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RESUMO 

 

O presente trabalho possui dois objetivos gerais: primeiramente, deseja-se 
estabelecer uma interpretação mais ampla do que é o fenômeno da ficção gótica, deixando de 
lado a concepção recorrente nos mais tradicionais manuais literários produzidos em língua 
portuguesa, que encaram essa literatura como um tipo de produção restrita ao século XVIII 
britânico e com um conjunto de características que consideram unicamente a construção de 
cenários tenebrosos e a sugestão de elementos sobrenaturais, e adotando a ideia de que a 
literatura gótica é aquela que aplica as diversas estéticas do terror e do horror  em narrativas 
que lidam com temáticas e formas próprias da modernidade. Tal formulação vem sendo mais 
recorrentemente aceita no cenário luso-brasileiro, estando presentes nos estudos mais recentes 
sobre esse tipo de literatura, como aqueles realizados por Júlio França em O gótico e a 
presença fantasmagórica do passado (2016) e Patrícia da Silva Cardoso em As matrizes 
góticas e a dama pé-de-cabra (2013). A partir de uma melhor compreensão do que se 
constitui o fenômeno gótico, poderemos nos dedicar ao segundo objetivo: apresentar um 
conjunto de análises de textos ficcionais produzidos no contexto luso-brasileiro ao longo do 
século XIX e nas primeiras décadas do século XX, sob a perspectiva da literatura gótica, com 
o intuito de identificar e compreender o funcionamento das linhas de força dessas narrativas 
escritas em língua portuguesa e estabelecer uma possível comparação entre os caminhos 
trilhados por Brasil e Portugal dentro dessa mesma modalidade literária, levando em 
consideração as particularidades de seus contextos culturais e a integração dessas obras no 
meio literário de cada país. Para isso, as obras foram divididas em três eixos temáticos que 
concentram os elementos que nortearam suas análises: o gótico e a presença do passado – 
representado pelas obras Eurico, o presbítero (1844), de Alexandre Herculano (1810 – 1877), 
Januário Garcia ou As sete orelhas (1843), de Joaquim Norberto de Souza Silva (1820 – 
1891), A casa dos fantasmas (1865), de Rebelo da Silva (1822 – 1871), e O Cabeleira (1876), 
de Franklin Távora (1842 – 1888); o gótico e o elemento sobrenatural – representado pelas 
obras “A dança dos ossos” (1871), de Bernardo Guimarães (1825 – 1884), “A feiticeira” 
(1893), de Inglês de Sousa (1853 – 1918), “Pai-Raiol, o feiticeiro” (1869), de Joaquim 
Manuel de Macedo (1820 – 1882), “A dama pé-de-cabra” (1851), de Alexandre Herculano, e 
“O canto da sereia” (1870) de Júlio Dinis (1839 – 1871); e o gótico na representação da 
interioridade do indivíduo moderno – representado pelas obras A confissão de Lúcio (1914), 
de Mário de Sá-Carneiro (1890 – 1916) e Fronteira (1935), de Cornélio Penna (1896 – 1958). 

 

Palavras-chave: Literatura Gótica. Literatura luso-brasileira. Modernidade. Literatura 
de terror. Literatura de horror. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work has two general objectives: first, it is intended to establish a 
broader interpretation of what is the phenomenon of Gothic fiction, leaving aside the 
recurring conception in the most traditional literary manuals produced in Portuguese, which 
regard this literature as a type of production restricted to the British eighteenth century and 
with a set of characteristics that only consider the construction of dark scenarios and the 
suggestion of supernatural elements, and adopting the idea that Gothic literature applies the 
different aesthetics of terror and horror in narratives dealing with thematic and forms of 
modernity. Such formulation has been more frequently accepted in the Luso-Brazilian 
scenario, being present in the most recent studies on this type of literature, such as those 
produced by Júlio França in O gótico e a presença fantasmagórica do passado (2016) and 
Patrícia da Silva Cardoso in As matrizes góticas e a dama pé-de-cabra (2013). Based on a 
better understanding of what constitutes the Gothic phenomenon, we can dedicate more 
attention to the second objective: to present a set of analyzes of fictional texts produced in the 
Luso-Brazilian context throughout the 19th century and in the first decades of the 20th 
century, under the perspective of Gothic literature, in order to identify and understand the 
functioning of the lines of force of these narratives written in Portuguese and to establish a 
possible comparison between the paths followed by Brazil and Portugal within this same 
literary modality, taking into account the particularities of their cultural contexts and the 
integration of these works in the literary environment of each country. For this, the work was 
divided into three thematic axes that concentrate the elements that guided their analyzes: the 
Gothic and the presence of the past - represented by the works Eurico, o presbítero (1844), de 
Alexandre Herculano (1810 – 1877), Januário Garcia ou As sete orelhas (1843), de Joaquim 
Norberto de Souza Silva (1820 – 1891), A casa dos fantasmas (1865), de Rebelo da Silva 
(1822 – 1871), e O Cabeleira (1876), de Franklin Távora (1842 – 1888); the Gothic and the 
supernatural element - represented by the works “A dança dos ossos” (1871), de Bernardo 
Guimarães (1825 – 1884), “A feiticeira” (1893), de Inglês de Sousa (1853 – 1918), “Pai-
Raiol, o feiticeiro” (1869), de Joaquim Manuel de Macedo (1820 – 1882), “A dama pé-de-
cabra” (1851), de Alexandre Herculano, e “O canto da sereia” (1870) de Júlio Dinis (1839 – 
1871); and the Gothic in the representation of the interiority of the modern individual - 
represented by the works A confissão de Lúcio (1914), de Mário de Sá-Carneiro (1890 – 
1916) e Fronteira (1935), de Cornélio Penna (1896 – 1958). 

 
Keywords: Gothic Literature. Portuguese-Brazilian literature. Modernity. Horror 

literature. 
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INTRODUÇÃO: NÃO FOMOS FEITOS PARA ISSO (?) 

 

Ouça! Os filhos da noite. Que música eles fazem! 

(Bram Stoker, Drácula, 1897) 

 

Quando falamos em literatura gótica e em histórias de terror, uma série de elementos 

atravessam instantaneamente o nosso pensamento: monstros, fantasmas, castelos em ruínas, 

mansões mal-assombradas e assassinos misteriosos. Da mesma forma, as localizações 

geográficas nas quais imaginamos que essas histórias se desenrolam são, recorrentemente, a 

cidade de Londres com suas ruas labirínticas mergulhadas na névoa, casas assombradas nos 

subúrbios norte-americanos, castelos construídos em montanhas escarpadas ou mesmo 

vilarejos erguidos em lugares ermos, cercados por uma vegetação que remete às florestas 

temperadas ou de coníferas, comuns nos territórios frios da América do Norte e da Europa. 

Em princípio, poucos imaginariam uma narrativa gótica ambientada no sertão brasileiro ou 

nas terras ensolaradas do litoral sul português. 

