

ao tipo textual para tratar da questão da moldura. No primeiro caso, partimos da ideia de que, 

na narrativa de Varela, elementos climáticos – como ventanias, tempestades, etc. – aliam-se a 

aparições fantasmagóricas com vistas a fortalecer seu caráter sobrenatural. No segundo, 

entendemos que quebras narrativas em diferentes níveis de moldura – uma característica 

recorrente em obras góticas – constituem um artifício textual que colabora para a criação do 

sublime enquanto efeito estético. 

Podemos afirmar que, no que diz respeito à estrutura narrativa do Gótico, o espaço é um 

aspecto tão relevante quanto à caracterização da personagem monstruosa. Nesse tipo de 

literatura, a capacidade do monstro de amedrontar é sempre potencializada pelo espaço 

ficcional, que, sendo mais do que um aspecto constitutivo, “pode se transformar em um topos 

literário” (FRANÇA, 2013, p.66), configurando-se como uma fonte de significado. Outro fator 

importante é o fato de que o medo inspirado pelos loci horribiles não decorre somente das 

características físicas de determinado local. Grande parte do terror advém das “percepções 

subjetivas que os indivíduos têm dos lugares” (FRANÇA, 2015, p.139). Assim, em obras góticas, 

um dos principais meios para a produção do sublime terrível como efeito de recepção é a 

descrição do espaço narrativo, entendido como uma combinação das descrições espaciais com 

as reações por ele provocadas nas personagens. 

Na literatura gótica europeia, podemos identificar alguns exemplos recorrentes de 

espaços narrativos: castelos fechados e escuros, igrejas em ruínas, florestas exuberantes e 

amedrontadoras, dentre outros. No Brasil, embora seja possível identificar narrativas 

ambientadas em alguns desses lugares arquetípicos, as obras recorrentemente os adaptam a 

ambientes tipicamente nacionais, como é o caso de “A guarida de pedra”, que é ambientada 

em Bertioga, no litoral de São Paulo. 

O conto das “Crenças Populares” gira em torno de uma guarida no Forte de São João da 

Bertioga que se acreditava assombrada. Sua condição de local lúgubre pode ser percebida em 

sua primeira descrição: 

No tempo em que o Tenente R. era comandante da Fortaleza, os habitantes 
das imediações falavam de visões e espectros medonhos, que justamente 
quando o brônzeo relógio acabava de soar a última pancada da meia-noite, 
apareciam junto à guarida de pedra horrorizando e assombrando tudo. Os 
soldados tinham se tornado escravos de um terror sem limites; pediam de 
contínuo ao comandante que tivesse compaixão deles, que os poupasse às 
cenas diabólicas que soíam acontecer todas as noites, que mandasse enfim 
benzer por um padre aquela guarida maldita. (VARELA, s.d., p.312-313 –grifo 
nosso) 
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O campo semântico dos termos – “visões”, “espectros”, “horrorizando”, “assombrando”, 

“cenas diabólicas” – empregados no trecho acima assinala a filiação da narrativa às histórias de 

fantasmas, e evidencia o quanto ela é tributária da estética gótica. Além disso, é importante 

ressaltar que o uso desses vocábulos na apresentação do espaço narrativo não é meramente 

referencial. Os termos aplicados não designam características puramente físicas, facilmente 

perceptíveis por meio dos sentidos. Eles constituem um artifício ficcional que colabora para 

alertar e persuadir o leitor dos perigos sobrenaturais do lugar (FRANÇA, 2013, p.68). 

Outra estratégia presente na narrativa de Varela que contribui para a constituição de sua 

atmosfera é a resposta das personagens ao espaço no qual a ação se desenrola. A descrição 

preliminar da guarida apresentada no trecho acima é responsável por informar o leitor que os 

soldados haviam sido tomados por um “terror sem limites”. Amedrontados, eles clamavam por 

compaixão ao seu comandante, pedindo-o que mandasse benzer o local. Esse artifício fica 

ainda mais claro na descrição da reação do soldado André ao ser designado para passar a noite 

na guarida. Aterrorizado, ele suplicou que fosse dispensado da tarefa, mas, frente à 

inexorabilidade de seu comandante, foi forçado a “resignar-se e ir para o posto tremendo” 

(VARELA, s.d., p.313). Assim, podemos identificar no conto aqueles dois elementos que 

contribuem para a produção de um sublime terrível a partir do espaço narrativo. Por um lado, 

temos a descrição do ambiente aterrorizante da guarida, por outro, a reação por ela provocada 

nas personagens.  

Na sequência da narrativa, o relato de André oferece um excelente exemplo de como o 

espaço une-se à aparição fantasmagórica potencializando, assim, o efeito da cena descrita. 

Vejamos, primeiramente, a descrição do cenário antes da meia-noite: 

Eu estava encostado à guarida com minha espingarda ao lado e assobiava 
para distrair-me do medo que se tinha apoderado de mim. Sem uma estrela 
acordada, o céu era negro como uma furna, o vento corria desesperado, e 
o mar empolado batia com tal fúria sobre as pedras que até fazia a escuma 
entrar pelas janelinhas da guarida. (VARELA, s.d., p.314 – grifo nosso) 

No trecho acima, vemos não apenas um indivíduo já tomado de terror. Ao medo da 

personagem somam-se à noite densa e escura, o vento revolto e o mar bravio. Mesmo 

tentando se distrair, o soldado encontra-se em uma situação na qual não pode tranquilizar-se. 

Esse contexto estabelece a atmosfera para a cena que segue, quando há de fato a aparição: 

[…] eu vi uma figura sombria e medonha! Era um frade; [...] Atrás dele 
vinham quatro vultos todos mais alvos do que a neve, e seguravam com 
uma mão um chicote fumarento, enquanto a outra sustinha um caixão 
mortuário. Eles caminhavam lentos que parecia gastar uma hora para mover 
um pé; e cantavam com voz tumular e cavernosa a encomendação dos 
defuntos. Um vento gelado e furioso corria por todos os lados, as aves da 
morte piavam desoladamente, as ondas exalavam soluços frenéticos, 
batendo-se umas contra as outras. (VARELA, s.d., p. 314-315 – grifo nosso) 

A cena não é poderosa simplesmente em função dos fantasmas nela presentes. O efeito 

causado na personagem – e também no leitor – deriva, em grande parte, dos aspectos 

meteorológicos e dos outros elementos que compõem a descrição. Sabe-se que a figura é 

“sombria e medonha”, mas o medo por ela causado é potencializado pela ventania gélida, pelas 

“aves da morte” que piavam ao redor da guarida e pelo mar, ainda bravio, com “ondas que 

exalavam soluços frenéticos”. O campo semântico implementado na narração da ação constitui 

a própria natureza como um ambiente ameaçador. Não se trata, pois, apenas de uma moldura 

para a aparição, tampouco de um elemento simplesmente acessório ou ornamental. Ela é, por 
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si só, bastante significativa e unindo-se aos seres sobrenaturais, cria uma atmosfera propícia 

para a realização do sublime. 

Há ainda outra cena bastante interessante para os propósitos deste ensaio. Trata-se da 

descrição da experiência de outro soldado, Jorge, na guarida. Todavia, ao contrário de André, 

dessa vez temos um soldado que não crê nas histórias das assombrações e se oferece para ficar 

de guarda no intuito de provar que tudo não passa de “asneiras” (VARELA, s.d., p.315). Mais 

uma vez, aspectos meteorológicos e espaciais estabelecem a atmosfera da cena: 

A noite era negra e tempestuosa, os ventos rugiam pela floresta, lúgubres e 
desenfreados como os sombrios demônios do Ramayan – as ondas 
referventes de ardentias agitavam-se com espantosos rugidos como se 
defendessem o misterioso tesouro dos Nubelungen, o trovão retumbava 
pelo espaço como o ronco de uma população de titãs adormecidos. 
(VARELA, s.d., p.316) 

Mais uma vez, temos uma descrição centrada em constituir uma natureza aterrorizante e 

o emprego de um campo semântico composto por adjetivações que visam a ressaltar o perigo 

do lugar. Para tanto, há ainda diversas referências a mitos de diferentes povos que evocam 

ideias sombrias. Os ventos se assemelham aos demônios responsáveis pelo rapto da esposa do 

príncipe indiano Rama, o mar é tão bravio que suas ondas parecem proteger o tesouro dos 

Nibelungos nórdicos, e o trovão que ecoa lembra os titãs, grandes inimigos dos deuses gregos. 

Na passagem acima, toda a caracterização torna a natureza em volta da guarida bastante 

imponente e ameaçadora, mesmo sem a presença dos componentes fantasmagóricos. Quando 

estes aparecem, apenas corroboram o efeito já provocado pelos elementos naturais. Em 

verdade, a primeira reação da personagem, após ouvir pela primeira vez a procissão de 

fantasmas, é interpretá-la como a própria natureza. Apesar de estremecer um pouco, o soldado 

diz que “'é o vento, é a tempestade que ruge'” (VARELA, s.d., p.316). No entanto, no momento 

em que vê, de fato, os seres sobrenaturais, ele não pode mais resistir, sentindo “os cabelos se 

arrepiarem e o frio do terror correr-lhe pelo corpo” (VARELA, s.d., p.316). Nessa cena, 

portanto, é o elemento fantasmagórico que se alia à descrição espacial potencializando, dessa 

forma, o terror experimentado. 

Nas passagens analisadas ao longo dessa seção, podemos observar uma fusão dos 

aspectos naturais com os elementos sobrenaturais, de modo que, do ponto de vista da 

atmosfera que propicia a realização do sublime terrível, ambos são dependentes um do outro, 

isto é, os dois componentes trabalham juntos, potencializando o efeito criado pela obra. 

Na seção anterior, pudemos observar a maneira como o espaço narrativo é construído 

de modo a se constituir como uma fonte para o sublime. Agora, é necessário averiguar de que 

forma a realização de tal efeito estético se torna possível, uma vez que ao longo da narrativa 

somos apresentados a cenas aterrorizantes.  

Na Investigação, como vimos, Burke sustenta que o sublime está fundado na emoção do 

terror. O que é importante ressaltar é que, na visão do autor, para que situações terríveis 

possam constituir uma fonte do sublime, é necessário ainda que suas causas sejam 

apresentadas de maneira indireta: 

Quando o perigo ou a dor se apresentam como uma ameaça decididamente 
iminente, não podem proporcionar nenhum deleite e são meramente 
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terríveis; mas quando são menos prováveis e de certo modo atenuadas, 
podem ser – e são – deliciosas. (BURKE, 1993, p.48) 

Com base nessa premissa, podemos retomar a obscuridade de tipo textual na listagem, 

já apresentada neste ensaio, proposta por Nick Groom (2012, p.77). O autor americano 

reconhece que em obras góticas há, de maneira recorrente, a presença de histórias inseridas 

dentro de outras. Esse elemento também se faz presente em “A guarida de pedra”. Nossa 

hipótese, portanto, é que a narrativa emoldurada constitui uma estratégia de distanciamento 

que visa a possibilitar a realização de prazer estético – o sublime, em última instância – mesmo 

a partir de cenas terríveis, e nossa proposta é analisar o modo como a moldura é 

implementada na narrativa de Fagundes Varela, possibilitando, assim, a produção do sublime 

terrível. 

É importante observar, em primeiro lugar, que a própria história da guarida não é 

contada diretamente pelo primeiro narrador. Este, ao contrário, a ouve de um velho pescador 

amigo seu, “excelente narrador de legendas” (VARELA, s.d., p.311). Além disso, ao longo da 

narrativa, há algumas quebras de narração que, em nossa interpretação, são responsáveis por 

promover o distanciamento necessário ao sublime. A mais interessante para os propósitos 

deste ensaio é a cena protagonizada pelo soldado André, pois se trata, na verdade, de uma 

segunda moldura, mais uma história inserida no conto.  

A narração é, a todo o momento, interrompida, e nessas interrupções são-nos 

apresentadas as reações das demais personagens. Essas respostas, segundo a interpretação 

proposta neste ensaio, funcionam como um mecanismo que tenciona provocar uma resposta 

similar no leitor. Partilhamos, aqui, das ideias apresentadas por Noël Carroll em suas reflexões 

acerca do gênero do horror: 

[...] a obra de horror artístico tem embutido dentro de si, por assim dizer, 
um conjunto de instruções acerca da maneira adequada como o público 
deve responder a ela. [...] Ou seja, as obras de horror ensinam-nos [...] a 
maneira adequada de responder a elas. Descobrir essas sugestões ou 
instruções é uma questão empírica, não um exercício de projeção subjetiva. 
(1999, p.49) 

Carroll sustenta, portanto, que há, no gênero do horror, um paralelismo entre as reações 

das personagens e as do leitor, isto é, as respostas emocionais do público são moldadas pelas 

personagens. Assim, em “A guarida de pedra”, as pausas no relato de André que nos 

apresentam as reações dos outros soldados exemplificam o tipo de resposta que se espera do 

leitor: 

[…] De repente o relógio principiou a tocar; contei até onze pancadas, 
quando chegou às doze, ouvi uma gargalhada tão estridente, tão medonha, 
que os cabelos se me arrepiaram na cabeça, e a espingarda caiu das minhas 
mãos trêmulas; a gargalhada tinha soado perto, bem perto, a quatro passos 
de mim!… Nossa Senhora agora mesmo parece-me que ainda a tenho nos 
ouvidos!… 

André interrompeu-se, os camaradas benzeram-se, e o comandante disse 
com interesse: 

– Continua, meu rapaz, continua. (VARELA, s.d., p.314 – grifo nosso)  

Podemos perceber no trecho acima que, mesmo sem estarem expostas diretamente às 

causas sobrenaturais da cena relatada, as personagens são afetadas de algum modo pela 

descrição de André. Elas estão aterrorizadas, o que nos é atestado pelo fato de elas se 

benzerem, mas nessa situação todos estão a salvo de perigos diretos, fazendo da cena uma 
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fonte em potencial do sublime. É ainda interessante observar a reação do comandante, que, se 

antes não acreditava nas superstições locais, agora demonstra ao menos interesse pela 

narração. Mais além, a impressão nele causada pelo relato se intensifica: 

– Inda bem a gargalhada não tinha acabado de soar, que eu escutei o som 
lúgubre e funerário de uma sineta, era toque lento e compassado como o 
que anuncia um enterro. O suor corria-me em bagas pela testa, meus dentes 
rangiam com força e minhas pernas tremiam como varas verdes. Voltei o 
rosto para o lado… Oh, meu Deus! era horrível o que vi!… 

– Então calas-te!… – gritou o comandante já um pouco impressionado. 
(VARELA, s.d., p.314 – grifo nosso) 

Essa passagem atesta a potência da narrativa do soldado. Agora, até mesmo o 

comandante, que antes era descrente em relação a todas as histórias de fantasmas que 

envolviam a guarida, encontra-se “um pouco impressionado” (VARELA, s.d., p.314). A força do 

relato reside justamente em sua capacidade de arrebatar as personagens, despojando-as de 

sua “faculdade de agir e raciocinar” (BURKE, 1993, p.65). Isto se confirma ao fim da narração, 

quando todos os soldados estão “pasmos e horrorizados” (VARELA, s.d., p.315). A terminologia 

empregada comprova a realização do efeito sublime a partir da experiência de André uma vez 

que as demais personagens, não tendo vivenciado propriamente a experiência, são capazes de 

se sentir maravilhadas, ainda que também se sintam horrorizadas. Essa reação funciona como 

um exemplo do tipo reação que se espera do público, como propõe Noël Carroll. Assim, da 

mesma forma que foi possível aos soldados sentirem-se fascinados pelo relato das experiências 

de André, o leitor, em função do distanciamento promovido pela moldura, pode experimentar 

o sentimento do sublime a partir das cenas aterrorizantes que compõem a narrativa de “A 

guarida de pedra”. 