O estranhamento provocado por uma possível aproximação entre a ficção gótica e as 

literaturas do Brasil e de Portugal se dá, em primeira análise, na esfera da estereotipia e da 

imagem mental que o público possui em relação a cada um desses elementos. De partida, o 

lugar-comum do imaginário gótico se aproxima de paisagens e personagens muito distintos do 

que vemos como predominantes em meios luso-brasileiros. Em termos cênicos, a imagem do 

Brasil disseminada pela cultura popular representa o extremo oposto do gótico: um território 

predominantemente solar e tropical que aponta para certa descontração contrária à sisudez do 

território europeu do norte, principalmente; um país cuja literatura se debruça sobre 

determinados temas e paisagens encarados pela crítica literária como incompatíveis com os 

terrores da literatura gótica comumente compreendida. Tal quadro é reafirmado por 

enunciações clássicas nos estudos literários, como a de Lúcia Miguel-Pereira (1901 – 1959) 

em História da Literatura Brasileira – prosa de Ficção (de 1870 a 1920) (1950): 

 

A narrativa que assenta na realidade nos interessa mais do que a fabulação completa, 
e muito mais do que as ideias puras; não na realidade seca e fria, mas aquecida pelo 
calor humano e como que umedecida pela sensibilidade que, esta sim, não nos falta, 
e, ao contrário, parece envolver todas as coisas de uma doçura talvez um pouco 
mole, mas poderosa e autêntica. (PEREIRA, 1973, p. 21) 
 

A cultura e a literatura de Portugal também ocupam um espaço específico em nosso 

imaginário que passa ao largo do gótico literário: dentro do contexto europeu, uma terra ao 
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sul, mais ensolarada, completamente voltada para o Atlântico e seu desbravamento, 

constantemente às voltas com uma identidade estabelecida entre um passado grandioso e o 

presente hipoteticamente menos nobre, mas sempre embebida em uma melancolia 

poeticamente bela, retrato sustentado em leituras consolidadas que afirmam que “o 

temperamento português inclina-se mais à contemplação lírica que à ação dramática ou 

mesmo romântica.”1. 

Certamente, os estereótipos culturais são movimentos naturais de identificação. No 

entanto, ao apontarmos para o que parece predominante, não podemos perder de vista a 

percepção das variações possíveis dentro de uma cultura, uma vez que aquelas características, 

além de serem construções muitas vezes idealizadas, não eliminam coexistências. Um dos 

maiores obstáculos para o reconhecimento e a análise da literatura gótica produzida por 

portugueses e brasileiros reside na adoção desses estereótipos, somada à algumas limitações 

na compreensão geral do fenômeno gótico em si no mundo de língua portuguesa. 

Em termos gerais, podemos definir a literatura gótica como aquela que aplica as 

estéticas do terror e do horror em narrativas produzidas a partir da segunda metade do século 

XVIII e, através delas, explora os temas vinculados ao fenômeno da modernidade; é um tipo 

de expressão do conflito entre um mundo habitado pelas diversas formas do desconhecido, do 

obscuro, do interdito, e aquele iluminado pelas luzes da razão, pelos ideais de progresso e por 

um projeto de civilização moderna. No entanto, esse conceito de ficção gótica nem sempre foi 

amplamente aceito, tendo sido mais difundido a partir da virada do século XX para o XXI.  

Em An overview of gothic fiction (2014), Irina Rata observa, no contexto do mundo 

de língua inglesa, a existência de uma cisão conceitual dentro dos estudos do gótico na 

literatura e seus principais pesquisadores: 

 

So, on the one hand, such critics as Montague Fummers, Edith Birkhead, Robert 
Mayo and Devendra Varma consider that Gothic, as a genre, ended in 1820 […] In 
the other hand, there are critics like David Punter, Franz J. Potter, Catherine 
Spooner, who consider that Gothic never ended per se, but evolved, adapted to 
reflect different realities. In their opinion, the period from 1764 to 1820 falls into the 
classic Gothic category.2 (RATA, 2014, p. 105) 
 

_______________  

 
1 SOUSA, 1978, p. 280. 
2 “Assim, por um lado, críticos como Montague Fummers, Edith Birkhead, Robert Mayo e Devendra Varma 

consideram que o gótico, como gênero, terminou em 1820 [...] Por outro lado, há críticos como David Punter, 
Franz J. Potter, Catherine Spooner, que consideram que o gótico nunca acabou per se, mas evoluiu, adaptou-se 
para refletir diferentes realidades. Na opinião destes, o período de 1764 a 1820 cai na categoria de gótico 
clássico.” (Tradução nossa.) 
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O primeiro grupo referido por Irina Rata – que considerava a literatura gótica como 

um gênero demarcado, nascido em 1764 e que encontrou o seu fim no entorno de 1820 – é 

composto por pesquisadores que produziram seus trabalhos durante a primeira metade do 

século XX3 ou foram diretamente influenciados por essa geração4. Em contrapartida, o 

segundo grupo5 é formado por investigadores que problematizam o formato rígido da 

literatura gótica estabelecido pelos críticos do passado e examinam o fenômeno de maneira 

mais abrangente, enxergando não apenas o terror, componente tão importante para a criação 

dessas obras, mas também o que de fato está por trás dele e dos mecanismos que agem na 

confluência desses elementos que permanecem instigando a produção de uma modalidade de 

escrita que vai além dos anos de 1820, chegando aos nossos dias e atingindo inúmeras 

localidades, não apenas a Inglaterra, país mais frequentemente associado ao gótico literário. 

Em certa medida, a crítica literária que se consolidou no cenário luso-brasileiro no 

século XX também acompanhou esse movimento. Muito do conteúdo crítico a respeito da 

literatura gótica, e que compõe os manuais de literatura em língua portuguesa ainda hoje, está 

vinculado à visão apresentada pelo primeiro grupo descrito por Irina Rata. 

 Em Portugal, o principal texto dedicado ao estudo do gótico lusitano, considerando a 

abrangência de seu escopo, é A literatura “negra” ou “de terror” em Portugal (séculos XVIII 

e XIX) (1978), de Maria Leonor Machado de Sousa6. O estudo representa um esforço 

precursor, não apenas na exploração do fenômeno, tanto em sua matriz quanto em seus 

desdobramentos em Portugal, mas também no vasto levantamento bibliográfico que realiza, 

único naquela altura e que ainda hoje representa um bom ponto de partida para aqueles que se 

interessam pelo assunto. No livro, Sousa tece uma série de apontamentos pertinentes e mapeia 

diversas manifestações do gótico na poesia, na novelística e no teatro, assim como se 

empenha na observação das formas como essas publicações circularam em suas versões 

estrangeiras traduzidas – encarando, em alguns momentos, a censura da Inquisição – e em 

produções originais portuguesas. 

_______________  

 
3 Montague Fummers (1880 – 1948), Edith Birkhead (1889 – 1951) e Robert D. Mayo (não há informações 

precisas acessíveis quanto ao seu nascimento, mas seu texto How Long was Gothic Fiction in Vogue? é de 
1943). 

4 Devendra Varma (1923 - ). 
5 David Punter (1949 - ), Franz J. Potter (1969 -), Catherine Spooner (1974 -). 
6 Cabe frisarmos que há outro livro de Maria Leonor Machado de Sousa, intitulado O “horror” na literatura 

portuguesa (1979), menor em volume, composto por apenas parte do texto de 78. Aqui, utilizaremos apenas o 
livro de 1978, mais completo. A autora nos informa, ainda na edição de 1978, de que houve uma publicação 
do estudo feita pela Faculdade de Letras de Lisboa em 1956 e que se constituía apenas da segunda parte do 
trabalho publicado de forma completa em 78, com o mesmo nome.  
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O conceito de ficção gótica utilizado por Maria Leonor Machado de Sousa em seu 

estudo de meados dos anos de 1950 é condizente com a imagem que esse tipo de literatura 

possuía naquele período, mesmo no mundo de língua inglesa. Em linhas gerais, podemos 

verificar essa postura a partir dos termos utilizados pela pesquisadora. Ao observarmos o 

título adotado por Sousa em seu livro, notamos claramente a escolha pelas expressões 

“literatura negra” – herdeira do termo noir, em francês – ou “de terror”, ambas entre aspas, 

em detrimento de gótico. A razão para isso é explicitada nas primeiras páginas da introdução: 

 

O termo negro, que escolhi para designar toda esta literatura desenrolada num 
ambiente de terror, é o que me pareceu mais amplo e mais adequado. ‘Gótico’, 
talvez mais clássico, embora legítimo, usado para a fase inicial da escola, não tem 
hoje significação, quando aplicado ao campo da literatura actual que se pode 
considerar descendente do ‘horror gótico’. Na verdade, quão longe da barbárie 
medievalista com que Walpole e os seus sucessores mais directos povoaram a ficção 
de há duzentos anos estão os modernos romances psicológicos e psicanalíticos! E 
isto para falar apenas dos extremos. O traço comum é o seu ambiente sombrio, e daí 
a classificação no sentido mais lato, ‘negro’ é uma designação de ambiente, e nada 
mais. (SOUSA, 1978, p. 11) 
 

Nessa perspectiva, a narrativa gótica é posta como um tipo de literatura assinalado 

pela “barbárie medievalista” representada nos escritos de um grupo limitado de autores 

contemporâneos de Horace Walpole (1717 – 1797), na segunda metade do século XVIII 

inglês. No trecho transcrito, a expressão literatura negra, a despeito da proximidade, não 

opera como sinônimo de literatura gótica, mas sim como uma categoria maior que 

compreenderia a produção de terror portuguesa do século XIX. Sob esse ponto de vista, 

entende-se que todo texto gótico seria parte da literatura negra, mas nem toda obra da 

literatura negra seria um texto gótico. A familiaridade entre ambas dar-se-ia unicamente pelo 

uso de uma ambientação sombria. Sousa, em capítulo posterior, estabelece, ainda uma lista 

denominada “Elementos fundamentais do romance gótico”7. Ali são apresentados dezesseis 

componentes entendidos como indispensáveis para a produção de uma narrativa gótica ideal, 

de acordo com o conceito predominante acerca dessa literatura no período em que o estudo foi 

publicado. Cabe mencioná-los: um antigo manuscrito, a magia, espectros, pessoas loucas, 

mascarados, sonhos, obras de arte, figuras deformadas, crimes, sangue, religião, a Itália, a 

Natureza, bandos de salteadores, castelos antigos, armaduras e espadas ferrugentas8. 

O trabalho de Maria Leonor Machado de Sousa é paradigmático no contexto 

português, mas ao contrário do que se poderia esperar de uma publicação com um 

_______________  

 
7 SOUSA, 1978, p. 49. 
8 Ibid., p. 49-71.  
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levantamento bibliográfico considerável, não houve um movimento de interesse geral, por 

parte da crítica literária acadêmica portuguesa, em analisar e compreender a fundo o 

fenômeno que Sousa vislumbrou. Ainda que encontremos algumas iniciativas que buscam 

aplicar conceitos de uma literatura de terror e horror a autores portugueses do século XIX, a 

maioria desses trabalhos não leva em consideração a necessidade de revisão de algumas 

abordagens feitas por Sousa que, como vimos, condiziam com o pensamento da crítica a 

respeito do fenômeno gótico naquela altura, permanecendo enraizados em uma compreensão 

que contemporaneamente caiu em desuso na crítica acadêmica inglesa e assumindo como 

decisiva a premissa exposta na conclusão da pesquisadora: 

 

A Portugal, essa literatura chegou tarde, divulgada por traduções péssimas, que não 
eram molde a tornar-se modelo. Os periódicos, embora incluíssem vários contos do 
género, não a tomavam a sério. Os emigrados conheceram-na já ofuscada pelo 
Romantismo e não lhe deram atenção. [...] São escassas as referências a esta 
literatura; [...] Quanto a autores, não os encontramos na nossa literatura de terror 
com individualidade e decididamente negros. [...] As várias tendências literárias 
modernas, que se podem classificar de negras, não encontraram cultores em 
Portugal. Podemos mesmo dizer que a literatura negra foi um fenómeno do século 
XIX, a não ser que nela queiramos compreender o realismo excessivo que interessa 
aos novelistas contemporâneos. (SOUSA, 1978, p. 285-286.) 

 

Ao voltarmos nossa atenção aos estudos do gótico brasileiro, não encontramos no 

século XX uma referência unificada e expressiva, como ocorre com o estudo de Sousa em 

Portugal. Um mapeamento do gótico entre nós começou a ser desenvolvido com mais atenção 

apenas no início do século XXI, em trabalhos como, por exemplo, o do pesquisador Maurício 

Cesar Menon, que com sua tese Figurações do gótico e de seus desmembramentos na 

literatura brasileira de 1843 a 1932 (2007)9 nos apresentou uma das primeiras listagens mais 

sistematicamente elaboradas no país. No entanto, até o início dos anos 2000, o que vemos é 

um campo fragmentado, com algumas poucas referências à ficção gótica local, quase sempre 

limitadas à experiência de Álvares de Azevedo (1831 – 1852) em Noite na Taverna (1855) e a 

alguns textos isolados de outros autores, tidos pelos críticos como materiais atípicos no 

conjunto das obras nacionais e sem grande expressão. 

A incontornável Formação da Literatura Brasileira: momentos decisivos (1958) de 

Antonio Candido (1918 – 2017) é um exemplo de como era a percepção sobre a literatura 

gótica no Brasil no período de seu lançamento. O momento mais adequado para verificarmos 

_______________  

 
9 A listagem realizada por Menon em seu trabalho foi um dos pontos de partida do presente estudo no que diz 

respeito ao levantamento do conjunto de obras da literatura brasileira que foram lidas para auxiliar na seleção 
de nosso corpus.   
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essa característica no extenso volume encontra-se no capítulo nove, intitulado “O 

aparecimento do romance”. Nele, Candido nos apresenta sua leitura acerca da formação do 

romance brasileiro a partir da influência de publicações europeias. O autor afirma: 

 

Os livros traduzidos pertenciam, na maior parte, ao que hoje se considera literatura 
de carregação; mas eram novidades prezadas, muitas vezes, tanto quanto obras de 
valor. Assim, ao lado de George Sand, Mérimée, Chateaubriand, Balzac, Goethe, 
Irving, Dumas, Vigny se alinhavam Paul de Kock, Eugène Sue [...]. Na maioria, 
franceses, revelando nos títulos o gênero que se convencionou chamar folhetinesco. 
Quem sabe quais e quantos desses subprodutos influíram na formação do nosso 
romance? Às vezes, mais do que os livros de peso em que se fixa de preferência a 
atenção. (CANDIDO, 2009, p. 440). 
 

Nesse excerto, Candido estabelece uma relação de hierarquia entre uma literatura 

superior – obras de valor – e aquilo a que chamou de subproduto, novidades literárias 

populares. A expressão mais imprecisa da passagem de Candido é aquilo que chama de 

literatura de carregação, que designaria todo o conjunto de obras de consumo breve e 

popular. Não há dúvidas de que a literatura gótica, subentendida pela presença de alguns 

autores listados10, se enquadraria nessa categoria. Ainda assim, Candido reconhece a 

possibilidade desses romances populares terem tido maior influência na formação dos autores 

brasileiros em comparação aos grandes nomes da erudição literária europeia.  