O conto analisado neste ensaio é um exemplo de como Fagundes Varela, em sua obra 

em prosa, faz uso de muitos elementos e convenções do Gótico literário para compor suas 

narrativas de modo a possibilitar a produção do sublime terrível. Neste estudo, nosso foco foi o 

espaço ficcional e a moldura como estratégia de distanciamento, mas, muito além desses dois 

aspectos, podemos identificar, nas narrativas do escritor fluminense, personagens descritas 

como figuras animalescas e cadavéricas, o retorno fantasmagórico do passado para assombrar 

o presente, dentre outros arquétipos. 

As narrativas em prosa de Varela, portanto, ilustram bem que, ao contrário do que a 

crítica e a historiografia tradicionais nos fizeram crer, há no Brasil uma produção ficcional 

influenciada pela poética do Gótico europeu.  
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Karla Menezes Lopes Niels 

O jovem Manuel Antônio Álvares de Azevedo sempre foi apontado pela crítica e pela 

historiografia como poeta genial; como prosador não gozou do mesmo prestígio. Hoje, no 

entanto, sua prosa, antes pouco estudada, tem sido objeto de muitos artigos, ensaios, teses, 

dissertações e apreciações críticas diversas – um aumento considerável de estudos acadêmicos 

acerca dessa parte de sua produção literária. Grande parte desses estudos consideram os 

contos de Noite na taverna como aqueles que inauguram uma produção de cunho fantástico 

em nossas letras, apontando o jovem ultrarromântico como o primeiro e mais representativo 

autor desta vertente literária nacional ainda pouco estudada pelos especialistas. Para Cristina 

Batalha, os contos de Noite na taverna, juntos ao drama Macário, inaugurariam, na literatura 

brasileira, uma espécie de “estética da incerteza” (BATALHA, 2010, p.4).  

Homero Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira (2010) também vislumbraram nos 

contos do jovem paulista o ponto de partida de uma produção do gênero fantástico no Brasil. 

Nesse sentido, apontam uma série de emulações de Noite na taverna que, a nosso ver, 

serviriam como indicativo da presença do gênero nas letras brasileiras ainda no século XIX, e 

sua continuidade início do XX. Dentre elas estão A confissão de um moribundo (1856), de 

Lindorf Ernesto F. França; Cartas-romance (1859), de Américo Brasílio de Campos; Conto 

Misterioso (1860), de Antonio L. Ramos Nogueira; Poverino (1861), de Américo Lobo; Ruínas da 

glória (1861), A guarida de pedra, crenças populares (1861), Esther (1861), Inak (1861), de 

Fagundes Varela; Conto à mesa de chá (1861), de Antônio Manuel dos Reis; Uma noite no 

cemitério (1861), de João Antônio de Barros Júnior; Gennesco: vida acadêmica (1862), de 

Teodomiro Alves Pereira; A Trindade Maldita: contos no botequim (1862), de Franklin Távora; 

Uma noite de vigília, romancete (1863), de Félix Xavier da Cunha; Dalmo, ou Mistérios da noite 

(1863), de Luís Ramos Figueira; D. Juan ou A prole de Saturno (1869), de Castro Alves; Favos e 

Travos (1872), de Rozendo Moniz Barreto; Meia-noite (1873), de João de Brito; Um esqueleto 

(1875), de Machado de Assis; D’ A Noite na taverna (1889) de Medeiros e Albuquerque; O 

esqueleto (1890), de Vítor Leal (pseudônimo de Pardal Mallet e Olavo Bilac); O medo (1890), de 

Vivaldo Coaracy; Meia-noite no cabaré (1901), de Leandro Barros; Misérias, contos fantásticos 

(1910), de Altamirando Requião; Misérias (1931), de Amadeu Nogueira e Os donos da caveira 

(1931), de Ernani Fornani.  

A essa listagem pode-se ainda acrescentar, não como exemplo de emulação dos contos 

do jovem paulista, mas como exemplo de produção fantástica no Brasil oitocentista, a novela 

história Os invisíveis (1861), de Joaquim Felício dos Santos, que, nas palavras do historiador 

José Guilherme Merquior, seria um exemplo de “novela fantástica hoffmanniana” (MERQUIOR, 

1996), A luneta Mágica (1869), de Joaquim Manuel de Macedo, também de clara inspiração 

                                                 
8 O termo marginal surge na década de 1970 para designar uma literatura que afronta o cânone por romper com 
qualquer modelo estético e cultural vigente. Muitas vezes o termo é usado simplesmente para qualificar o trabalho 
de artistas que, contrários às regras de produção e circulação da literatura, partem para uma produção e venda 

independente. No cenário contemporâneo o termo tem sido utilizado para qualificar a literatura produzida por autores 
das periferias das grandes cidades brasileiras e que abordam em seu discurso o universo do crime, da violência, das 
drogas e da miséria urbana. Aqui, usamos o adjetivo marginal com um outro sentido, mais amplo, o de literatura 
que se faz à margem do cânone. Assim retroagimos o uso do termo ao século XIX e ao início do século XX. 
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hoffmanniana, “As Bruxas” (1861), de Fagundes Varela e os contos machadianos “A vida 

eterna” (1870), “O capitão Mendonça” (1870), “Óculos de Pedro Antão” (1874), “O Anjo Rafael” 

(1869), “A decadência de dois grandes homens” (1873), “A mulher pálida” (1881), “A chinela 

turca” (1882), “Sem olhos” (1876), “O Imortal” (1882) e “A segunda vida” (1884), de Machado 

de Assis, Lendas e Romances (1871), de Bernardo Guimarães, “Os demônios” (1891), de Aluízio 

Azevedo e os Contos Amazônicos (1892), de Inglês de Souza.  

A maior parte destes textos, assim como os contos de Noite na taverna, durante muitos 

anos estiveram (e alguns ainda estão) à margem do cânone. Alguns nem sequer são aludidos 

em nossas historiografias literárias. Até mesmo os contos fantásticos daquele que foi, e é, um 

dos nomes mais representativos da nossa literatura, Machado de Assis, permaneceram um 

tanto obscurecidos até a década de 1970; ocasião em que Raimundo Magalhães Júnior reuniu-

os para publicação do título Contos Fantásticos de Machado de Assis, chamando assim atenção 

para essa vertente ficcional também praticada pelo Bruxo do Cosme Velho.  

 Pouco se comentou sobre essa vertente literária machadiana até vir a lume a antologia 

de Magalhães Jr, talvez porque, como argumenta o próprio antologista, sua produção de cunho 

fantástico estivesse diluída em diferentes títulos de sua obra publicada, sem contar os contos 

que só contaram com publicação em jornal como expõem Ricardo Gomes da Silva em estudo 

posterior (SILVA, 2012). Além da omissão, ou desconhecimento, por parte da crítica desses 

contos fantásticos machadianos até aquele momento, houve ainda certo juízo negativo a sua 

verve fantástica que, na nossa opinião, teria condicionado o esquecimento destes contos. O 

antologista no prefácio do volume chama atenção para o juízo nefasto de Sílvio Romero aos 

contos fantásticos de Machado: 

[...] num livro injusto e tendencioso sobre Machado de Assis (Estudo 
Comparativo de Literatura Brasileira), Sílvio Romero anotara, na página 133, 
que o grande escritor "hoje tem veleidades de pensador, de filósofo, e 
entende que deve polvilhar os seus artefatos de humour e, às vezes, de 
cenas com pretensão ao horrível". A isto acrescentava: "Quanto ao humour, 
prefiro o de Dickens e de Heine, que era natural e incoercível; quanto ao 
horrível, agrada-me muito mais o de Edgar Allan Poe, que era realmente um 
ébrio e louco de gênio, ou o de Baudelaire, que era de fato um devasso e 
epilético." Achava Sílvio Romero incrível que um pacato diretor de 
Secretaria de Estado, no caso o Ministério da Viação e Obras Públicas, 
condecorado com a Ordem da Rosa, pudesse dar-se ao luxo de abordar o 
que chamou de horrível, como se um verdadeiro escritor não fosse capaz de 
dissociar sua vida cotidiana das criações de seu espírito. E disso ninguém foi 
mais capaz do que Machado de Assis, o cidadão perfeito, o burocrata 
exemplar, que era, no entanto, um escritor profundo, audacioso, irónico e, 
não raro, satírico e corrosivo. Foi, também, um cultor do fantástico. Às 
vezes, de um fantástico mitigado, que não ia além dos sonhos que temos 
não só adormecidos como ainda acordados; outras vezes, de um macabro 
ostensivo e despejado. Excepcionalmente, ia buscar na realidade, mais 
arrojada do que a ficção, os temas de alguns desses contos macabros, como 
é o caso de Um Esqueleto. (ROMERO Apud MAGALHÃES JR., 1973, p.8) 

O crítico Romero é tão negativo ao juízo que faz ao introdutor do gênero no Brasil, 

Álvares de Azevedo, quanto o foi com autor de Memórias de Brás Cubas. Reconhece que o 

jovem paulista arrancou-nos de vez da influência portuguesa por buscar sua inspiração e 

influência em outros países europeus (ROMERO, 1888, p.903). Ele, que foi um produto da 

academia brasileira, como afirma o historiador, influiu, mais tarde, em Portugal, fazendo o fluxo 

inverso: 
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Há nele páginas de um objetivismo completo: “Pedro Ivo”, “Teresa”, 
“Cantiga de sertanejo”, “Na minha terra”, “Crepúsculo do mar”, “Crepúsculo 
nas montanhas”, e muitas outras. Em “Glória moribunda”, “Cadáver de 
poeta”, “Sombra de D. Juan”, “Boêmias”, “Poema do Frade”, e no Conde 
Lopo, recentemente publicado, há muito desse satanismo, desse desprazer 
da vida em que veio acabar o romantismo. Há apenas mais talento do que 
em Baudelaire; porque, de envolta com os desalentas e extravagâncias do 
gênero, em Azevedo aparecem manifestações de lirismo que não possuía 
tão eloquentes o poeta francês. Essa parte da obra do poeta brasileiro. 
Neste sentido um dos precursores do desmantelo do romantismo veio a 
influir muito em Portugal, chegando até a Guerra Junqueiro, cuja “Morte de 
D. João” tem muita coisa que possui a sua inspiração primitiva em poesias 
do autor da “Noite na taverna”. (ROMERO, 1888, p.918) 

Mas quando se trata de sua prosa, que como dissemos abriga características do gênero 

fantástico, não vê um Álvares de Azevedo tão genial quanto o poeta porque, como afirma, “o 

drama, o romance e o conto exigem muita observação, muita análise, muita tensão no espírito, 

a par de muita imaginação criadora. Não creio que aquelas qualidades predominassem no 

espírito do poeta” (ROMERO, 1888, p.923). A produção em prosa, para o historiador, devia ser 

o resultado da observação e do registro documental de realidades naturais e sociais. A 

imaginação criadora, especialmente a fantasiosa, mirabolante, dada ao suspense, ao horror, ao 

escândalo e ao sobrenatural, não cabia ao drama, ao conto e ao romance; por isso, Silvio 

Romero não se estende em seus comentários sobre as extravagantes histórias de Noite na 

taverna, mas opta apenas por afirmar que Azevedo não gozava das qualidades necessárias à 

boa produção em prosa. 

Mesmo quando elogia a lírica de Azevedo, não deixa de imprimir uma crítica àquela cuja 

temática se aproxima do fantástico como, “Glória Moribunda”, “Cadáver de Poeta”, “Sombra de 

D. Juan”, “Boêmias”, “Poema do Frade” e Conde Lopo, pois, antes de conclamar o paulista como 

um poeta superior a Baudelaire, acena para o fato de que neles “há muito desse satanismo, 

desse desprazer pela vida em que veio acabar o romantismo.” (ROMERO, 1888, p.918). 

Os juízos negativos de Sílvio Romero aos contos fantásticos de Machado de Assis e de 

Álvares de Azevedo servem-nos de exemplo de como a crítica da época encarava esse tipo de 

literatura. Juízo que contaminaria outros historiadores como José Veríssimo (1900) que, se não 

julgaram mal a produção fantástica desses literatos, se abstiveram de quaisquer julgamentos. 

Na impossibilidade de circunscrever tais narrativas em determinada escola ou corrente 

literária, a historiografia e a crítica especializada puseram-nas de lado, como se não fossem 

dignas de sua apreciação crítica.  

Outro exemplo desse movimento seria o dos contos fantásticos de Fagundes Varela que 

quase desapareceram. “As ruínas da Glória”, cuja publicação data de 1861, teve sua 

republicação em livro somente cem anos depois, em 1961, quando selecionado por Edgar 

Cavalheiro e Mário de Silva Brito para compor o segundo volume do Panorama do conto 

Brasileiro, O conto romântico. “As bruxas”, de autoria também de Varela só foi republicado em 

2011, quando resgatado por Maria Cristina Batalha para compor a antologia Fantástico 

Brasileiro: Contos Esquecidos. E que dizer ainda d’A Trindade Maldita, de Franklin Távora, que 

contou apenas com a edição folhetinesca que saiu pelo Correio Paulistano de 9 a 12 de abril de 

1862, não gozando de publicação posterior em livro? Obras de dois autores canônicos, mas 

cuja produção não erudita foi completamente deixada à margem do cânone da literatura 

brasileira pela Historiografia e pela Crítica especializada de outrora. Nas histórias da literatura, 

Fagundes Varela é reverenciado pela sua poética; Franklin Távora por sua obra naturalista. Suas 

investidas no fantástico foram obscurecidas. Mas não seria por muito tempo.  
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 O momento pós-modernista seria crucial para o redirecionamento dos estudos sobre a 

produção de cunho fantástico no Brasil, momento que coincide com o amadurecimento da 

crítica brasileira. O pós-modernismo é caracteristicamente aberto, plural e dado à transgressão 

do real (ou melhor, das múltiplas realidades), fator que teria propiciado o resgate de uma 

literatura de questionamento do real como é o fantástico. Além do mais, é justamente entre as 

décadas de 1950 e 1970 que surgem os primeiros estudos de peso sobre o gênero: Le conte 

fantastique (1951), de Castex; o prólogo a Anthologie du fantastique (1958), “De la féerie à la 

sience-fiction” e A couer du fantastique (1965), de Callois, além de L’art et La Littérature 

fantastiques, de Louis Vax (1960), cuja edição traduzida para o português seria publicada e 

editada pela editora Arcádia de Lisboa, em 1972. 

 No Brasil, os estudos acerca do gênero são inflamados pelo lançamento de As 

estruturas narrativas (1969) e Introdução à literatura fantástica (1975), traduções, 

respectivamente de Pour une Theorie du Recit (1969) e Indroduction à la littérature fantastique 

(1970), de Tzvetan Todorov. A despeito das lacunas e dos problemas conceituais da obra do 

estruturalista, seus estudos acerca do gênero propiciaram uma grande efusão de outros 

estudos sobre o fantástico no Brasil. Foi graças principalmente ao ensaio de Todorov que a 

academia se voltou para essa vertente que aqui andava um tanto esquecida. Após essas 

décadas começam a surgir inúmeros estudos acadêmicos sobre o fantástico em nossas letras; 

artigos, ensaios, dissertações e teses que paulatinamente redirecionaram a visão sobre essa 

produção narrativa a priori renegada. 