Mais adiante, Candido segue em direção aos diversos textos que configurariam as 

tendências iniciais do processo de estabelecimento do romance no Brasil. Em dado momento, 

cita a obra intitulada Maria ou vinte anos depois (1844), de autoria de Joaquim Norberto de 

Souza Silva, e comenta: 

 

Maria ou vinte anos depois, com a especificação de “romance brasiliense”, é uma 
obrinha, preciosa pelo valor documentário, que se poderia definir como romance 
relâmpago, pois apesar do tamanho (onze páginas da Minerva Brasiliense, 
equivalendo talvez a umas trinta de formato comum) não é certamente novela nem 
conto. A matéria é de romance, bem como a técnica e a inserção temporal dos 
episódios, que abrangem três gerações; por isso mesmo é um precioso esforço, onde 
se compreendiam o estilo e o temário do Romantismo tenebroso – tão ruim, tão 
convencional, tão feito de encomenda para ilustrar os lados caricaturais da escola, 
que a sua leitura acaba divertindo. (CANDIDO, 2009, p.441- 442). 

 

Afora a recuperação do julgamento negativo – “tão ruim, tão convencional, tão feito 

de encomenda” –, devemos sublinhar a presença da expressão Romantismo tenebroso, que 

_______________  

 
10 Entre parte desse conjunto de obras amplamente aceitas entre o público brasileiro, Candido chega a verificar a 

presença de Eugène Sue, o mesmo que Maria Leonor Machado de Sousa, em seu livro sobre a literatura 
negra, brevemente nos apresenta como um romancista cuja obra seria um desdobramento do gótico dentro do 
romance social. 
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apesar de não possuir uma significação precisa vinda do próprio autor, nos remete ao romance 

gótico pela aproximação do campo semântico que o segundo vocábulo permite. Em outro 

texto, intitulado O romantismo no Brasil, escrito entre 1989 e 1990 para integrar um conjunto 

de estudos sobre literatura de língua portuguesa, publicado em volume na Itália e 

posteriormente de forma isolada no Brasil, Candido utiliza novamente o termo. Enquanto 

disserta sobre a formação da narrativa de Joaquim Manuel de Macedo (1820 – 1882), afirma: 

 

A veia humorística e a bonomia conciliadora não impediram Macedo de escrever 
ficções de grave conteúdo social, como as que consagrou ao problema da 
escravidão: As vítimas algozes (1869). Nem apagaram os traços de melodrama 
tétrico, presentes de maneira flagrante no poema narrativo A nebulosa (1857), 
verdadeiro paradigma do Romantismo tenebroso. (CANDIDO, 2002, p.42-43). 

 

Aqui somos apresentados a outro termo, o melodrama tétrico. Candido evita a 

utilização da expressão gótico e isso ocorre, poderíamos supor, provavelmente por 

compartilhar de uma compreensão comum à sua época, restringindo o fenômeno ao final do 

século XVIII inglês. O melodrama tétrico e o Romantismo tenebroso são compreendidos 

como manifestações que já não seriam parte do gótico literário, mas uma representação outra, 

que guarda parecenças, a exemplo do termo literatura negra utilizado por Maria Leonor 

Machado de Sousa em Portugal. Mesmo ao reconhecer a importância desses escritos para a 

formação de romancistas no Brasil, infelizmente Candido não nos deixou materiais em que 

apresente uma leitura mais precisa sobre o tema, tratando-o sempre em caráter anedótico. O 

assunto não recebeu a atenção do crítico nem mesmo em A educação pela noite (1986), título 

em que discorre sobre a obra de Álvares de Azevedo, único autor comumente vinculado ao 

gótico brasileiro mesmo pelos manuais escolares mais conservadores11. 

Em suma, ao olharmos para o passado dos estudos do gótico na primeira metade do 

século XX, um dos principais entraves para encontrarmos investigações sobre as 

manifestações desse tipo de literatura na lusofonia, para além de ser considerada uma 

produção inferior devido ao seu caráter popular, é o fato de que o modelo do gótico 

_______________  

 
11 Certamente, seria possível nos alongarmos por inúmeras páginas reproduzindo trechos de variados autores, 

produtores de outras histórias da literatura brasileira igualmente essenciais como a de Candido, mas a 
conclusão da análise dessas edições não fugiria da equivalente ausência de discussão alargada sobre a 
literatura gótica nacional. Ainda assim, tendo em conta a atual influência que essas histórias exercem sobre a 
produção de materiais didáticos em nossos dias, é indicada a leitura do artigo de Márcio Alessandro de 
Oliveira, O gótico no livro Literatura Brasileira: em diálogo com outras literaturas e outras linguagens, 
publicado em 2017 pela revista A Cor das Letras (UEFS). O texto de Oliveira é muito pertinente ao analisar 
como um manual escolar de 2009, de autoria de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 
largamente difundido no sistema público de ensino no Brasil (OLIVEIRA, 2017, p. 105), ainda propaga uma 
leitura sobre o gótico literário pautada em posicionamentos nascidos na primeira metade do século XX. 
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compreendido nesse período, enquanto uma ficção restrita ao século XVIII inglês, criou 

barreiras geográficas, cronológicas e estéticas para a inserção de obras pertencentes à essa 

modalidade. Tal realidade modificou-se na medida em que a crítica reavaliou e tornou o 

conceito de literatura gótica mais abrangente, o que nos permite analisarmos diversas obras 

que antes não eram vistas como passíveis de serem interpretadas a partir de uma poética 

gótica.   

Se Maria Leonor Machado de Sousa nos apresentou sua pesquisa sobre o gótico em 

Portugal já em 1956, quando seu trabalho é trazido a lume pela primeira vez, no Brasil a área 

de estudos do gótico começa a ganhar impulso a partir da primeira década dos anos 2000, 

muito influenciada pela retomada dos estudos sobre o gótico no mundo de língua inglesa nos 

anos de 1990 e que está relacionado ao segundo grupo identificado por Irina Rata em seu 

artigo e que encara a ficção gótica como um fenômeno mais abrangente que nasceu no século 

XVIII e ainda se manifesta em nossos dias. É a esse segundo grupo que o presente trabalho se 

filia ao adotar a ideia de que a literatura gótica é uma modalidade que se utiliza da estética do 

terror e do horror para representar e refletir sobre tensões nascidas ou intensificadas a partir 

do fenômeno que chamamos de modernidade. 

No cenário da crítica luso-brasileira podemos observar uma conexão expressiva entre 

a ficção gótica e a modernidade no trabalho de dois pesquisadores. Em se tratando da 

literatura brasileira, o trabalho do professor Júlio França (UERJ) a frente do grupo de pesquisa 

Estudos do Gótico, registrado no CNPq, é um exemplo notável de incentivo à pesquisa sobre 

o tema no Brasil. Além fomentar diferentes análises sobre o fenômeno gótico na literatura, é 

perceptível a existência de um interesse cada vez mais crescente de trabalhos voltados para o 

estudo do gótico brasileiro12. No artigo O gótico e a presença fantasmagórica do passado, 

França afirma:  

 

Defendemos, contudo, que a poética gótica não se esgotou em suas realizações como 
estilo de época histórico: trata-se de um modo ficcional de concepção e expressão 
dos medos e ansiedades da experiência moderna cujas contínuas reelaborações 
estendem-se, de maneira pujante, até nossos dias. (FRANÇA, 2016, p. 2493) 
 

Essa formulação é uma das bases para compreendermos o que está por trás das 

monstruosidades e fantasmagorias do gótico literário: os “medos e ansiedades da experiência 