 A partir dos anos 50 do século XX empreendeu-se, portanto, um grande esforço no 

resgate dessa parte da literatura brasileira que se manteve oculta por tanto tempo, 

literalmente à margem do cânone. Tal esforço resultou, além do resgate dos contos fantásticos 

de Machado de Assis por Magalhães Jr, na década de 1970, na reunião de contos de natureza 

fantástica de autores de diversos momentos literários em coletâneas ou antologias como O 

conto fantástico, oitavo volume da coleção Panorama do conto brasileiro, de 1959, organizada 

por Jerônimo Monteiro; Maravilhas do conto fantástico – antologia de contos estrangeiros, que 

contém três narrativas brasileiras –, de 1960, organizado por Fernando Correia da Silva e José 

Paulo Paes; Obras primas do conto fantástico – antologia de contos estrangeiros que traz cinco 

narrativas nacionais –, de 1961, organizado por Jacob Penteado; Histórias fantásticas – 

antologia que abriga contos de Lima Barreto, Moacyr Scliar, Murilo Rubião e Modesto Carone 

junto a nomes como Edgar Allan Poe e Franz Kafka –, de 1996, organizado por José Paulo Paes; 

Páginas de Sombras: contos fantásticos brasileiros, de 2003, organizado por Bráulio Tavares; Os 

melhores contos fantásticos – antologia de contos nacionais e estrangeiros (alguns até então 

inéditos em português) que traz seis contos de brasileiros –, de 2006, organizada por Flávio 

Moreira da Costa e prefaciada por Flávio Carneiro; Contos Macabros: 13 histórias sinistras da 

literatura brasileira, de 2010, organizado por Lainister de Oliveira Esteves; e, por fim, O 

fantástico brasileiro: contos esquecidos, de 2011, organizado por Maria Cristina Batalha, que 

procurou reunir contos não contemplados nas antologias anteriores. Um esforço que 

certamente tem contribuído para o aumento do interesse dos pesquisadores brasileiros, bem 

como dos leitores, na literatura que explora temas sobrenaturais. 

 É imperativo ainda ressaltar o pioneirismo de Jerônimo Monteiro ao organizar a 

primeira antologia de contos fantásticos brasileiros, lançada apenas oito anos após a 

publicação do ensaio de Castex e um ano após o prólogo de Callois na França. Ao organizar o 

volume, colocou-se diante de uma complicada empresa pois, como comenta na introdução, 

deparou-se com grandes dificuldades para encontrar e ter acesso a contos de autores 
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brasileiros que praticaram o fantástico. Dificuldades que nos casos dos textos ainda não 

reeditados, perduram9.  

Diante da dificuldade encontrada na reunião dos contos que comporiam o volume, o 

antologista arrazoa que o que se lê desse gênero no Brasil é, senão, literatura traduzida, 

especialmente do inglês. Seu argumento é o de que a literatura inglesa e norte-americana 

forneceria aquilo que não se tem na realidade. O homem precisa dos horrores ficcionais para 

ajudá-lo a suportar os horrores da vida real, assim como a criança precisa do conto de fadas 

para desenvolver-se. O imaginário humano se apodera de elementos sobrenaturais, polêmicos 

e destrutivos e transforma-os em ferramentas que desmantelam estes mesmos elementos, 

provocando instabilidade e incerteza quanto às realidades que o cercam. Para Monteiro, 

portanto, é interessante que numa cultura como a nossa, em que as superstições, as lendas e 

as crendices são tão afloradas, a produção de uma literatura de cunho fantástico tenha sido, 

até aquele momento, tão improfícua. De acordo com a sua lógica, deveríamos gozar de uma 

produção de literatura fantástica ainda maior que os ingleses e os americanos, pois teríamos 

ainda mais material a explorar (MONTEIRO, 1959). Com o que certamente concorda Lainister 

Esteves (2010), organizador da penúltima antologia mencionada: 

Não é possível mencionar que, no período em questão, houvesse produção 
sistemática de literatura de terror no Brasil, uma vez que o gênero se 
consolidaria, mais propriamente, em meados do século XX, mas o fato é que 
renomados autores brasileiros se dedicaram a construir textos em prosa, 
recheados de situações sinistras, capazes de inquietar o mais cético dos 
leitores. (OLIVEIRA, 2010, p.9) 

Na verdade, não é que não tivéssemos a prática do fantástico aflorado em nossas letras 

até então, mas que, como já comentamos no início do capítulo, a produção do gênero teria 

sido obscurecida pela crítica por não se enquadrar perfeitamente no projeto nacionalista 

empreendido durante o romantismo e levado a cabo pelas escolas posteriores.  

Mesmo com o atual aumento do interesse da academia na literatura que explora o 

onírico, o sobrenatural e o metaempírico, não há dúvidas de que falar em gênero fantástico 

numa literatura predominantemente realista como a literatura brasileira ainda é caminhar por 

terreno movediço. Lucia Miguel-Pereira (1973) argumenta, a nosso ver erroneamente, que 

somos pouco imaginativos e pouco dados a abstrações, o que explicaria a nossa predileção 

pelo realismo. Os poucos títulos fantásticos, de aventura, de horror ou mesmo novelas policiais 

seriam um sintoma, segundo a historiadora, de uma literatura marcada pelo desejo de trazer a 

realidade para dentro da ficção. 

Ora, a nossa literatura, como sistema (CANDIDO, 2013), surge num momento em que 

precisávamos nos afirmar como nação independente. Uma independência que não podia ser 

só política, mas também cultural. Como adolescentes mimados que se rebelam contra os 

ensinos dos pais, nos rebelamos contra Portugal, renegando a herança cultural herdada. O 

movimento de independência política durante o século XIX firmaria, portanto, o compromisso 

de, por meio da literatura, afirmar-se essa identidade brasileira e, em consequência, 

inventariar nosso passado cultural através da expressão de nossa “cor local” – a natureza, o 

                                                 
9 Por exemplo, a primeira parte de A trindade maldita, de Flankin Távora não é possível localizar; nem mesmo na 
Biblioteca Nacional, onde encontram-se facilmente todas as outras partes do folhetim. 
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índio, a sociedade. De fato, no incipiente panorama intelectual do I Império, homens que eram 

simultaneamente literatos, políticos e historiadores ocasionavam uma fusão entre questões 

literárias e políticas. Os protagonistas da cena política que conduziu à emancipação política 

brasileira foram também os desbravadores de um movimento a favor de uma literatura 

brasileira autêntica que se consolidaria durante o nosso Romantismo – uma literatura que 

significaria, ao menos representativamente, nossa emancipação cultural de Portugal. 

Dentro de tal perspectiva, a escola romântica será então a responsável por uma 

produção expressiva em que o termo "nacionalismo" assumirá um caráter duplo: a afirmação 

das particularidades do país e o esforço obrigatório de libertação cultural de Portugal, em 

termos estéticos identificado com o antigo estilo neoclássico a ser superado. Assim, a vontade 

de negar a tradição lusitana em nome da criação de uma identidade própria resultou no 

abandono inconsciente da tradição de uma literatura mais imaginativa, a que Carlos Fuentes 

(2000) denominou “Tradição de La Mancha”. Essa, que se inicia com Cervantes, trabalha a 

ficção com o fim de fundar uma realidade outra através da imaginação, da estruturação da 

linguagem, da ironia e da mistura de gêneros. Nós, como toda a América Latina, seguimos uma 

outra tradição, a de “Waterloo” – corrente realista cujas obras baseam-se sobretudo no relato 

da experiência e na representação de realidades.  

Por causa dessa tendência, durante muitos anos a literatura que não era pautada na 

realidade teria sido, de certo modo, marginalizada pela crítica e pela historiografia brasileira, 

fazendo parecer que não tivemos a prática de outro tipo de literatura que não a realista. Por 

isso, segundo Pereira (1973), temas fantásticos só teriam se refletido em um único título – 

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. O que não é uma verdade, haja vista que após os 

contos do jovem paulista tivemos um bom fluxo ininterrupto de contos fantásticos para além 

das emulações de que falam Homero Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira (2010), 

alguns de altíssima qualidade. Além dos contos oitocentistas já citados, destacamos, à guisa de 

exemplo, “A casa sem sono” (1923), de Coelho Neto, “Os olhos que comiam carne” (1932), de 

Humberto de Campos, “Moça, flor, Telefone” (1951), de Carlos Drummond de Andrade, “A 

escuridão” (1963), de André Carneiro, “O edifício” (1965), de Murilo Rubião, “As formigas” 

(1977), de Lygia Fagundes Telles, “Alguém dorme nas cavernas” (1994) e “Um certo tom de 

preto” (1994), de Rubens Figueiredo, “O voo da madrugada” (2003), de Sérgio Santana, “A 

expedição Monserrat”, de Bráulio Tavares; só para citar alguns. 

O fato é que sempre houve público para a literatura de cunho fantástico. Os contos de 

Noite na taverna, apesar de não contarem com boa receptividade da crítica da época, tiveram 

boa receptividade do público leitor, o que parece ter condicionado tal contínua produção de 

contos fantásticos nas letras brasileiras. Sobre sua recepção ainda no século XIX, o historiador 

José Veríssimo relata que os "meninos de colégio [do Colégio Pedro] [...] saturavam-se dos 

horrores de Bertram e Solfieiri", mesmo que se tratasse de uma prosa "que certamente não 

merece o apreço e, sobretudo, a estima, que [esses jovens] lhe deram." (VERÍSSIMO, 1977, 

p.26-32). Testemunho que nos assegura o gosto de parte do público leitor da época por esse 

tipo de literatura. 

O mesmo Veríssimo atesta ainda que, na década de 1870, apenas quinze anos após a 

publicação do segundo volume das Obras Completas (1855), "fizeram-se várias edições 

separadas [de Noite na taverna], muito mais do que da Lira dos vinte anos" (VERÍSSIMO, 1977, 

p.26-32). Edições, devo enfatizar, vendidas a um preço tão em conta quanto os grandes 

romances de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo - $300,00, perdendo somente para 

o grande best-seller da época, Diva - "pequeno romance editado pela Garnier, que acertou logo 

duas edições, ao preço $250,00 cada" (MACHADO, 2010, p.99).  



61 

Para o historiador, os contos do jovem Azevedo teriam influenciado, mesmo que 

indiretamente, alguns nomes da literatura nacional, pois os horrores relatados pelos boêmios 

da taverna entreteram os estudantes "dados à poesia e às letras" (MACHADO, 2010, p.26-32) 

antes do surgimento da escola naturalista. O que o crítico e historiógrafo não podia saber é que 

o tipo de literatura proposta por Azevedo frutificaria à margem do cânone mesmo após a 

escola naturalista, conforme atestado por Homero Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira 

(2010), proporcionando o mesmo prazer estético peculiar aos leitores brasileiros dos séculos 

XX e XXI que os contos da taverna proporcionaram aos jovens do XIX.  

Outro grande exemplo do gosto do público brasileiro pela ficção de cunho fantástico, 

imaginativo e insólito ainda no século XIX, é a tiragem de mil exemplares de A luneta mágica 

(1862), de Joaquim Manuel de Macedo, já em sua primeira edição (MACHADO, 2010, p.98). 

Claro que se tratava de um autor que, assim como José de Alencar, já havia se consagrado, mas 

uma tiragem de mil exemplares era bastante significativa para a época, principalmente 

tratando-se de um romance de cunho fantástico.  

Essa predileção pela narrativa fantástica, como também pela sombria, perversa e 

obscura, é atestada por Marlyse Mayer em seu estudo sobre a introdução e evolução do 

folhetim no Brasil. Para a pesquisadora, um escritor que soube trabalhar com esse veio literário 

teria sido Machado de Assis. Diz ela:  

[...] o apologista da "elevação moral da família" não hesita em confrontar 
suas gentis leitoras com o tenebroso do ser e do folhetim. E acredito que se 
as ditas gentis leitoras e seus respectivos cônjuges puderam enfrentar 
galhardamente o minucioso horror da descrição clínica do episódio central 
de "A causa secreta" (tema que também está em "Conto Alexandrino"), é 
que havia muito deviam ter estômago arrimado, e aguçado o gosto pelo 
deleitável das situações-limite, ao ler e ouvir ler, entre outras tantas cenas 
do mesmo jaez [...] (MEYER, 1996, p.391)  

Gosto que também se revela pela presença em nossas bibliotecas e gabinetes de leitura 

de títulos de literatura gótica e fantástica, traduzidos ou não, com especial destaque para a 

tradução francesa dos contos de Hoffmann, Contes fantastiques, de 1844, e o título Nevroses: 

Hoffmann, Quincey, Edgar Poe, G. de Nerval, tradução francesa de 1898 que pertenceu à 

biblioteca pessoal de João do Rio e hoje encontra-se disponível no Real Gabinete de leitura. 

No que diz respeito ao alemão E. T. A. Hoffmann, sua presença no Brasil e a sua 

influência sobre nossos autores oitocentistas foi farta e abundante. Apesar de ter sido um 

artista multivocacional – foi jurista, compositor, desenhista, escreveu desde óperas a novelas, 

romances, contos, etc – seus contos fantásticos é que lhe deram maior destaque, tanto na 

Alemanha, quanto em outros cantos da Europa, em especial, na França. Foi um dos autores 

mais lidos e traduzidos de seu tempo e, talvez por isso, influiu em praticamente “todos os 

novelistas franceses, de Nerval e Balzac até Maupassant (“Le Horla”); Poe e Baudelaire; 

Puchkin, Gogol e Dostoiévski; Bécquer e Karen Blixen; os escritores russos de 1920 que 

chamavam seu clube de “Irmãos Serapião”; Lovecraft, em nossos dias; e Kafka” (CARPEAUX, 

2013, p.110). Aqui seu nome chega atrelado aos seus contos e, por conseguinte, à literatura 

fantástica. 

 Apesar de não se saber precisamente de que maneira autores como Álvares de 

Azevedo, Fagundes Varela, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, dentre outros 

tiveram contato com a obra do alemão, haja vista não haver relatos de que nenhum deles 

falasse a língua de Goethe, a sua influência é facilmente identificável. Dentre os nossos 

românticos, parece que só Gonçalves Dias sabia o idioma, pois, traduziu Die Braut von Messina 

(1803), de Friedrich Schiller. Álvares de Azevedo certamente não lia, como o próprio lamenta 
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em nota ao O livro de Fra. Gondicário: “Se soubesse o Alemão, eu não resistiria ao desejo de 

dar uma tradução dessa soberana invocação de – Faust. Fazê-la pelo molde de um pálido 

reflexo de uma tradução francesa – fora um sacrilégio...” (AZEVEDO, 2000, p.629). Por isso, 

acreditamos que a obra hoffmaniana tenha circulado no Brasil do século XIX por meio de 

traduções, em sua maioria, francesas, língua franca naquele século.  