_______________  

 
12 O grupo, que além de Júlio França também possui Luciana Colucci (UFTM) a sua frente,  mantém uma página 

de divulgação ( https://sobreomedo.wordpress.com/ ), administrada pela divisão Estudos do Gótico no Brasil, 
em que disponibiliza um conjunto de artigos, teses, dissertações, monografias e outros materiais que versam 
sobre a literatura gótica, principalmente brasileira. 

https://sobreomedo.wordpress.com/
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moderna”. Além de Júlio França, Patrícia da Silva Cardoso, enquanto investigadora desse 

fenômeno na literatura portuguesa, no artigo As matrizes góticas e ‘A dama pé-de-cabra’ 

(2013) também chama nossa atenção para esse elemento e faz a seguinte observação: 

 

Num relance, temos então duas contribuições fundamentais do gótico, não apenas 
para a literatura como para a sensibilidade moderna como um todo: a valorização do 
imaginário – e, simultaneamente, do plano subjetivo no emprego da imaginação – e 
a problematização dos modelos racionais-científicos de conhecimento. Assim, a 
concepção de progresso, ela mesma tributária, na origem, de uma ação do 
imaginário, uma vez encampada pelo imaginativo, ao ser transformada em 
instrumento de luta contra todas as formas obscuras, isto é, não racionais, de ação-
interação do homem com o meio, será atacada vigorosamente pelas formas do 
imaginário associadas ao gótico. (CARDOSO, 2013, p. 196) 
 

No excerto podemos observar a nomeação de alguns dos medos e ansiedades com as 

quais o homem moderno precisou lidar a partir da segunda metade do século XVIII e que, 

associadas ao componente imaginário, se viram figuradas pela ficção gótica. Podemos 

destacar, dentre elas, “a problematização dos modelos racionais-científicos de conhecimento” 

e “a luta contra todas as formas obscuras, isto é, não racionais, de ação-interação do homem 

com o meio”. Dessa forma, ao encararmos os trabalhos de Júlio França e Patrícia da Silva 

Cardoso, notamos que a concepção mais abrangente da ficção gótica que a vincula aos 

movimentos da modernidade é algo que já circula entre a crítica literária lusófona.  

Filha de um mundo em franco processo de reformulação dos meios de produção e 

comercialização de bens – impulsionados pela Revolução Industrial –, resposta e 

consequência da repercussão do Iluminismo na arte e na cultura letrada, a narrativa gótica é 

ela própria uma das manifestações da modernidade na literatura. Apenas ao reconhecermos 

esse traço poderemos compreender o que realmente está em jogo na sua gênese e observar sua 

evolução através do tempo. Isso poderá ser realizado, em grande medida, pelo estudo de suas 

relações com as escolas que se desdobram e predominam do século XIX em diante, como o 

Romantismo, o Realismo/Naturalismo, o Simbolismo/Decadentismo e o Modernismo, assim 

como dos temas que perpassam algumas delas – o embate entre real e imaginário, cultura 

popular e cultura erudita,  antigos e modernos, campo e cidade, colônia e metrópole, 

oprimido e opressor e etc. – e dos espaços nos quais ela é ambientada, analisando suas 

reformulações em contextos nacionais por vezes opostos entre si.  

A partir do interesse por esse vínculo entre o gótico e a modernidade o presente 

estudo foi produzido, não apenas para estabelecermos um pensamento crítico e mais detido 

sobre as origens e o que move a ficção gótica em si, algo que está em processo de construção 

na crítica produzida em língua portuguesa, mas também para observarmos – a partir de alguns 
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aspectos da modernidade traduzidos pelo gótico – como podemos interpretar um conjunto de 

textos literários de dois países que, devido à antiga forma de conceituar esse tipo de literatura, 

por muitos anos não foram reconhecidos como produtores de ficções góticas expressivas. 

 

Para iniciarmos o processo de análise aqui proposto, antes é preciso assumirmos o 

caráter multicultural que o fenômeno literário possui. Mesmo ao verificarmos traços locais, 

características regionais que se manifestam na literatura produzida em um território, o texto 

literário é um produto permeado por referências que extrapolam as fronteiras geográficas. O 

próprio feitio da literatura gótica nos impõe essa abertura. Ao longo de nosso percurso 

lidaremos com uma narrativa de origem convencionalmente aceita como inglesa, mas que, 

como veremos, influenciou e foi influenciada por histórias orais e escritas de matrizes alemã e 

francesa em momentos diferentes de seu desenvolvimento. Aqui apresentaremos um esforço 

que vai além: entender como essa literatura que ganhou forma na Inglaterra se desdobrou em 

dois países de língua portuguesa, com realidades tão distintas. 

A opção por analisar as obras de Brasil e Portugal, e não apenas de um deles, provém 

de uma postura análoga de conjecturar o terror e o horror literários como fenômenos 

intimamente relacionados com a cultura de dois dos países que possuem reconhecida 

hegemonia na produção escrita de língua inglesa – Estados Unidos e Inglaterra. Mesmo ao 

estarmos atentos aos traços singulares existentes nessas literaturas individualmente, ao 

falarmos da ficção gótica costumamos englobá-la em termos que a identificam como uma 

manifestação autenticamente anglófona. Daí o interesse por trabalharmos com textos 

brasileiros e portugueses, principais produtores de ficção na lusofonia em números. Da 

mesma forma, essa pesquisa se estabeleceu como um exercício de percepção do gótico em um 

mundo de falantes que compartilham um idioma e partes de suas histórias e personagens, mas 

que possuem seus próprios referenciais políticos e sociais que podem servir de moeda de troca 

na construção de uma experiência literária multicultural. Dessa maneira, um estudo 

comparativo entre as manifestações do gótico brasileiro e português, além de raro e estimular 

o enriquecimento do diálogo entre duas culturas que possuem relações históricas, tem como 

incentivo não apenas a análise das obras nos cenários nacionais, mas também a avaliação de 

quais características temáticas e estruturais cada país assumiu naturalmente em suas condições 

particulares a partir de um mesmo conjunto de ideias que representam a ficção gótica. 

A partir da conjuntura recente na qual os estudos do gótico se encontram na crítica 

literária luso-brasileira, em que há muito para ser debatido, o presente estudo tem como 

primeiro objetivo investigar as bases daquilo que aqui chamamos de ficção gótica. Para isso, 
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será preciso compreendermos alguns de seus elementos precursores, as condições de seu 

surgimento, desenvolvimento, a escolha do vocábulo gótico para designar esse tipo de 

produção literária e quais são os aspectos da modernidade com os quais ele está mais 

relacionado. 

O primeiro capítulo foi constituído com o intuito de cumprir com esse propósito. 

Nele, nossa exposição terá início partindo da assimilação das diversas significações que 

circundam o termo gótico, principalmente no uso feito pelos críticos de arte do Renascimento 

italiano, que forneceram parte significativa dos conceitos que circularam na Inglaterra do 

século XVIII. Aqui, introduziremos apenas alguns dos componentes mais emergentes da 

utilização do vocábulo gótico dentro do quadro de interesses daquilo que vai dar forma à sua 

manifestação enquanto modalidade literária. Ainda assim, é preciso ter em vista que há outros 

cenários que fazem uso da expressão em diversas configurações, como é o caso do gótico 

enquanto movimento e estilo de vida de um tipo de subcultura urbana surgida em fins dos 

anos 1970 e início de 1980, e também do Goticismo, movimento cultural nacionalista e 

etnocêntrico sueco que teve muitos adeptos até meados do século XIX. No contexto inglês 

chamar algo de gótico significava considerá-lo estranho, obscuro ou ainda fora do lugar, algo 

que não possuía qualquer relação com o uso da expressão no contexto sueco do Goticismo, no 

qual o gótico representava uma ascendência e era motivo de orgulho. Esse panorama deverá 

explicitar as nuances por trás do termo e como não há nada necessariamente óbvio em seus 

usos. 

O capítulo inicial também se ocupa de uma breve apresentação dos antecedentes do 

terror na elaboração de narrativas e objetos artísticos antes do surgimento da ficção gótica. 

Para isso, demonstramos que o terror e o horror não nasceram com o gótico literário, sendo 

eles alguns dos elementos mais antigos da experiência humana nas artes, estando presentes 

desde as antigas tragédias gregas até as manifestações da Dança Macabra na Idade Média 

europeia. Esse movimento é necessário pois o que torna as experiências do terror na ficção 

gótica diferentes das anteriores é, justamente, a presença da modernidade na equação.  

Após a exposição desses elementos prévios, poderemos explorar o contexto da 

modernidade no qual o gótico literário nasceu e se desenvolveu, além dos principais debates e 

contribuições oferecidas por seu romance inaugural, The Castle of Otranto (1764). Nessa obra 

é possível verificarmos a presença, ainda que embrionária, de elementos que se desdobrarão 

de inúmeras formas nas décadas seguintes até alcançar nossos dias como, por exemplo, o 

embate entre as classes que participaram do processo de modificação da sociedade estamental 

medieval.  
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Outro dado de grande importância e que abordaremos para o entendimento do gótico 

literário é a avaliação do impacto do ensaio Uma investigação filosófica acerca da origem das 

nossas ideias do Sublime e do Belo (1756), de Edmund Burke (1729 – 1797), no pensamento 

estético do século XVIII, visto que sua obra tornou-se fundamental no desenvolvimento da 

ideia de terror sublime que influenciou diretamente a obra de uma das autoras mais notáveis 

do gótico inglês em sua fase inicial: Ann Radcliffe (1764 – 1823). A própria Radcliffe foi 

uma das primeiras pessoas a estabelecerem uma distinção entre os conceitos de terror e 

horror, diferenciação relevante para o presente estudo e que também será desenvolvida pelo 

primeiro capítulo. 

O capítulo seguinte, “Da circulação de impressos”, dará início ao segundo objetivo 

desse estudo: a análise da presença da ficção gótica estrangeira no cenário luso-brasileiro, 

assim como de algumas de suas produções originais locais sob a égide do terror e do horror 

modernos. Sendo assim, trataremos do contexto histórico e cultural do Brasil e de Portugal no 

momento em que a ficção gótica nasce em território inglês com o intuito de entendermos sob 

que condições essas obras estrangeiras foram recepcionadas antes da criação dos exemplares 

nacionais. Partindo de uma aproximação das pesquisas sobre a circulação de impressos, como 

aquelas organizadas por Márcia Abreu em Romances em Movimento: A circulação 

transatlântica dos impressos (1789 – 1914) (2016), e O livro e a leitura em Portugal: 

Subsídios para a sua história – séculos XVIII e XIX (1987) de Fernando Guedes (1929 – 

2016), buscaremos compreender o quão dinâmicos eram nossos mercados editoriais, mesmo 

durante os períodos de forte controle da Coroa, e como a ficção gótica estrangeira circulou 

entre nós no século XIX. 

Tal abordagem se mostrará relevante ao termos em vista que a própria circulação da 

literatura gótica em nossos territórios está vinculada aos processos de modernização do Brasil 

e de Portugal, tanto no campo intelectual – a introdução do pensamento iluminista no reino 

português, as consequências no então Brasil Colônia e seus desdobramentos nas décadas 

seguintes – quanto no econômico e industrial – o pacto colonial, as rotas de comércio 

marítimo, as mudanças ocorridas após o estabelecimento da família real portuguesa no Brasil 

e etc. Sendo assim, o acesso aos repertórios literários da moda europeia por parte dos falantes 

de língua portuguesa não expõe apenas as referências estéticas das literaturas locais, mas 

também revelam quais eram os níveis de modernização e integração dos dois países com o 

cenário internacional. Modernização esta que ofereceu o pano de fundo das narrativas góticas 

que se formularam em meados do século XIX luso-brasileiro.  
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De posse dessas informações partiremos para as análises das obras literárias do 

Brasil e de Portugal. A seleção do corpus partiu, em princípio, de textos literários que 

aparecem listados em levantamentos como, por exemplo, o de Maria Leonor Machado de 

Sousa, Maurício Cesar Menon e do trabalho desenvolvido por Júlio França. A partir da leitura 

dessas obras, optei por apresentar aqui aquelas que, acredito, mais adequadamente 

exemplificam os três eixos temáticos que, majoritariamente, se fizeram presentes durante as 

leituras: o gótico e a matéria de estratificação histórica, o gótico e o elemento sobrenatural e o 

gótico e a interioridade do indivíduo moderno. Tais temas não são, certamente, aleatórios. 

Como veremos a partir da exposição das características da ficção gótica no primeiro capítulo, 

esses tópicos representam suas linhas de força entre meados do século XIX e as primeiras 

décadas do século XX.  

A escolha da ordem de apresentação das análises seguiu um critério simplesmente 

cronológico. O capítulo três, “As formas do passado”, contém o estudo de obras que 

representam alguns dos primeiros exemplares da ficção gótica produzida em língua 

portuguesa e publicados entre os anos de 1840 e 1870. Nesse período, o romance histórico foi 

um dos principais pontos de interesse dos autores ocidentais, e a ficção gótica luso-brasileira 

acabou por se apresentar ao público a partir desse interesse majoritário do período em 

revisitar o passado nacional, muito impulsionada, não podemos deixar de sublinhar, pelo 

braço historicista do Romantismo.  

Para representar essa vertente da literatura gótica foram selecionadas as obras 

Eurico, o presbítero (1844), de Alexandre Herculano (1810 – 1877), Januário Garcia ou As 

sete orelhas (1843), de Joaquim Norberto de Souza Silva (1820 – 1891), A casa dos 

fantasmas (1865), de Rebelo da Silva (1822 – 1871), e O Cabeleira (1876), de Franklin 

Távora (1842 – 1888). Esses textos foram escolhidos por estabelecerem de modo exemplar 

alguns dos conflitos mais expressivos entre personagens que representam formas antigas de 

organização social, cada um em seu contexto, e que enfrentam processos violentos de 

transformações dessa mesma estrutura.  

O capítulo quatro, “O elemento sobrenatural”, abrange textos publicados entre os 

anos de 1850 e 1890. O sobrenatural é um dos componentes mais recorrentemente lembrados 

quando observamos o conjunto das obras da literatura gótica, e isso a coloca muito próxima 

da literatura fantástica. No entanto, como veremos, sua presença não é obrigatória na 

modalidade e, mesmo quando está presente, possui diversas configurações. Apesar de 

aparecer nas mais variadas obras ao longo dos anos, podemos perceber uma maior recorrência 

do sobrenatural na literatura luso-brasileira na segunda metade do século XIX. O mais 
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interessante de se observar é que o elemento insólito se faz presente não apenas nos textos que 

se expressam a partir do ideário romântico, mas também de exemplares que já apresentam 

traços do Realismo/Naturalismo.  