Hélio Lopes, em artigo sobre a literatura fantástica no Brasil, afirma que possivelmente a 

primeira obra do alemão aqui publicada teria sido “O Morgado, na ‘Biblioteca brasílica’ da 

revista Minerva Brasiliense (1843-1845)” (LOPES Apud VOLOBUEF, 2002, p.2), mas não 

desconsidera a possibilidade de seus contos terem sido publicados antes “em nossa imprensa 

periódica” (LOPES Apud VOLOBUEF ,p.2), o que até o momento de nossa pesquisa não 

pudemos constatar. 

Ora o introdutor do gênero fantástico no Brasil, Álvares de Azevedo, sofreu influência de 

Hoffmann, como também de nomes como Lord Byron, autor que bebeu das mesmas fontes 

góticas que Hoffmann bebeu, como é não só atestado pela sua fortuna crítica, como também 

pelas cartas por ele deixadas e pelas alusões ao alemão em seus textos. No poema “Ideias 

íntimas”, alude-se a Hoffmann como o “Phantastico alemão, poeta ardente/ Que ilumina o 

clarão das gotas pálidas/ do nobre Johannisberg! [...]” (AZEVEDO, 2000, p.203). No conto de 

abertura de Noite na Taverna, “Uma noite do século”, novamente aparece o alemão de 

Johannisberg, agora nomeado na fala de Archibald aos convivas da taverna:  

[...] entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças 
queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os 
braços do carneiro no cepo gotejante, o que nos cabe é uma história 
sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos – como Hoffmann os 
delirava ao clarão dourado de Johannisberg”. (AZEVEDO, 2000, p.567) 

Em O livro Fra. Gondicário, faz nova menção aos contos fantásticos de Hoffmann:  

Nunca lhe sorriste sequer depois de uma das ideias ébrias de Byron, ao 
fechar de um dos cantos Voltarianos de Beppo – ao volver da página da ode 
fatídica do Inglês a seu tálamo dos amores - sequer após de um dos 
romances de George Sand, a mulher de fronte febril e de coração 
meridional, ou num desses contos de Hoffmann, o Alemão, concebidos no 
acesso de seu fantasiar estranho, ao luzir doirado do Johannisberg nos 
cristais verdes – em uma das criações, que são como sombras doiradas pelos 
manchados escuros dos clarões de um palácio encantado? (AZEVEDO, 2000, 
p.620) 

E, por fim, no “Puff”, de Macário, dá-nos indícios de dois contos do alemão que teriam 

sido lidos pelo autor. Referindo-se ao próprio Macário, chama-o de: 

[...] um filho pálido dessas fantasias que se apoderam do crânio e inspiram a 
Tempestade, a Shakespeare, Beppo e o IX Canto de D. Juan a Byron; que 
fazem escrever Annunziata e O canto de Antonia a quem é Hoffmann ou 
Fantasio ao poeta de Namouna. (AZEVEDO, 2000, p.509) 

Karin Volobuef (2002) chama atenção para o fato de que Annunziata e O canto de 

Antonia seriam no original, respectivamente, Doge und Dogaresse e Rat Krespel, contos que 

compõem a coletânea Die Serapions-Büder, de 1819. 

No entanto, a influência hoffmaniana não se restringiu somente ao jovem paulista, mas a 

diversos de nossos autores oitocentistas. Machado de Assis e Fagundes Varela, por exemplo, 

também aludem, direta ou indiretamente, ao alemão. Karin Volobuef (2002) vê ainda traços do 



63 

conto de fadas Klein Zaches genannt Zinnober em Inocência, do Visconde de Taunay, Til e 

Sonhos d’ouro de José de Alencar e A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães:  

[...] percebemos que Der goldne Topf e Klein Zaches gennat Zinnober haviam 
também aportado em terras brasileiras . Mas mesmo esses dois contos 
foram lidos pelo prisma do elemento transgressor, deformado, exótico. No 
caso de Klein Zaches, pergunto-me o quanto a sua leitura não deu um matiz 
diferenciado ao anão Tico (Inocência do Visconde de Taunay), ao bronco 
moleque Brás (Til, de José de Alencar) e ao jardineiro Belchior (A escrava 
Isaura, Bernardo Guimarães - três, primos, sem dúvida, do Quasímodo de 
Victor Hugo. Ainda pensando em Klein Zaches, lembro que o narrador em 
dado momento (segundo capítulo), quando o personagem se aproxima 
montado a cavalo compara-o “a uma maçã espetada em um garfo, na qual 
alguém tivesse talhado uma careta”. Talvez seja apenas coincidência, mas o 
narrador de Alencar em Sonhos d’ouro (coincidentemente também no 
segundo capítulo), compara um personagem (um português) passando 
numa mula com “uma salsicha assada num espeto”. Aliás, parece-me haver 
vários elementos coincidentes entre o Klein Zaches e Sonhos d’ouro (por 
exemplo, nomes de personagens, uma certa perspectiva perante a natureza, 
crítica aos bajuladores, que conseguem fazer carreira junto ao governo). 
(VOLOBUEF, 2002, p.9) 

Sim, os escritos de Hoffmann tiveram um enorme impacto no Brasil do século XIX, em 

especial a parcela fantástica de sua literatura. Ele, que foi um dos pilares do romantismo 

alemão, tornou-se aqui alicerce preparado para o surguimento dos pilares que formariam 

aquela que então se institucionalizava, a literatura brasileira. 

Apesar de não ter sido o alemão o criador do gênero, o termo “fantástico”, foi por um 

erro de tradução a ele associado pelos franceses (BATALHA, 2012; SILVA, 2014). Cabe lembrar 

que os franceses foram bastante influenciados por Hoffmann em sua produção fantástica 

atrelada ao romantismo; e nós pelos franceses. Posteriormente, a grande influência entre os 

franceses teria sido Edgar Allan Poe. Autor que também parece ter exercido influência entre 

nós mesmo que não seja tão citado como foi Hoffmann. Além do mais, se Machado traduziu O 

corvo, de Poe, não teria ele tido contato com os Contos do grotesco e arabesco (1840), senão 

no original, haja vista que, lia e escrevia em inglês, na tradução para o francês por Charles 

Baudelaire? 

Fortemente influenciados por Edgar Allan Poe, os escritores franceses do gênero do 

último quartel do século XIX produziram narrativas cuja necessidade de resolver o fantástico e 

a evocação psicológica do elemento fantástico por meio da sugestão é bastante evidente – 

características que os distanciam do fantástico clássico como considera Todorov. Essa 

racionalização do evento sobrenatural que configura o fantástico também parece ocorrer em 

grande parte dos contos nacionais considerados como de cunho fantástico, principalmente se 

considerarmos aqueles do mesmo período. Em “Solfieire”, de Álvares de Azevedo, a questão da 

sobrevida é explicitada por uma explicação científica, uma catalepsia. Em “As ruínas da Glória”, 

de Fagundes Varela se permite uma leitura pela via da alucinação; o narrador estaria louco e 

toda a sobrenaturalidade por ele presenciada seria fruto de sua fértil imaginação. Em “Um 

esqueleto” de Machado de Assis, o elemento macabro se desfaz quando o narrador diz que 

toda a história era só um passatempo. 

Tudo isso mostra-nos que mesmo que quiséssemos renegar a Lusitânia e todo o além-

mar, deixamo-nos influenciar fortemente pela França não só na política, na moda e nos 

costumes como principalmente na literatura. A França foi a nossa via de acesso às ideias do 

velho mundo. No que diz respeito à literatura, é importante ratificar que muitos romances 
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ingleses e alemães chegavam através de tradução francesa. O país teria sido o mediador dos 

produtos culturais ingleses e alemães que aqui circularam durante o período, posto que, 

“desde meados do século XVIII, a presença de livros franceses era forte no Brasil, como atestam 

os pedidos de autorização para entrada de livros no Rio de Janeiro entre meados do século 

XVIII e início do XIX” (ABREU at all, s.d. p.15), assim como a presença maciça de autores 

estrangeiros e sobretudo franceses (QUEIROZ, 2008) que se observa nos catálogos das livrarias 

Garnier, por exemplo.  

Ora, se importavam livros antes e após a Independência política, é fato que havia aqui 

ávidos leitores dos romances europeus. Assim, é de se esperar que nossos escritores tivessem 

tido contato com a literatura de cunho fantástico que se produzia na Europa e que se 

deixassem influenciar por ela, ocasionando uma produção de literatura fantástica, mesmo que 

em menor profusão. 

Dados que nos permitem entrever que esses autores, mesmos aqueles como Álvares de 

Azevedo e Machado de Assis que não tiveram a oportunidade de estudar na Europa, estavam a 

par da literatura de seu tempo; aqui, na América e em todo além-mar. 

Produziu-se assim uma literatura que não abria mão da universalidade e de seu passado 

híbrido, matizado, múltiplo. A esse respeito, Antônio Candido, em comentário a determinadas 

obras do período, chama-as de "excêntricas" por exprimirem "as diversas tendências da ficção 

romântica para o fantástico, para o poético, o quotidiano, o pitoresco, o humorístico". E, 

complementando o argumento fornece-nos como exemplo o realismo de Memórias de um 

Sargento de Milícias e o "satanismo d'A noite na Tavena". Ora, são produções que não se 

afastam e nem se opõem ao projeto literário do período, mas que "apenas decantam alguns de 

seus aspectos" (CANDIDO, 2013, p.531), uma literatura que variou entre o cômico, o 

sentimental e o subjetivo, valorizou o índio e contrapôs o rural e o urbano brasileiros. Uma 

literatura, claro, mais distante do "projeto romântico nacional", mas ainda assim nacionalista 

na sua singularidade e universalidade. O pensamento crítico de Machado de Assis encarou o 

fato e procurou rever o princípio romântico da chamada "cor local" - expressão de origem 

francesa usada no Brasil do XIX para designar o projeto de criação literária de características 

nacionais -, argumentando que “o caráter nacional das manifestações literárias não se define 

por evidências exteriores [ ... ], como, por exemplo, a figuração de paisagens típicas, mas por 

qualidades por assim dizer mais entranhadas e por isso de alcance universal” (ACÍZELO, 2007, 

p.39). 

Para o autor de Memórias póstumas de Brás Cubas uma literatura nacional,  

sobretudo uma literatura nascente como a brasileira, deveria não só "alimentar-se dos 

assuntos que lhe oferece a sua região" (JOBIM, 2013, p.110), mas buscar beber de outras 

fontes, no passado e no presente. A busca excessiva por assuntos locais, segundo ele, "limitaria 

muito os cabedais da nossa literatura" (ASSIS, 2004, p.803), posto que, fazer da chamada "cor 

local" uma doutrina absoluta seria correr o risco de empobrecer esta mesma literatura. Na 

verdade, toda literatura, de fato, deve guardar consigo resquícios de tudo que se produzira 

anteriormente, dentro de sua própria nação, como também fora dela pois “somos parte de 

uma cultura mais ampla, da qual participamos como variedade cultural. E que, ao contrário do 

que supunham por vezes ingenuamente nossos avós, é uma ilusão falar em supressão de 

contatos em influências” (CANDIDO Apud JOBIM, 2014, p.89). Sim, a literatura brasileira é fruto 

de uma cultura híbrida. 

A maior parte da população popular de Lisboa, na época dos 
Descobrimentos era de origem moura. Eram  regiões culturalmente híbridas, 
para onde confluíam muitas culturas da bacia cultural mediterrânea, na 
perspectiva de um campo que se organiza em rede, constitui um nó 
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multívoco, pelos cruzamentos históricos culturais entre a Europa, África e 
Ásia. No processo de colonização das Américas, seu repertório híbrido e 
polissêmico veio a misturar-se ainda mais pelas interações com os povos 
ameríndios e africanos. (ABDALA JR., 2013, s/p) 

E, posteriormente, o contato com as culturas francesa, alemã e inglesa tornaria nosso 

repertório cultural ainda mais matizado propiciando o candinho ideal para a criação de uma 

literatura como a de cunho fantástico. 

O próprio Machado só se tornou o Machado que conhecemos hoje, o criador do Brás 

Cubas, quando se engajou num projeto literário que João Cezar de Castro Rocha chamou de 

Poética da Emulação um resgate deliberadamente anacrônico da prática pré-romântica da 

aemulalio. Na sua segunda fase, o autor apropria-se deliberadamente de práticas discursivas 

de autores canônicos da literatura ocidental, uma apropriação sistemática e seletiva que 

pretende enriquecer seu próprio fazer literário. Observe-se que a prática da emulação não é 

uma pura e simples cópia. Nela a apropriação de textos alheios surge com o fim de usá-los 

como modelos para sua criação. A repetição, unida à diferença, transformam o autor de laiá 

Garcia no autor de Brás Cubas:  

Machado vira habilmente o feitiço contra o feiticeiro. Apesar da defesa da 
estética da criação e do elogio do gênio como demiurgo de si mesmo, os 
próprios românticos teriam recorrido aos mesmos procedimentos que se 
encontram na base da poética da emulação; fator especialmente verdadeiro 
no caso da poesia romântica brasileira. Assim, se as formas literárias 
precisam ser renovadas, porque não fazê-la através de um gesto conhecido 
do leitor: buscar rejuvenescer algumas formas arcaicas? Torção tipicamente 
machadiana, o romantismo é visto como inesperada contrafação do sistema 
literário que os valores românticos relegaram ao ostracismo. (ROCHA, 2013, 
p.233)  

O ultrarromântico Álvares de Azevedo, anos antes de Machado, já apresentava visão 

similar sobre a literatura nacional. No ensaio Literatura e civilização, em Portugal, o autor de 

Macário permite entrever que a literatura parte de um conjunto de relações pátrias: "Mudai as 

relações do país e a literatura muda" (AZEVEDO, 2000, p.708), diz. Sim, a literatura nacional 

parte de um conjunto de relações de um povo; relações internas, mas também externas, que 

propiciam à literatura uma variedade de fontes, temas e imagens: "Desse variegado de 

matérias deve nascer a originalidade, o caráter" (AZEVEDO, 2000,p.708), de uma literatura 

nacional, que estão para além das vertentes indianista e regionalista.  
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Hélder Brinate  

A Europa dos fins do século XVIII vê ascender uma literatura que explora temas 

relacionados essencialmente à morte e ao sobrenatural: a literatura gótica. Herdeiro do caráter 

imaginativo, fantasioso e supersticioso da tradição literária popular dos romances de cavalaria 

e da Graveyard Poetry, o Gótico tem seu surgimento geralmente associado a uma reação aos 

valores realistas e racionalistas do Iluminismo. 

Rechaçando o discurso da razão e a estética clássica, fundamentada na harmonia, ordem 

e proporcionalidade, as narrativas góticas explicitam a profunda dissociação presente no século 

XVIII entre cultura oficial e gosto real: 

A notável ironia dos romancistas dos Setecentos parece resultar de sua 
consciência de que a descrição real das ações humanas e a motivação da 
escrita não poderiam depender da análise meticulosa do cotidiano. 
(PUNTER, 1996, p.24 – tradução nossa) 

Horace Walpole, em seu O Castelo de Otranto (1764), considerado o marco inicial da 

ficção gótica, percebe bem como o caráter imaginativo e sombrio desperta o interesse do 

leitor. No prefácio da obra, em que tratou a si mesmo como um habilidoso tradutor, enganando 

a crítica da época, o escritor inglês afirma que tudo na sua narrativa “aponta diretamente para 

a catástrofe. A atenção do leitor não descansa nunca. [...] O medo [...] evita que a história se 

esvaneça em qualquer momento” (WALPOLE, 1996, p.15).  