Os textos selecionados para essa etapa do estudo foram “A dança dos ossos” (1871), 

de Bernardo Guimarães (1825 – 1884), “A feiticeira” (1893), de Inglês de Sousa (1853 – 

1918), “Pai-Raiol, o feiticeiro” (1869), de Joaquim Manuel de Macedo (1820 – 1882), “A 

dama pé-de-cabra” (1851), de Alexandre Herculano, e “O canto da sereia” (1870) de Júlio 

Dinis (1839 – 1871). Como veremos, a forma de representação do elemento sobrenatural 

talvez seja o ponto de maior diferença entre as ficções góticas do Brasil e de Portugal, pois 

sua presença está muito vinculada a conflitos entre personagens fortemente regionais com os 

processos de mudança e de modernização dos territórios nacionais, como é o caso do caboclo 

nos textos de Guimarães e de Sousa, do escravo negro no caso de Macedo, e dos personagens 

relacionados à lenda da dama pé-de-cabra, típicos do contexto ibérico.  

Por fim, com o último capítulo, “As experiências do indivíduo”, chegamos aos 

primeiros anos do século XX. Nesse período poderemos observar, a partir dos 

desdobramentos do Modernismo, uma tendência na prosa ocidental em explorar de modo cada 

vez mais sistemático os aspectos psicológicos dos personagens. Esse fenômeno encontrou um 

terreno fértil na literatura gótica, pois o medo, um dos ingredientes centrais das narrativas de 

terror e de horror, é um elemento que impacta de forma substancial a mente das personagens, 

influenciando no modo de pensar, de agir e de perceber a realidade que as cerca. 

As obras selecionadas e contidas nesse capítulo para observarmos tais perspectivas 

foram A confissão de Lúcio (1914), de Mário de Sá-Carneiro (1890 – 1916) e Fronteira 

(1935), de Cornélio Penna (1896 – 1958). Podemos considerar esses dois exemplares como 

sendo das experiências mais bem acabadas do gótico luso-brasileiro no que diz respeito à 

integração dessa poética com a expressão da interioridade de um indivíduo. Juntas, elas se 

colocam em um ponto importante na experiência do homem na modernidade. Desde a gênese 

do gótico literário a sociedade ocidental conviveu com uma série de promessas de progresso 

econômico, industrial, científico e social. No entanto, tanto Sá-Carneiro quanto Penna estão 

em um momento posterior de derrocada das utopias geradas pelo pensamento Iluminista e 

seus personagens habitam universos decadentes nos quais o avanço não se mostrou benéfico 

para todos, como se esperava. Por essa razão, representam, igualmente, um lugar de fronteira 

entre o fechamento de um ciclo que se desenrolou no século XIX e a abertura de outro, que 

aponta para alguns dos novos desafios da modernidade no início do século XX.  
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Aqui está representado um conjunto de leituras que em hipótese alguma possui a 

pretensão de estabelecer a palavra final sobre o assunto. Ao contrário, o interesse se firma em 

apresentar uma intepretação da literatura gótica que pareceu ser a mais adequada para o 

repertório daquele que assina o texto e instigar o debate acerca de um tipo de literatura que, 

por inúmeras razões, esteve fora do campo de interesse da crítica literária do mundo de língua 

portuguesa.  
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1 CAPÍTULO I: O GÓTICO. GÓTICOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente a Idade Média, nada além da Idade Média! Quem me livrará da Idade 

Média, da Idade Média que não é a Idade Média? Idade Média feita de papelão e terracota, e 

que não tem nada de Idade Média exceto o nome! [...] A Idade Média não atende às 

necessidades dos dias atuais, precisamos ter outra coisa. 

(Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1835) 

 

 

A verdade é que meu sentimento em relação à bela estranha era inexplicável. Eu me 

sentia, como ela disse, ‘atraída’ por ela, mas havia também uma certa repulsa. Nesse sentido 

ambivalente, contudo, prevalecia a atração. Ela me interessou e me conquistou; era também 

absolutamente formosa e indescritivelmente cativante. 

(Sheridan Le Fanu, Carmilla, a vampira de Karnstein, 1872) 

 

 

Se Sdenka não é uma Diana como eu a imaginara, posso bem compará-la a outra 

divindade não menos amável e, por Deus, prefiro o papel de Adônis ao de Acteão! Se essa 

frase clássica que eu dizia para mim mesmo parece às senhoras fora de moda, pensem por 

favor que a história que tenho o prazer de contar-lhes se passava no ano da graça de 1758. A 

mitologia estava na ordem do dia, e não me importava a mínima não andar à frente de meu 

século. As coisas mudaram muito depois disso, e não faz muito tempo que a Revolução, 

jogando fora as lembranças do paganismo, assim como a religião cristã, colocou no lugar 

deles a deusa Razão. 

(Aleksei Konstantinovitch Tolstói, A família do vurdalak, 1839) 
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1.1 DESAMBIGUAÇÕES 

 

Comecemos por aquilo que parece-nos ser óbvio no âmbito da crítica literária 

acadêmica de língua portuguesa, mas não o é de fato. Quando falamos em literatura gótica 

muitos de nós esboçamos, mentalmente, uma série de narrativas que se desenrolam em 

cenários nos quais estão presentes alguns elementos arquitetônicos que nos remetem a um 

certo imaginário medieval: catedrais monumentais e sombrias, mosteiros e conventos com 

torres esguias, vitrais majestosos, arcos ogivais espalhados por toda a edificação e castelos 

assombrados, com boa parte de suas alas em ruínas. Tal vinculação não está de todo incorreta.  

Uma parcela significativa do gótico literário desenvolvido no Reino Unido, em suas 

manifestações iniciais ao longo da segunda metade do século XVIII, fez uso desses ambientes 

medievais na elaboração de suas histórias. Porém, tanto a aplicação do termo gótico para 

classificar a arquitetura que inspirou os cenários de algumas dessas narrativas, quanto o seu 

uso na classificação de textos literários, se deu por empréstimo, em períodos históricos 

distintos e de maneira simbólica, ou seja, a palavra aplicada aos contextos artísticos e 

literários não possui nenhuma correspondência objetiva com o seu significado inicial. 

Em princípio, gótico é aquilo que diz respeito aos Godos, povo germânico composto 

por diversos grupos, supostamente da região meridional da Escandinávia, e do qual pouco 

temos notícias até o momento em que começam as suas interações belicosas com o Império 

Romano, a partir do ano 239 da era cristã, e com o agravamento desses embates no século IV, 

quando os hunos iniciam sua invasão através do rio Danúbio. Esses conflitos teriam 

deflagrado uma grande crise migratória, atingindo, entre outras comunidades, os godos, que 

continuaram seguindo em direção ao território romano, ampliando a tensão entre os povos e 

integrando a série de eventos a que convencionamos chamar de invasões bárbaras. É 

exatamente no conceito de bárbaro que se encontra a chave para compreendermos como o 

termo gótico chegou ao contexto arquitetônico, artístico e, posteriormente, literário. 