Com uma escrita repleta de excessos, o romance de Walpole condensa as características 

basilares do Gótico, que desponta como uma literatura preocupada em entreter o público a 

partir da produção do medo como prazer estético. Prova disso é a exploração de conteúdos 

transgressivos, melodramáticos e sobrenaturais: 

A bondade, seja em termos morais, estéticos ou sociais, não se faz presente 
nos textos góticos. É o vício que lhe interessa: os protagonistas são egoístas 
ou maus; as tramas envolvem decadência ou crime. Seus efeitos, estéticos e 
sociais, são repletos de características negativas – não há beleza, nem 
demonstrações de harmonia ou proporção. Deformados, obscuros, feios, 
lúgubres e completamente avessos aos efeitos do amor, da afeição ou dos 
prazeres nobres, os textos góticos inscrevem a repulsa, o ódio, o medo, a 
aversão e o terror. (BOTTING, 2014, p.2 – tradução nossa)  

Horace Walpole e outros autores, objetivando a produção do medo artístico, exploram 

diversos elementos que passaram a constituir a maquinaria gótica, como o vilão monstruoso, 

fio condutor dos temores que ocorrem no enredo; os eventos sobrenaturais e fantásticos; a 

estrutura narrativa labiríntica, com histórias dentro de histórias; a presença fantasmagórica do 

passado; a ambientação espacial aterrorizante e ameaçadora etc. (STEVENS, 2000, p.45-46). 

Entre esses elementos, o espaço perturbador adquire grande importância. 

O locus horribilis pode ser, de fato, considerado um tópos do Gótico literário, uma vez 

que não são raras as narrativas que tematizam locais sinistros, principalmente castelos, espaços 

religiosos e florestas – os três espaços privilegiados no Gótico Setecentista (MENON, 2007, 
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p.30). Essas localidades, evocando emoções de encarceramento e poder, situam-se em regiões 

isoladas, fora do alcance da lei e da autoridade civilizadas, o que as torna ambientes sem 

proteção contra o terror, onde a escuridão e a estrutura desordenada estimulam medo e 

fantasias irracionais. 

Evidenciado no título da obra que marca o nascimento da literatura gótica, o castelo é 

descrito como um espaço claustrofóbico e macabro, cujos corredores extensos e passagens 

secretas acentuam seu caráter labiríntico. Além disso, sua condição decadente e seu 

costumeiro estado em ruínas aludem ao irracional passado feudal associado ao despotismo 

aristocrático e à superstição (BOTTING, 1996, p.2-3). O castelo possibilita o desenvolvimento e 

a ampliação de sentimentos de terror e ansiedade vividos pelas personagens e pelo leitor, 

como se pode observar na seguinte passagem d’O Castelo de Otranto, em que a heroína 

perseguida move-se por esse local lúgubre: 

A parte subterrânea do castelo era escavada numa série de vários claustros 
interligados e não era fácil para alguém em tal estado de ansiedade 
encontrar a porta que abria para a caverna. Um silêncio assustador reinava 
nessas regiões subterrâneas, exceto quando, vez por outra, algumas rajadas 
de vento sacudiam as portas pelas quais ela havia passado e os gongos de 
ferro ecoavam através daquele longo labirinto de trevas. (WALPOLE, 1996, 
p.39) 

Os ambientes religiosos – igrejas, monastérios, abadias, catedrais etc. – despontam 

também como espaços privilegiados do medo. Neles predominam duas experiências 

paradoxais: a sensação de proteção divina e a de ameaça. Por um lado, enquanto local de 

segurança, as construções de cultos religiosos assomam-se como sítio sagrado e imaculado, 

refúgio às aflições e atrocidades sofridas pelas personagens. Por outro, é nessa área beatificada 

que se encontram clérigos transgressores que, ao buscarem consumar seus desejos sórdidos 

e/ou sexuais, configuram-se como típicos vilões góticos em seu próprio covil. 

As florestas aparecem como outro importante elemento topográfico nas narrativas 

góticas. Seu aspecto tétrico e imprevisível é reforçado por uma retórica excessiva e hiperbólica, 

cuja ênfase adjetival delineia uma natureza intimidante e arrebatadora, diante da qual o 

homem e suas construções estão fadados à ruína. Espaço do medo per si, ao demarcar as 

fronteiras entre o conhecido e o desconhecido, as florestas são ainda habitadas por seres que 

transgridem as leis civilizatórias, como bem elucida o geógrafo sino-americano Yi-Fu Tuan:  

Na Europa Setentrional as bestas selvagens viviam nas florestas. Como 
cenário ou meio ambiente wilderness é floresta, e na verdade a palavra wild 
pode ter outro radical, weald ou woeld, palavra do inglês antigo para 
floresta. Os campos cultivados representam o mundo familiar e 
humanizado. Ao contrário, a floresta circundante parece estranha, um lugar 
de possíveis estrangeiros perigosos. (Observe que as palavras "forest" 
[floresta] e "foreigner" [estrangeiro] compartilham o significado de foranus, 
"situado fora”). A floresta é um labirinto através do qual se arriscam os 
caminhantes. Eles podem literalmente perder-se, mas perder-se também 
significa desorientação moral e conduta desordenada. A floresta está cheia 
de bandidos – animais selvagens, ladrões, bruxas e demônios. (2005, p.129) 

Além de abrigar seres malignos e bestiais, a natureza em narrativas góticas reflete o 

estado interior das personagens, em que aquela revela e amplia os sentimentos destas. Se a 

heroína, atemorizada e perseguida pelo vilão, foge pela floresta, esta se recobre de nevoeiros, 

as árvores ganham aspecto tétrico e o caminho é um labirinto cercado por precipícios 

atemorizantes, amplificando o estado fóbico da heroína e também a ameaça do vilão. O 



69 

romance O Mistério de Udolpho (1794), de Ann Radcliffe, é um bom exemplo dessa topopatia. 

Nessa narrativa de Radcliffe, descreve-se uma natureza que ora funciona apenas como um 

espelho para os sentimentos da personagem Emily, ora emite suas emoções. 

No Gótico, o locus horribilis configura-se, portanto, como um elemento narratológico 

fundamental, não apenas por ser palco das atrocidades praticadas e sofridas pelas 

personagens, mas também por ser o principal responsável pela constituição de uma atmosfera 

opressora, sombria, amedrontadora – enfim, gótica. 

Tendo em vista esse pressuposto, analisaremos a categoria espaço no conto “Inferno 

verde” (1908), do autor brasileiro Alberto Rangel, uma narrativa que explora algumas 

características da estética gótica. Tenta-se compreender, assim, como essa poética, ainda 

pouco estudada pela historiografia literária do Brasil, manifestou-se no país, mais 

especificamente, em obras ambientadas na região amazônica.  

Uma análise das críticas tecidas ao longo da história a respeito da literatura brasileira 

revela certa tendência de nossos autores às temáticas que dialogam com a realidade de sua 

época, rejeitando, aparentemente, a produção de uma ficção de caráter mais imaginativo. No 

Romantismo, o intuito de se utilizar a literatura a serviço da pátria nascente implicou a 

preferência ao verídico e factual para, sobretudo, diferenciar nossa sociedade das demais. O 

meio literário brasileiro, impregnado pelo projeto alencariano da construção literária da 

identidade nacional, rechaçou estéticas que divergiam desse modelo, algo ainda presente no 

Modernismo. Nossa escrita manifestar-se-ia, pois, mais propensa e preocupada com uma 

abordagem realista do mundo representado, caracterizando-se como uma literatura 

documental (COSTA LIMA, 1986) e atendo-se mais à observação que à imaginação10. 

Num primeiro momento, defender a associação entre uma literatura com “tendência 

documental”, a brasileira, e uma literatura com caráter imaginativo e fantasioso, a gótica, pode 

parecer, portanto, paradoxal. Há de se considerar, contudo, que existem, ao menos, dois modos 

de compreender o Gótico (STEVENS, 2000, p. 31-32): (i) do ponto de vista histórico, como um 

movimento artístico coerente, restrito à Europa do final do século XVIII e do início do XIX; e (ii) 

de um ponto de vista transcultural, como uma tendência do pensamento moderno, não 

limitada a tempo e espaços específicos, que influenciou intensamente distintas formas de 

manifestação cultural, consolidando-se, na arte, como uma estética negativa e sombria: “[s]e 

não é puramente negativa, a escrita gótica continua fascinada por objetos e práticas que são 

construídos como negativos, irracionais, imorais e fantásticos” (BOTTING, 1996, p.1 –tradução 

nossa). 

É partindo dessa segunda perspectiva que podemos analisar como a visão de mundo 

gótica se projetou na prosa de diversos escritores brasileiros do início do século XX, entre eles, 

Alberto Rangel. Notamos que, no conto “Inferno verde”, o narrador, ao utilizar uma retórica 

excessiva e lúgubre para descrever a Floresta Amazônica, reproduz, considerando as 

especificidades da cultura e geografia nacionais, um dos elementos essenciais do Gótico: o 

locus horribilis. 

                                                 
10

 Lúcia Miguel Pereira, em Prosa de ficção: de 1870 a 1920, relata que nosso romance “provém mais da observação 
do que da imaginação [...]. A julgar pela nossa literatura, somos um povo pouco imaginativo, e ainda menos dado a 
abstrações. A narrativa que nos assenta na realidade nos interessa mais do que a fabulação completa, e muito mais 
do que as ideias puras” (1988, p.24-25).  
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A narrativa “Inferno verde”, que dá título ao livro em que foi publicada, condensa a 

representação literária da Amazônia de Alberto Rangel: a floresta, ao mesmo tempo que é 

abrigo seguro para os indígenas e habitantes nativos, desgraça a vida daqueles que vêm de 

fora. Observamos o constante conflito entre a cultura interiorana e a litorâneo-urbana, cujos 

ideais resumem-se à exploração das riquezas naturais.  

A narração adota o ponto de vista de um brasileiro não familiarizado com a vida da 

região Norte do país – o jovem engenheiro Souto –, fazendo com que a flora amazônica adquira 

um caráter arrebatador, apavorante e gótico. 

O princípio da trama já anuncia a trajetória atemorizante empreendida por Souto ao 

desbravar paragens desconhecidas. O jovem engenheiro sentia-se isolado, abandonado em 

uma região completamente diferente de seu mundo: seus “[c]ompanheiros e família estavam 

como noutro planeta, ou noutra vida... E se alguma doença o apanhasse, o remédio, talvez, 

seria apodrecer no barranco, como tantos outros...” (RANGEL, 2001, p.148). Nesse lócus, a 

natureza impõe o seu ritmo de vida, sobrepondo-se à ação humana, incapaz de vencer aquele 

espaço onde a selva reina: 

Uma nódoa acinzentada, que de repente se apagou aos silvos, obumbrando-
se no punhado luxuriante das canaranas, sororocas e embaúbas, era o 
“gaiola” que deixava o Souto no alto Juruá, desterrado para a luta, na 
delirante vida de explorar um sertão. O xaveco voltava precipitadamente. 
(RANGEL, 2001, p.147 – grifo nosso) 

Nesse cenário nebuloso e sombrio, Souto observa desaparecer, por entre a mata ciliar, a 

embarcação que o deixou no alto Juruá. A descrição dessa paisagem reflete e amplifica não 

apenas a sensação de isolamento do engenheiro, mas também seu medo quanto à “delirante 

vida de explorar um sertão”.  

Adentrando o labirinto da floresta com o auxílio de homens conhecedores do ofício de 

explorar ermos, Souto inicia seu confronto íntimo com a natureza aniquilante. Arrebatado por 

uma paisagem a um só tempo deslumbrante e sufocante, o engenheiro sofre uma crise 

hipocondríaca, cujas consequências o acompanham durante toda a narrativa. 

Ao chegar a uma “barraquinha deserta, abafada entre velhas pacoveiras” (RANGEL, 

2001, p.151 – grifo nosso), cuja descrição assemelha-se às ruínas das construções medievais, a 

personagem, por meio do narrador, exterioriza sua impressão sobre toda aquela paisagem 

claustrofóbica: “O bananal apertava a barraca; a floresta sufocava o bananal; e, por sua vez, o 

céu esmagava a floresta”. Nessa rústica e asfixiante construção, Souto passou sua primeira 

noite na selva. Enquanto seus companheiros, acostumados a essa situação, ou já dormiam ou 

“filosofavam”, ele era atormentado pelos medonhos sons da natureza, tendo dificuldades para 

dormir: 

O vento, que entrava à vontade pelas brechas da choça, fazia 
provavelmente distúrbios na floresta rodeante. Havia sons de quedas e 
assobios, zumbidos, tropear de patas e rechinos... Ora se diria que a mata 
toda crepitava incendiada e que tombavam, estalando, os troncos 
portentosos; ora, rolamento d’avalanches, pizicatos em bordões de 
violoncelos, arcadas em violetas e contrabaixos; ora, machadadas, guinchos, 
pipilos e cicios. Nesse concerto distinguia-se o concurso feral das corujas. Às 
gargalhadas, despedia-as a “mãe-da-lua” – a irutaí sarcástica. 
Acompanhavam-na em módulos vários, os murucututus “rasga-mortalhas”, 
bacuraus, ducucus e acuraus... A floresta sofria, a floresta ria... Dedos 
convulsos de um gênio em delírio tangiam as cordas infinitas dessa grande 
harpa de esmeralda, arrancando-lhe acordes e síncopes harmoniosos ou 
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incoerentes, na execução confusa da mais aterrorizante das sinfonias. 
(RANGEL, 2001, p.151-152) 

De forma similar ao experimentado por personagens do Gótico Setecentista na clausura 

de castelos e masmorras, Souto, na solidão da floresta, tinha seus sentidos e sentimentos 

acentuados, propiciando distorções perceptivas (PUNTER, 1996, p.97). Para ele, o vento 

produzia ruídos atemorizantes na barraca e na floresta, enquanto a fauna amazônica emitia 

sons de verdadeiras bestas e feras. Seu desconhecimento da região torna-o servo de sua 

própria imaginação, que interpreta a selva noturna como uma orquestra funesta, monstruosa e 

nefasta, beirando a esfera do sobrenatural. 

O engenheiro e seus companheiros abrigam-se, dias após, em outra cabana 

abandonada, com “as paxiúbas a desfazerem-se, o teto de cauçu esburacado” (RANGEL, 2001, 

p.153). Essa habitação e a agricultura circundante pareciam sofrer do “pego miasmático” do 

pântano esverdeado do qual eram vizinhas. O desbravador, novamente, sente-se aterrorizado 

por esse cenário. As lembranças terríficas das noites anteriores fizeram-no procurar meios de 

fugir daquela angustiante sensação de morte. Ele encontrou, na “barraca fantástica”, o livro A 

carne, de Júlio Ribeiro, ambientado, por sua vez, na natureza paulista. 

Enquanto, na narrativa de Ribeiro, a natureza causa a exteriorização dos impulsos 

sexuais então latentes da protagonista Lenita, no conto de Rangel, ela atua no espírito de 

Souto, sufocando-o. Importa salientar ainda que A carne traz um enredo perturbador, em que a 

protagonista, ao assistir a um violento flagelo de um escravo, sente intenso prazer. O 

engenheiro, por ter lido esse livro para se livrar das “ideias fúnebres”, desvelou que seu medo 

em relação à selva sobrepõe-se aos horrores provocados pela cena do castigo do escravo, algo 

que lhe é familiar. 

Durante toda a jornada, insetos transmissores de doenças incomodavam ainda o 

desbravador, fazendo-o recordar constantemente da morte: “Os piuns supliciavam a jornada; e, 

com os piuns, irritando-lhe a epiderme das mãos [...], a lembrança obsediante da lagoa letal...” 

(RANGEL, 2001, p.155). Eis que a natureza hostil, por meio da enfermidade transmitida pela 

picada dos mosquitos, começa a agir dentro do engenheiro, tomando-o de febres intermitentes 

e alucinações pavorosas. O conflito entre o protagonista, vitimado pela malária, e a natureza 

sufocante acentua-se então: aquele usava medicamentos – símbolo de sua cultura urbana, 

racional – e tentava evitar pensamentos sombrios, enquanto esta lhe oferecia um cenário 

selvagem e fatal: 

[...] Souto resistia num combate formidável aos pensamentos de desânimo, 
que procuravam invadi-lo na febre. Toda noite ele viu no entretanto 
horrores; ora em fogo, ora em gelo, no algor, o seu corpo parecia precipitar-
se em abismos, ou achatar-se por desabamentos formidáveis; o plácido 
igarapé corria ao fundo da terra, por uma helicoide, escortinada em fila 
dupla de monstros, que vomitavam chamas... (RANGEL, 2001, p.158 – grifo 
nosso)  

A floresta monstruosa debilitava a saúde do engenheiro, cuja fisionomia anunciava seu 

trágico destino. Impossibilitado de continuar a empreitada, ele se vê obrigado a retornar. Se 

sua ida ao interior da selva tinha sido marcada por um arrebatamento assustador em meio à 

intricada floresta, seu retorno fora completamente fúnebre. Os delírios da maleita faziam-no 

enxergar um ambiente trevoso. Em sua viagem de volta, as lavouras constituíam uma “galeria 

estroina de vultos grotescos pelas voltas desamparadas do rio. Um, espamado, enganchava-se 

numa cruz de arremedo sacrílego a sagrado martírio; outro, enrolado numa capa, parecia 

inspecionar com ar sombrio” (RANGEL, 2001, p.163 – grifos nossos). É em meio a esse locus 
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horribilis da floresta que Souto sucumbe à doença. Em um violento acesso delirante, luta 

contra um imenso roseiral até pronunciar suas últimas palavras: “Inferno!... Inferno... verde!” 

(RANGEL, 2001, p. 167). 

Consumada a morte do engenheiro enlouquecido, o narrador do conto dá voz à própria 

mata amazônica, que desenvolve uma intricada argumentação, sintetizando o papel da 

natureza selvagem nesta narrativa: expulsar o estrangeiro e preservar os interesses dos seus 

habitantes originais. “Inferno é o Amazonas... Inferno verde do explorador moderno, vândalo 

inquieto, com [...] paixão de dominar a terra virgem que barbaramente violenta.” (RANGEL, 

2001, p.168).  

No conto de Alberto Rangel, as soturnas florestas europeias do Gótico Setecentista 

cedem lugar à arrebatadora e desconhecida Floresta Amazônica. Souto, ao adentrar esse 

espaço além da esfera civilizatória, não apenas ultrapassa fronteiras espaciais, extrapola 

também limites cognitivos. Sua viagem aos ermos amazônicos destina-o, inevitavelmente, à 

loucura e à morte. Esse espaço, descrito como um locus horribilis tropical pela qualificação 

teratológica, configura uma ameaça dupla: enquanto abala a saúde física do engenheiro por 

meio da transmissão da doença, aniquila seu psicológico ao transgredir as categorias 

conceituais pelas quais Souto compreendia o mundo. 
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Marina Sena  

Gótico e Naturalismo não são frutos de causas similares. O primeiro caracteriza-se por 

ser uma estética essencialmente negativa, resultante de um forte desencanto com a 

modernidade e uma profunda desconfiança em relação aos discursos da razão – seja ele 

iluminista ou positivista. Tal estética concretiza-se, enquanto forma artística literária, em uma 

série de aspectos formais e conteudísticos recorrentes (FRANÇA, 2015; STEVENS, 2000): (i) a 

produção do medo como efeito estético de recepção; (ii) a relação fantasmagórica com o 

passado, que ressurge para assombrar o presente; (iii) a caracterização de personagens como 

monstruosidades, por conta da própria natureza humana ou de psicopatologias; (iv) o 

desenvolvimento de enredos que exploram, tanto no plano da diegese quanto no da recepção, 

efeitos melodramáticos e emocionais; (v) a utilização contínua de campos semânticos 

relacionados à morte, à morbidez e à degeneração física e mental; vi) a construção de espaços 

narrativos, exóticos ou familiares, que são descritos como loci horribiles; vii) o aprofundamento 

na psicologia das personagens, sobretudo no que concerne a questões relacionadas à 

sexualidade; viii) a estratégia narrativa da “moldura”, com a exploração labiríntica de tramas 

dentro de tramas. 

Em contrapartida, o movimento literário que ficou conhecido como Naturalismo 

basearia os seus fundamentos estéticos em pressupostos científicos e tencionaria elaborar, em 

ficção, um documento da realidade. Como afirmam diversos pesquisadores, a estética 

naturalista pretendia descrever – com a maior fidelidade possível em relação ao mundo real e 

com a precisão de um relatório científico – o espaço narrativo, o caráter das personagens e 

suas ações (VERÍSSIMO, 1998; SODRÉ, 1965; CANDIDO, 1999). A exemplo, Flora Süssekind 

descreve a ficção naturalista em seu livro Tal Brasil, qual romance?: 

O que se lia como ficção, se dizia também ciência. Ler O Homem equivalia a 
um estudo sobre os sintomas histéricos. Assim como ler O Cortiço, segundo 
a crítica da época, talvez fosse o mesmo que “ver” um cortiço. O que se 
representava como ficção se apresentava também como documento. (1984, 
p.65) 

Alfredo Bosi encarou essa pretensão ao documental de modo similar: “O Realismo se 

tingirá de Naturalismo, no romance e no conto, sempre que fizer personagens e enredos 

submeterem-se ao destino cego das ‘leis naturais’ que a ciência da época julgava ter codificado 

[...]” (1979, p.87). 

Por conta de tal intenção cientificista, encontramos alguns topoi frequentes na literatura 

naturalista: a presença de um médico como autoridade moral ou intelectual (SÜSSEKIND, 

1984); a temática da histeria feminina baseada nas ideias de Jean-Martin Charcot (1825-1893); 

o meio e a hereditariedade como elementos formadores de caráter, a partir das ideias de 

Hippolyte Taine (1828-1893); a tendência atávica do criminoso para o mal, baseando-se na 

teoria de Cesare Lombroso (1835-1909) – apenas para citar alguns aspectos dessa literatura 

que se apoiavam no discurso científico da época. 

Ainda que as temáticas e as personagens arquetípicas desta literatura fossem 

pretensamente baseadas em alguns aspectos da ciência oitocentista, o escritor naturalista não 

endossava cegamente a razão científica. Ele frequentemente tematizava em suas obras o lado 
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sombrio da ciência – especialmente no que se refere ao trabalho de Charles Darwin. Como 

aponta David Baguley: 

Tem sido frequentemente notado o fato de que, enquanto cientistas, 
filósofos e historiadores [do século XIX] eram inclinados a ter uma visão 
otimista do Darwinismo, e a imaginação popular via na teoria da evolução 
uma justificativa completamente nova para se ter uma crença positiva no 
progresso da humanidade, os romancistas tiveram uma visão mais 
sombria. Eles tendiam a abraçar a visão de que o homem era sujeito a 
desejos irrepreensíveis, que reagia mecanicamente a necessidades 
biológicas, que era motivado por instintos básicos de comida, sexo e 
violência, e que era dominado pelo meio, pela hereditariedade ou por 
impulsos ainda mais primitivos – impulsionado ou derrotado pela cruel 
competitividade da vida. Para os naturalistas, a espécie humana estava se 
tornando não menos selvagem do que qualquer outra espécie do reino 
animal. Conceitos marxistas e spencerianos de determinismo social e 
econômico – deduzidos do trabalho de Darwin – reforçavam essa visão. 
(1990, p.216-217 – tradução e grifo nosso) 

Quando Baguley chama atenção para a interpretação sombria que os naturalistas 

fizeram das novas teorias científicas do século XIX, é importante ressaltar o fato de que ela não 

foi exclusiva desses escritores. Não por acaso, teóricos do Horror e do Gótico, como Jason 

Colavito (2008) e Fred Botting (2014), apontam para o impacto da teoria evolucionista, e de 

outros avanços científicos da época, na produção ficcional do século XIX. Enquanto Colavito 

(2008) assevera que o século fora marcado pelo paradoxo do progresso11 Botting afirmará que 

as novas teorias científicas – o modelo de Darwin, os trabalhos em fisiologia e em anatomia – 

geraram “[...] não só um novo vocabulário como também novos objetos de medo e de 

ansiedade para a ficção gótica do século XIX” (2014, p.12). Nestes termos, tanto o Naturalismo 

como a literatura gótica finissecular tendiam a tematizar em suas obras o lado cruel dos novos 

conceitos e ideias da medicina e da ciência de modo geral. 

Por um lado, ao desenvolver a teoria da evolução, Darwin contradisse o criacionismo e a 

ideia de uma Grande Cadeia dos Seres12; por outro, a ideia de que a competição por vantagens 

reprodutivas era a principal alavanca da evolução das espécies levou muitos ficcionistas à 

conclusão de que a natureza era inevitavelmente hostil e confrontativa. Em outras palavras, 

uma vez que apenas o forte sobrevive no estado natural, agressão e violência são 

características essenciais do homem. O escritor naturalista partilhava de tal percepção – 

surgida também dos trabalhos de Cesare Lombroso – de que era necessário competir pela 

própria sobrevivência em sociedade, e que a civilização precisava controlar seus ímpetos 

instintivos, bem como lidar com as fronteiras tênues que nos separam da animalidade13.  

                                                 
11 O paradoxo do progresso, nos termos de Jason Colavito (2008), teria nascido do contraste entre o florescimento 
da modernidade – com o rápido crescimento das cidades, avanços tecnológicos, descobertas na medicina e na 
psicologia – e a percepção geral de que havia cada vez menos esperança no futuro da espécie humana – com o 
surgimento de assassinos seriais, ladrões de cadáveres e a constante exploração de crimes sangrentos nos jornais 
vitorianos. Também teria gerado os maiores ícones da literatura de horror – como o monstro de Frankenstein, 
Drácula, Jekyll e Hyde. 
12 A Great Chain of Being apoiava-se na premissa de que todos os seres ocupavam um lugar verticalizado na escala 
hierárquica organizada por Deus. Tal posição dizia respeito não só à suposta importância do ser no universo – Deus 
estava acima de humanos, e humanos estavam acima de animais – como também à ordem social vigente. Isso 
equivale dizer que, de acordo com a Grande Cadeira, um rei era superior a um plebeu na escala hierárquica divina. 
Este conceito influenciou diretamente as relações sociais e de poder até, pelo menos, meados do século XIX. 
13 Tal percepção partia mais dos trabalhos de Herbet Spencer sobre darwinismo social – e de sua famosa expressão 
“survival of the fittest” (sobrevivência do mais apto) – do que diretamente de The Origin of Species (1859), de 
Charles Darwin, conforme PAUL (1988). 
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Decididos a fazer “estudos de caso”, os escritores naturalistas tematizaram, em seus 

contos e romances, os impulsos mais instintivos do homem. Focaram-se, sobretudo, no 

processo de queda de seus protagonistas que, impossibilitados de controlarem seus instintos, 

eram inevitavelmente atraídos pelos prazeres desmedidos do sexo e da violência. Mulheres, se 

não fossem casadas, terminavam histéricas – loucas, mortas ou prostituídas –; homens 

miscigenados estavam fatalmente destinados a serem assassinos e criminosos. O destino das 

personagens, na prosa naturalista, é regido pelas “leis naturais” ou, dito em outras palavras, 

pela sombria interpretação que tais ficcionistas possuíam das ideias de Darwin, Taine, 

Lombroso e Charcot. Convencidos de que escreviam por um método e um propósito 

científicos, eles chamavam sempre a atenção para a verdade contida em seus enredos, para a 

moralidade existente na apresentação dos atos subversivos de seus personagens, e para a 

imparcialidade científica de seus narradores. 

No entanto, atrás da suposta neutralidade de narradores da ficção naturalista, nota-se a 

inquietude resultante de uma percepção sombria da realidade, alimentada pela dúvida quanto 

ao progresso positivista ser capaz de redimir uma tão brutalizada humanidade. Como aponta 

Alfredo Bosi, “[a] pretensa neutralidade [dos romances naturalistas] não chega ao ponto de 

ocultar o fato de que o autor carrega sempre de tons sombrios o destino das suas criaturas” 

(1979, p.192 – grifo nosso). O escritor naturalista, talvez possamos dizer, sofria dos males do 

excesso de conhecimento: quanto mais se entendia o homem, mais se desenvolvia o mal-estar 

relacionado à percepção de que a ciência – ainda que responsável por indiscutíveis melhorias 

nas condições de vida da humanidade – não dava conta da complexidade e dos desafios das 

sociedades humanas. 

Por um lado, são as luzes do conhecimento que projetam, paradoxalmente, nas 

narrativas, as sombras que aproximam a escrita naturalista da estética gótica em fins do XIX. 

Por outro lado, é a flexibilidade das convenções naturalistas que possibilita a sua adaptação a 

outras estéticas e gêneros, inclusive ao Gótico. Como aponta Baguley, a ficção naturalista 

“pode incorporar uma grande variedade de formas discursivas literárias e não-literárias – o 

mito, o épico, o romance, o pastoral, as memórias, a história, a biografia e assim por diante – 

de uma maneira quase ilimitada” (1990, p.73). Ambos os fatores, em conjunto, dão forma a 

uma nova poética na virada de século: o Gótico-Naturalismo. Nas palavras de Charles Crow: 

Gótico-Naturalismo, à primeira vista, parece um oxímoro, uma óbvia 
impossibilidade: o Naturalismo é, em sua definição mais comum, baseado 
numa visão de mundo científica, em pensadores como Taine, [Claude] 
Bernard e Herbert Spencer. Um romance naturalista é um relatório 
laboratorial, com uma perspectiva inflexível do mundo material; não há 
nele, obviamente, lugar para as sombras e paixões góticas. Ainda que o 
Naturalismo raramente seja o livro de casos distanciado e objetivo que 
pretendia ser, um dos seus traços assinados parece ser a facilidade com que 
combina, em sua hibridez, outras formas: o melodrama doméstico, a fábula 
moral, a história de aventura infantil – e o Gótico. (1994, p.123) 

Em sua argumentação, Crow analisa brevemente a obra Germinal (1885), de Émile Zola, 

e demonstra que mesmo no romance do grande mestre da tradição naturalista há diversos 

elementos góticos, como o retorno constante do cadáver flutuante de Chaval para o seu 

assassino, Étienne, na cena ocorrida na mina alagada. Ao não poder se ver livre do corpo 

assassinado, Étienne experiencia uma dos principais topoi do Gótico: o passado que retorna 

para assombrar o presente. 

Martin Parker (2012), ao comentar como o gótico do fim de século oitocentista 

representa as relações de trabalho e de poder, também chama atenção para o romance de 
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Zola. Para Parker, a mina Le Voreux “é continuamente descrita como uma monstruosidade que 

engole homens” (2012, p.168), como pode ser observado nos trechos a seguir: 

Apenas um vagão, empurrado por alguns homens, lançava um grito agudo. 
Não era mais o desconhecido das trevas, os trovões inexplicáveis, o clarão 
de astros ignotos. Ao longe, os altos-fornos e as fornalhas de coque tinham 
empalidecido com a alvorada. Ali só restava, sem descanso, o escapamento 
da bomba, arfando ainda seu mesmo hálito espesso e longo, hálito de um 
ogro, do qual se distinguia o vapor cinzento e que nada era capaz de saciar. 
(ZOLA, 2012, p.78 - grifos meus)  

Nenhuma alvorada despontava no céu morto, somente os altos-fornos 
queimavam, assim como a fornalha de conque, ensanguentando as trevas 
sem iluminar o desconhecido. E, no fundo do buraco, a Voraz [Voreux] se 
comprimia como um animal cruel, cada vez mais retraída, respirando com 
um fôlego cada vez mais longo e copioso, e parecendo incomodada pela 
sua dolorosa digestão de carne humana. (ZOLA, 2012, p.20 – grifo nosso) 

Para descrever a mina Voreux, Zola utiliza-se de um vocabulário tétrico: “desconhecido 

das trevas” (2012, p.78), as fornalhas “ensanguentando as trevas”. Além disso, emprega 

recursos narrativos ligados à literatura gótica, como a criação de uma atmosfera sombria para 

caracterizar o locus, como “trovões inexplicáveis” e “céu morto”. O autor retrata a mina como, 

de fato, uma monstruosidade, o que pode ser observado nos trechos: “o hálito de um ogro” e 

“se comprimia como um animal cruel”. Tal monstro, metaforicamente, “comeria” a carne de 

seus trabalhadores: “respirando [...] e parecendo incomodada pela sua dolorosa digestão de 

carne humana”. 

A estética gótica pode ser observada em várias outras passagens do romance, como 

naquela em que as mulheres, num furor revolucionário, castram o órgão sexual de um homem 

morto e espetam o órgão num estandarte, e outro momento em que, revoltados, os 

trabalhadores invadem as minas e o narrador descreve as mulheres nestes termos: 

Logo, todas as mulheres se envolveram, a Levaque agitando sua pá com as 
duas mãos, a Mouquette arregaçando sua roupa até as coxas para não se 
queimar, todas com uma aparência sangrenta em virtude do reflexo do 
incêndio, suadas e descabeladas naquela cozinha de sabá. (ZOLA, 2012, 
p.325 - grifo nosso) 

Assim, o Gótico surge, frequentemente, nas metáforas construídas pelo escritor francês 

como em “todas com uma aparência sangrenta em virtude do reflexo do incêndio” e em 

“naquela cozinha de sabá”. 

Parker também destaca que, ao final do romance, a mina entra em colapso e 

desmorona, “como acontece com tantas mansões góticas ao final da história” (2012, p.168). Tal 

como acontece, por exemplo, no conto “A queda da casa de Usher” (1839), de Edgar Allan Poe. 

Escritores naturalistas teriam, portanto, encontrado na tradição gótica os modos de 

expressão adequados para comunicar uma visão de mundo desiludida. Nas obras gótico-

naturalistas, a narrativa literária utiliza os modos narrativos do Naturalismo menos para 

espelhar a realidade por meio de um discurso mimético, neutro e científico, e mais para 

representar, através de uma perspectiva científica, os medos gerados pela percepção 

pessimista dessa mesma realidade. Será comum a presença de personagens que se tornam 

monstruosas essencialmente por conta de psicopatologia hereditárias. Dentre tais personagens 

monstruosas destacam-se: as mulheres, que se convertem em monstros, a partir de distorções 

das ideias de histeria de Charcot; os miscigenados ou negros, que possuiriam uma tendência 

atávica para o mal, através de interpretações das ideias de Lombroso; as personagens 
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famélicas, que perdem sua humanidade até se converterem em animais, por meio de leituras 

sociologizantes da teoria evolucionista de Darwin. Há também o tópos constante do locus 

horribilis que determina o caráter das personagens, ecoando o determinismo de Taine. E, por 

fim, há uma construção ficcional que mescla a linguagem tétrica e altamente estetizada do 

Gótico com o enredo e o vocabulário pretensamente científico – e não raramente hermético e 

alambicado –, ambos típicos do Naturalismo. 

A utilização da estética gótica é bastante evidente quando, por exemplo, o autor 

descreve casos de patologias mentais que quase sempre desencadeiam algum tipo de ato 

monstruoso por parte da personagem afetada – seja ela um faminto, um criminoso ou uma 

histérica. Ao justificar racionalmente os atos monstruosos, descrevendo-os ou como 

consequências da fisiologia humana, ou como resultados da influência do meio e do momento 

histórico, naturalizam-se as causas e os efeitos dos desvios morais. 

Além disso, será comum a utilização contínua de campos semânticos relacionados à 

morte, à morbidade e à degeneração física e mental, e a presença da ciência, no discurso 

ficcional, com a finalidade de causar horror como efeito estético de recepção. 

Como menciona Charles Crow, tanto o Gótico e o Naturalismo trazem suas próprias 

convenções e tendências. Entretanto, é possível observar diversos pontos de contato entre as 

duas estéticas. Temos: (i) a dualidade herói/vilão, que se concretiza em seus protagonistas 

divididos entre a ação correta a se fazer, e a sua má natureza, no caso do Gótico, e os seus 

instintos incontroláveis, no caso do Naturalismo; (ii) o anticlericalismo, que pode ser visto na 

forte crítica ao Catolicismo, em romances como The Monk (1796), de Mathews Lewis e em O 

Mulato (1881), de Aluísio Azevedo; (iii) a presença de uma família desequilibrada ou infeliz, que 

encontramos em “Désirée’s Baby” (1893), de Kate Chopin, ou em O Cortiço (1890), de Aluísio 

Azevedo; e (iv) o interesse temático pelo vício, e não pela virtude, que pode ser observado em 

todas as narrativas supracitadas. Tais pontos de contato fazem com que, em termos específicos, 

Naturalismo e Gótico sejam apenas aparentemente paradoxais. 

Ao afirmar que romances filiados ao Naturalismo utilizam-se de elementos 

característicos da estética gótica não busco, tampouco, afirmar que eles não sejam naturalistas: 

as duas estéticas não são opostas, muito pelo contrário, possuem diversos pontos em comum, 

como foi demonstrado. O Gótico oferecia, aos naturalistas, como acontece em Émile Zola, por 

exemplo, forma literárias adequadas para expressar os problemas de seu tempo. 

Assim, a poética gótica interfere no projeto naturalista, não de maneira a negá-lo ou 

anulá-lo, mas de maneira a contribuir para a construção de uma prosa desencantada com o ser 

humano e com os rumos da modernidade, muito característica da literatura fin-de-siècle.  
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Pedro Puro Sasse da Silva 

Apesar de ser considerada por muitos a característica fundamental para a definição de 

um objeto literário, a ficção foi, ao longo da história da Literatura, repudiada por diversos 

autores, gêneros ou escolas, que encaravam as obras como representação direta da realidade 

e, de certa forma, extensão do próprio real. Mesmo os escritores que assumiam a 

ficcionalidade de seus textos optavam, muitas vezes, por estratégias para dar o máximo de 

credibilidade aos textos escritos – principalmente através de seus paratextos e das vozes 

narrativas. 

Se por um lado vemos a tradição literária entrar em atritos com seu estatuto ficcional, 

por outro, o caráter factual de certos gêneros, como o jornalístico e o histórico, vem sendo 

questionado, pondo em evidência muitos de seus aspectos ficcionais. No meio dessa tensão 

entre real e ficcional, alguns textos têm uma classificação problemática, sendo ora encarados e 

analisados como literatura ora tomados como documentos pertinentes ao real, como, por 

exemplo, crônicas, relatos, biografias, memórias ou obras baseadas em fatos reais. 

Um problema ao abordar essa temática, como já observa Iser em O fictício e o 

imaginário, é polarizar ficção e realidade, determinando um como o discurso compromissado 

com a verdade e com os fatos e outro que, por lógica, falaria apenas sobre o que é falso: 

Os textos “ficcionados” serão de fato tão ficcionais e os que assim não se 
dizem serão de fato isentos de ficções? Como não se pode negar a 
legitimidade da pergunta, cabe indagar se o “saber tácito” a opor ficção e 
realidade ainda pode ser de alguma valia para a descrição dos textos 
ficcionais. (1994, p.13) 

Iser opta, assim, por substituir uma perspectiva binária de ficção e realidade por outra 

que relaciona três elementos: realidade, ficção e imaginário. Por realidade, Iser entende aquilo 

que é contextual, extratextual, factível. Já o uso do termo imaginário é feito pelo autor para 

afastar-se de termos como fantasia e imaginação, já carregados de significados que 

atrapalhariam o desenvolvimento do conceito desejado. Apesar de ser parte da proposta da 

obra construir a ideia de imaginário ao longo do livro, podemos relacioná-lo com uma forma de 

lidar com as realidades potenciais que nós mesmos desenvolvemos através dos sonhos, das 

fantasias e das ilusões, constituindo um campo difuso e aberto. A ficção surge, então, como 

uma ferramenta que permite a transgressão tanto das fronteiras do real quanto do imaginário, 

um espaço terceiro que, por um lado já não seria real, uma vez que selecionou, descolocou e 

recombinou uma série de elementos pertencentes ao mundo contextual, e, por outro, já fugiria 

também do imaginário ao delimitar e orientar a potência abstrata da imaginação para uma 

forma textual concreta (ISER, 1994, p.15). 

Diante dessa perspectiva, ao se abordar um texto literário, não entraria em discussão 

uma determinação do ficcional ou do real, mas a descrição da forma em que a ficcionalidade 

permeia esse texto, já que todo texto literário acabaria passando, em maior ou menor grau, 

por certos processos de ficcionalização. Sem a preocupação de categorizar as obras fronteiriças 

entre reais ou ficcionais, pode-se entendê-las justamente através de sua configuração ambígua, 
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observando, através dos processos ficcionais que as constituem, que causas levaram a essa 

forma ambígua e que efeitos estéticos agem sobre a recepção dessas obras. 

A literatura de crime é um dos temas que mais se mostram pródigos na produção desses 

textos limítrofes, sendo encontradas desde sua ascensão, no século XIX, em diversos 

subgêneros, como crônicas criminais, compilações de julgamentos, biografias de assassinos, 

romances baseados em crimes famosos etc. Dessa forma, acreditamos que a prodigalidade de 

obras de crime que buscam certa proximidade com o real é um sintoma de que tal elemento é 

um importante intensificador dos efeitos estéticos causados no público, que teria sua empatia 

pelas personagens ampliada diante dessa conexão do relato com a realidade. Para tentar 

demonstrá-lo, buscaremos, primeiro, expor como a literatura de crime estabelece esse diálogo 

com o real, para, depois, tentar entender, a partir de Iser, que processos são utilizados na 

produção dessas obras fronteiriças. Por último, buscamos relacionar essa estratégia à produção 

do medo de forma geral. 

Para entender a formação da literatura de crime, é importante termos em mente alguns 

de seus precursores, visto que as análises aqui feitas dialogarão com essas bases históricas. O 

Newgate Calendar, uma das principais bases para a formação do gênero, ao lado do gótico 

(SCAGGS, 2005), era, inicialmente, um boletim da prisão de Newgate em Londres, que oferecia 

aos leitores um rol dos crimes cometidos pelos condenados à morte. Os relatos, consumidos 

avidamente pela população londrina, não tardaram em chamar a atenção do mercado literário 

britânico, que viu em tais publicações um potencial de venda não por seu valor informativo, 

mas por seu valor enquanto literatura de entretenimento. Tais boletins, com o tempo, tornam-

se mais detalhados, mais narrativos que apenas descritivos, ricamente ilustrados, dando 

origem a toda uma vertente da literatura de crime. 

A motivação primordial de tais obras – informar os cidadãos sobre os condenáveis atos 

de um indivíduo que ameaçara a sociedade – tornou-se progressivamente secundária diante de 

duas funções afins à literatura desde o período clássico: causar efeitos estéticos no leitor – 

choque, repulsa, medo, indignação – e, através das consequências sofridas pelos criminosos, 

fortalecer a moral e os bons costumes da época, agindo como contos de advertência (SCAGGS, 

2005, p.13-17).  

No Brasil, através das influências inglesas e, principalmente, francesas, a literatura de 

crime brasileira floresceu a partir da segunda metade do século XIX, principalmente por meio 

dos jornais, sob o formato do folhetim, destinado a um público mais amplo e menos exigente 

que os consumidores da dita “alta literatura”: 

O quadro que se pintava aos poucos naqueles intensos anos 1860 é 
impensável sem a presença da imprensa, com as notícias cotidianas e 
rápidas dos jornais diários. Era em decorrência da proximidade das 
reportagens diárias, da descrição de eventos múltiplos sobre a tela efêmera 
do papel descartável do jornal que os escritores buscavam inspiração para 
as suas histórias consideradas sensacionais. Assim, se por um lado 
afastavam-se dos romances realistas que forneciam a pauta crítica do 
momento, era através das reportagens “reais” e cotidianas que a “sensação” 
encontraria terreno fértil para se fixar e fazer um enorme sucesso de 
público. (PORTO, 2009, p.81) 
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Tendo uma massa consumidora pouco instruída em questões literárias e utilizando um 

suporte como o jornal, dedicado principalmente a informações factuais, as obras de crime 

podiam facilmente camuflar seu caráter ficcional – e essa era, de fato, uma de suas de 

estratégias: 

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

É importante ressaltar que esse tipo de obra não se limitava à literatura popular e 

mesmo autores canônicos escreveram dentro dessa temática, como Aluísio Azevedo e João do 

Rio. Neles essa pretensão de realidade pode ser igualmente verificada: Memórias de um 

condenado (1882-1886) e Mistério da Tijuca (1882-1883), de Aluísio, fazem referências a crimes 

da época (PORTO, 2009b), e Memórias de um rato de hotel (1912) não só conta a vida de um 

criminoso real chamado Arthur Antunes Maciel, como é assinado por ele – sendo apenas 

recentemente atribuído a João do Rio, como indica João Carlos Rodrigues no posfácio da 

edição feita em 2000 pela editora Dantes. 

Na contemporaneidade, a temática do crime, ainda que com menor frequência, 

encontra também suporte no real para descrever suas histórias. Cidade de Deus (1997), de 

Paulo Lins, parte da próxima vivência do autor como morador do bairro carioca e utiliza 

eventos reais como eixos em sua narrativa. Dráuzio Varella, por sua vez, em Estação Carandiru 

(1999), faz um relato de sua experiência como médico do homônimo presídio paulista, dando, 

muitas vezes, voz aos próprios presidiários.  

Dessa forma, podemos perceber que a literatura de crime não só dialoga com a 

problemática do ficcional como parece ter já surgido no vão entre o factual e o fictício. 

Retornando ao pensamento de Iser, então, podemos deixar de lado a dicotomia de real e 

ficcional em busca de entender, na relação ternária estabelecida por ele, em que medida esses 

textos se utilizam do real e em que medida se aproveitam do imaginário de seu leitor para 

consolidar efeitos estéticos de choque, repulsa e medo em seus leitores. 

Iser estabelece, em O fictício e o imaginário, três atos de fingir que constituem o fictício 

no texto literário: seleção, combinação e autoindicação. Esses atos se conjugam a fim de 

construir a obra mediando o real e o imaginário através da transgressão dos limites 

estabelecidos pelos mesmos. 

Para Iser (1996, p.16), todo texto literário é uma forma de acesso ao mundo, e esse 

acesso precisa ser moldado pelo autor através de uma seleção de aspectos do real que serão 

levados ao mundo em formação do texto ficcional. Esses elementos, uma vez deslocados da 

estrutura contextual a que pertencem, deixam de fazer parte da realidade a que pertenciam e, 

num ato transgressor, são irrealizados. 

Enquanto pertencentes a um sistema semântico maior, muitas vezes os elementos 

selecionados passam despercebidos por nós, que, através de um olhar cotidiano, não 

percebemos alguns de seus aspectos. Uma vez que qualquer obra, por mais extensa que seja, 

não é tão complexa, detalhada e exaustiva quanto a própria realidade, ao levar um elemento 

do real ao texto literário, lhe é dado o relevo necessário para que uma nova percepção sobre o 
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objeto se crie. Dessa forma, mesmo textos tidos como não ficcionais como aqueles 

encontrados no discurso historiográfico, acabam passando por processos ficcionais à medida 

que seus recortes orientam certas perspectivas que, no real, não seriam notadas. 

Iser afirma, ainda, que a seleção não revela apenas aquilo que foi destacado da 

sociedade, mas, ao mesmo tempo, o que se escolheu deixar de fora, apreendendo assim certa 

intencionalidade do texto (ISER, 1996, p.18). A partir desse processo, é possível construir 

interpretações que não esbarrem nas dificuldades da intenção autoral, observando o que o 

autor incluiu e o que preferiu deixar de fora para afirmar, assim, quais foram as intenções do 

texto. 

Na literatura de crime a seleção tem um papel fundamental na construção positiva ou 

negativa que se deseja criar do criminoso. Na Inglaterra, por exemplo, o Newgate Calendar 

tendia a centrar-se nos atos criminais, culminando na execução do criminoso. Desta forma, 

destacando da vida do criminoso seu crime e castigo, cria-se a lógica desejada do conto de 

advertência: o crime não compensa. Essa mesma seleção, quando se volta, por exemplo, para o 

momento posterior à prisão do criminoso, gera uma nova perspectiva do mesmo. 

A partir das experiências coletadas no presídio do Carandiru, Varella poderia ter optado, 

como o Newgate Calendar, por narrar apenas a história dos crimes cometidos pelos 

condenados que tratou e como todos acabaram, por fim, punidos. O autor, não obstante, 

escolhe focar sua narrativa no pós-crime, descrevendo com detalhes a experiência dos 

criminosos no microcosmo do maior presídio do país. Dessa forma, acaba – mesmo que tente 

manter certa neutralidade na narrativa – criando certa empatia pelos criminosos em oposição 

a um sistema carcerário precário responsável pela morte de inúmeros internos. Ao incluir, 

ainda, o massacre de 1992 e optar por contar apenas a versão dos presidiários, Varella inverte 

os papéis e apresenta o ato policial como pior crime da obra. 

Visto que a seleção é um processo anterior ao texto em si, sua realização textual faz 

parte do seguinte ato de fingir, a combinação: 

Como ato de fingir, a seleção encontra sua correspondência intratextual na 
combinação dos elementos textuais, que abrange tanto a combinabilidade 
do significado verbal, o mundo introduzido no texto, quanto os esquemas 
responsáveis pela organização dos personagens e suas ações. (ISER, 1996, 
p.19) 

Podemos perceber, assim, que mesmo seleções muito semelhantes de elementos 

contextuais podem, em combinações diferentes, criar estruturas ficcionais distintas. Um 

exemplo claro disso se dá na adaptação cinematográfica de Estação Carandiru dirigida por 

Héctor Babenco, Carandiru (2003). Os elementos selecionados do mundo contextual, visto que 

se trata de uma adaptação do livro, são bem próximos daqueles escolhidos por Varella. Na 

adaptação, porém, a combinação de certos elementos traz à obra uma peculiaridade: como o 

filme é produzido para outro tipo de público, num formato que necessita de mais dinamicidade 

e que possui consideravelmente menos tempo para transmitir sua mensagem, é preciso, na 

transposição do livro à grande tela, reduzir consideravelmente o número de personagens, 

combinando funções e relatos de diversos presos em um. É necessário, ainda, suprimir certas 

histórias e deslocar outras a fim de criar cenas mais palatáveis ao público, com mais aspecto de 

narrativa tradicional.  

Se entendermos Estação Carandiru como um relato da experiência do autor como 

médico do presídio e, dessa forma, factual – mesmo que permeado por processos ficcionais –, 

como interpretar a escolha de Babenco por fundir certos personagens? O filme torna-se mais 

ficcional por combinar os elementos de uma forma distinta à realizada por Varella? A simples 
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recombinação de certos elementos, nesse caso, criaria novos objetos que já não possuem um 

referencial externo?  

O último ato de fingir apresentado no livro, a autoindicação, é, para a literatura de crime, 

o mais relevante na discussão sobre o fictício. Para Iser, a autoindicação de uma obra literária é 

o “desnudamento de sua ficcionalidade” (1996, p.23), ou seja, os signos que tornam possíveis a 

identificação do texto como ficcional. É importante ressaltar que ao tratar dessa indicação de 

“discurso encenado” (1996, p.23) Iser não perde de vista que a ficcionalização é um processo 

que abrange mais que apenas o texto ficcional: 

Pois as ficções não só existem como textos ficcionais; desempenham elas 
um papel importante tanto nas atividades do conhecimento, da ação e do 
comportamento, quanto no estabelecimento de instituições, de sociedades 
e de visões de mundo. (1996, p.23-24) 

Trata-se, assim, de entender esse desnudamento ficcional não como indicador do caráter 

ficcional de um texto, mas a convenção que determina que postura o leitor deve ter diante da 

obra. Mesmo que entendamos que o discurso científico, por exemplo, passa por certos 

processos ficcionais, um alerta de perigo biológico é tomado com uma postura completamente 

diferente se dado pela comunidade científica ou encontrado em um livro de ficção científica, 

autoindicado como ficcional já por seu suporte. De forma geral, é fácil reconhecer um texto 

como ficcional, seja através de seus paratextos, de sua temática ou dos indicativos internos ao 

texto em si, porém: 

Quando isso não acontece, surgem erros do leitor, que a literatura várias 
vezes tematizou, por exemplo, quando Partidge, no Tom Jones, de Fielding, 
toma uma apresentação do Hamlet, não como peça de teatro, mas como 
própria realidade, em que, devido aos acontecimentos espantosos, acredita 
que deve intervir. (ISER, 1996, p.24) 

Um dos mais famosos – e drásticos – exemplos do que pode causar a falta da 

autoindicação ocorre durante uma transmissão radiofônica do romance Guerra dos mundos, de 

H. G. Wells, feita por Orson Welles: todos os leitores que haviam perdido o início da 

transmissão – indicadora do caráter ficcional dos eventos narrados – entraram em total 

desespero diante de uma suposta invasão mundial por forças alienígenas, fugindo para locais 

ermos, buscando abrigos ou comprando passagens para fora do estado. 

Ainda que as consequências tenham sido catastróficas nesse incidente, esse exemplo 

serve de hipérbole para o efeito buscado por inúmeros autores do horror desde O castelo de 

Otranto (1764): afirmando tratar-se de um diário, de um manuscrito escondido, de um relato 

autêntico confiado ao narrador ou outras estratégias de mascaramento do estatuto ficcional, 

tenta-se intensificar essa sensação de ameaça, uma vez que indicariam que os perigos 

observados naquela ficção seriam pertinentes ao mesmo mundo do leitor.  

A história da literatura de crime nos mostra que, ao longo de seu percurso, o gênero 

sempre foi, em maior ou menor grau, encarado como literatura de entretenimento. Por mais 

que autores canônicos tenham dialogado com essa temática e alguns livros do cânone 

inevitavelmente se aproximem do gênero, como Crime e castigo, de Dostoievsky, na alta 

literatura espera-se um outro tipo de leitor, que rejeita a obra enquanto simples produtora de 

sensações. 
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Sendo, então, literatura de entretenimento, tais obras precisam, mesmo que em parte, 

seguir certos moldes que atendam à expectativa do público (TODOROV, 2006, p.94). Dessa 

forma, a literatura de crime, enquanto literatura de entretenimento, de molde, possui certas 

características a serem atendidas e certos efeitos que podem ser esperados. Para que esses 

efeitos sejam consolidados, um dos elementos mais importantes está, em maior ou menor 

grau, relacionado justamente ao último ato de fingir de Iser, a autoindicação. 

Se, como já foi mostrado, o erro de encarar a ficção como realidade pode trazer 

consequências desastrosas, esse “erro” é, muitas vezes, induzido pela obra a fim de intensificar 

a empatia do público com os eventos narrados. Na contemporaneidade, um bom exemplo do 

mascaramento ficcional em prol do medo estético vem do filme A bruxa de Blair (1999), de 

Daniel Myrick e Eduardo Sánchez. Antes de seu lançamento, diversas estratégias foram 

utilizadas para fazer com que o público acreditasse que, de fato, o filme era fruto de um 

documentário feito por um grupo de jovens desaparecidos durante a produção (SCHREIER, 

2004, p.319). Os esforços no sentido de criar uma ilusão de veracidade empregados pelos 

produtores do filme foram cruciais para tornar o filme um sucesso de bilheteria. Enquanto 

histórias ficcionais de terror com tramas semelhantes à de A bruxa de Blair não atraíam a 

atenção e, contando o baixíssimo custo de produção – pouquíssimos atores, sem efeitos 

especiais, sem muito material para filmagem –, esse filme dificilmente se destacaria sem a 

eficaz exploração dessa ilusão de realidade. 

É possível pensar que quanto mais distante da realidade está o elemento mascarado 

nesse jogo ficcional, mais rápido se dissipa esse elemento intensificador do medo. Enquanto 

em obras como A guerra dos mundos, sem um referente direto da realidade, não tardamos em 

descartar a possibilidade de uma real invasão alienígena, filmes de exorcismo, por exemplo, ao 

lidar com crenças mais enraizadas na cultura ocidental, alcançariam efeitos mais duradouros. 

Na literatura de crime, que constrói personagens baseados em referentes plenamente reais, o 

efeito é, então, perene. Para o público em geral, há pouca ou nenhuma diferença entre um 

serial killer real e aquele encontrado nas true crimes – ainda que, na verdade, o personagem 

seja, assim como os monstros do horror, uma criação ficcional (NIXON, 1998, p.217-236). 

No Brasil a tradição de narrativizar crimes reais era muito popular e, diante de um crime 

de grande repercussão, os jornais não tardavam em começar a publicação de seus próprios 

folhetins que romanceavam a vida do criminoso, seus motivos e a cena do crime em si. Mesmo 

que entendamos que essas obras eram construções ficcionais que muitas das vezes se 

apropriavam apenas dos nomes e principais eventos do crime notório, o impacto de um texto 

ficcional num suporte de textos comumente factuais cria uma confusão de fronteiras. Um 

expoente da ficção criminal no Brasil finissecular, João do Rio, nos traz bons exemplos de como 

é possível construir uma estrutura ficcional que se mescla ao discurso factual para intensificar o 

efeito estético gerado. João do Rio frequentemente utilizava o mesmo estilo de escrita e o 

mesmo suporte – o jornal – para publicar tanto sua produção ficcional quanto sua produção 

não ficcional, sem claros indicadores dessa divisão. Podemos ver na comparação entre a 

crônica “As crianças que matam” e o conto “Dentro da noite”: 

Um instante depois saltou. Acompanhei-o. O carro continuou a rodar. O 
bairro rubro não é um distrito, uma freguesia: é uma reunião de ruas 
pertencentes a diversos distritos, mas que misteriosamente, para além das 
forças humanas, conseguiu criar a rede tenebrosa, o encadeamento lúgubre 
da miséria e do crime, insaciáveis. A Rua da Imperatriz é um dos corredores 
de entrada. (RIO, 2009, p.29-30) 

Logo o comboio partiu. O homem gordo recolheu a sua curiosidade, mais 
pálido, fazendo subir a vidraça da janela. Depois estendeu-se na banqueta. 
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Eu estava incapaz de erguer-me, imaginando ouvir a cada instante um grito 
doloroso no outro vagão, em que estava a menina loura. Mas o comboio 
rasgara a treva com outro silvo, cavalgando os trilhos vertiginosamente. 
(RIO, 2002, p.24-25) 

Assim, mesmo que João do Rio em Dentro da noite (1910) optasse por construir um 

ambiente sem uma relação direta com eventos ou personagens reais, através da proximidade 

estilística, temática e de suporte, acabava confundindo as fronteiras de sua literatura e 

causando em seus leitores o impacto da ilusão de realidade. Apresentando casos chocantes 

como o psicopata de “Dentro da noite”, os cruéis marinheiros de “O fim de Arsênio Godard” ou 

as torturas psicológicas de “Emoções”, feitas pelo mais peculiar e frequente personagem de 

João do Rio: o Barão Belfort. 

A peculiaridade de Belfort está em sua presença tanto nos textos ficcionais de João do 

Rio quanto em diversas de suas crônicas, tornando-o o símbolo da ambiguidade ficcional na 

obra do autor. Para um leitor acostumado às crônicas de João do Rio, deparar-se com Belfort é 

um claro vínculo entre o evento narrado e a própria realidade.  

A partir dessa ilusão de realidade, então, mais de um século antes do sucesso de A bruxa 

de Blair ou da popularização dos found footage, já é possível encontrar exemplos de obras 

ficcionais que partem da aparência de real como forma de intensificar o medo nas obras. 

Procurou-se neste ensaio apresentar algumas das questões teóricas que envolvem a 

análise de um gênero ambíguo do ponto de vista ficcional. Ainda que tenhamos utilizado a 

literatura de crime, outros gêneros poderiam igualmente ser explorados chegando a resultados 

semelhantes, como, por exemplo, relatos de prisioneiros de guerra ou certas biografias e 

autobiografias. 

Mesmo que tenha se focado nos efeitos estéticos que são causados pelo mascaramento 

da fronteira ficcional, esse trabalho abre, ainda, espaço para que outros aspectos relevantes 

possam ser abordados, como aqueles que lidam, por exemplo, com a ação da construção 

ficcional disfarçada de verdade no imaginário popular, fortalecendo, alterando ou criando 

pressupostos culturais antes desconhecidos. 

Acreditamos, ainda, que o presente trabalho colabora para demonstrar os benefícios da 

ruptura com o binarismo na análise literária. Ao nos afastarmos da dicotomia ficção-realidade, 

foi possível fugir da já exaurida análise sociológica da literatura de crime (o retrato da pobreza, 

a violência urbana, a voz do marginal) em direção a outra que ressalte novos aspectos sobre o 

tema. 
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