Bárbaro é uma palavra de origem grega (βάρβαρος) que significava, primeiramente, 

“estrangeiro”. Ela era utilizada pelos gregos antigos para designar todos aqueles que não 

haviam nascido em território helênico e não falavam o seu idioma. Após as interações com a 

cultura latina, o nome também entrou no léxico dos romanos. A partir daí, a definição de 

bárbaro passou por um processo de ampliação das possibilidades semânticas, todas 

guardando em seu cerne a relação de oposição entre um nós, que está dentro, e eles, que estão 

fora. Nesse movimento, o bárbaro tornou-se não apenas o forasteiro que não falava o idioma 

nativo, mas também aquele que não compartilhava sua cultura, seus costumes, sua religião e 
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seu sistema político, passando, assim, a nomear quem não reproduzia o ideal romano de 

civilização; esses eram considerados incultos, não civilizados, selvagens. Dessa forma, todo o 

processo migratório que formou o conjunto das chamadas invasões bárbaras foi deflagrado 

por povos de culturas distintas da propagada pelo Império Romano, e os godos fizeram parte 

dessa dinâmica, junto à outras comunidades como os Anglos e os Vândalos. Ainda assim, a 

aproximação entre a ideia de bárbaro e a utilização de gótico especificamente como um de 

seus sinônimos recorrentes deu-se com mais frequência muitos anos após a queda do Império 

Romano, apenas no século XVI, no contexto do Renascimento italiano. 

A disseminação do conceito de gótico para nomear um determinado tipo de 

arquitetura e arte medievais é consensualmente atribuída ao pintor, arquiteto e biógrafo 

italiano Giorgio Vasari (1511 – 1574). Sua obra Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed 

architettori (1550) é a principal referência para apreendermos o uso estabelecido pelo autor 

para o termo gótico e de como ele se tornou o ponto de partida para os processos que 

culminaram em sua aplicação no âmbito literário.  

No terceiro capítulo da apresentação da primeira edição de 1550 – De' cinque ordini 

d'architettura: rustico, dorico, ionico, corinto, composto, e del lavoro tedesco – Vasari traça 

breves comentários sobre alguns estilos artísticos e arquitetônicos que faziam parte do 

repertório italiano até então. Próximo ao fim, o crítico faz a seguinte avaliação: 

 

Questa maniera fu trovata da i Goti, che per aver ruinate le fabbriche antiche e morti 
gli architetti per le guerre, fecero dopo, chi rimase, le fabriche di questa maniera, le 
quali girarono le volte con quarti acuti e riempierono tutta Italia di questa 
maledizzione di fabriche, che per non averne a far piú, s'è dismesso ogni modo loro. 
E Iddio scampi ogni paese da venir tal pensiero et ordine di lavori, che per essere 
eglino talmente difformi alla bellezza delle fabriche nostre, meritano che non se ne 
favelli piú che questo.13 (VASARI, 1999, 20) 

 

A postura de Vasari é reiterada na introdução que escreve para a segunda edição, 

publicada em 1568. Ao tratar dos modelos arquitetônicos em termos cronológicos, afirma: 

 

Then arose new architects, and they, after the manner of their barbarous nations, 
erected the buildings in that style which we now call Gothic, and raising edifices 
that, to us moderns, are rather to the discredit than  glory of the builders, until at a 

_______________  

 
13 “Este formato foi encontrado pelos Góticos, que por terem arruinado as antigas instalações, e matado os 

arquitetos durante a guerra, fizeram a seguir, os que sobreviveram, a produção deste estilo que transformou os 
ambientes com abóbadas pontiagudas e encheram a Itália – que sem opção, se rendeu ao comando deles – com 
esta forma maldita. E que Deus livre todos os países desse pensamento e desse trabalho, que por ser 
completamente diferente da beleza de nosso estilo, não merece nada além disso.” (Tradução nossa.)  
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later period there appeared better artists, who returned, in some measure, to the purer 
style of the antique; […].14 (VASARI, 1855, 24) 

 

De fato, o teor do pensamento de Vasari transmitido pelos dois excertos condiz tanto 

com o período em que ele compôs sua obra, quanto com o fenômeno cultural ao qual o autor 

se filiou. Vivendo no período entre a Alta Renascença e o Cinquecento, momentos de grande 

expansão e consolidação do Renascimento na Europa, Vasari incorporou muito dos ideais 

dessa arte15 que, em termos históricos, veio do declínio da Idade Média e caminhou na trilha 

de transição para a Idade Moderna. Ao que bem sabemos, um dos pilares da arte renascentista 

foi a revalorização de alguns dos parâmetros estéticos da Antiguidade Clássica greco-romana. 

Sendo assim, nada mais natural que um homem como Vasari, nome de grande centralidade no 

estudo da crítica da arte renascentista, enxergasse no período que se inicia com a queda do 

Império Romano, pelas mãos das nações bárbaras, o estabelecimento de um estado de 

decadência da arte e da arquitetura – não por acaso, esse contexto colaborou com a criação da 

ideia, atualmente em desconstrução, de que a Idade Média teria sido uma idade das trevas, 

infértil em arte e pensamento –, que só teriam suas belezas recuperadas com a retomada de 

determinados modelos estéticos greco-romanos. Isso está explícito nos trechos do autor 

anteriormente reproduzidos, e neles podemos notar que o termo gótico aparece claramente 

com um significado pejorativo, sendo “aquele estilo” uma “maldição”, vinculada à uma nação 

bárbara, estrangeira, “de fora”.   

Podemos conjecturar o motivo pelo qual Vasari e seus contemporâneos escolheram 

nomear a arquitetura da Idade Média especificamente como gótica. Certamente contribuiu 

para isto o fato de que este tenha sido o grupo que mais se sobressaiu no processo das 

invasões e estabelecimento de extensos reinos na Europa ocidental. Nesse transcurso, a 

península itálica passou a ser considerada parte do Reino Ostrogótico na sequência da queda 

de Roma, marco do início da Idade Média. Ainda assim, o vocábulo gótico saído da pena de 

Vasari parece-nos mais aceitável, como leitores do século XXI, em um sentido figurado, 

como uma referência a algo considerado bárbaro, estranho e estrangeiro, do que algo 

genuinamente oriundo da arquitetura produzida pelos godos.  

 

_______________  

 
14 “E então vieram novos arquitetos, e eles, à maneira de suas nações bárbaras, ergueram construções naquele 

estilo que agora chamamos de gótico, e levantaram edifícios que, para nós modernos, contribuem mais para o 
descrédito do que para a glória de seus construtores. Até que em período posterior surgiram artistas melhores, 
que retomaram, em certa medida, o estilo mais puro da antiguidade [...]” (Tradução nossa.) 

15 Giorgio Vasari também é reconhecido como o primeiro autor que utilizou o termo Renascimento para designar 
esse período da história europeia.   
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Figura 1: FOLHA DE ROSTO DA 2ª EDIÇÃO DE LE VITE DE PIU ECCELLENTI PITTORI, 
SCULTORI E ARCHITETTORI, DE GIORGIO VASARI 

 
 

FONTE: BRITISH MUSEUM 

 

A percepção que temos do uso alegórico da palavra pode mostrar-se a partir do 

período em que se tem origem o estilo da construção a que Vasari refere-se. A arquitetura 

conhecida como gótica surgiu, conforme atual consenso, em meados do século XII, na região 

da Île-de-France. Naquele momento, o Reino Ostrogótico já havia sido deposto há cerca de 

600 anos (século VI), e o Reino Visigótico, que ocupava parte da França e grande porção da 

Península Ibérica, não mais existia desde a primeira metade do século VIII. Notemos que, 

quando a arquitetura dita gótica ergueu seus primeiros arcos ogivais, os godos e grande parte 

de seus descendentes já não exerciam qualquer tipo de influência significativa no continente 

europeu, fosse ela política ou cultural, tendo seu próprio idioma entrado em declínio a partir 

do século VI, com a crescente adesão ao catolicismo romano16, que primava pelo latim17. 

_______________  

 
16 POSSEBON, 2003, p. 1.  
17 Para se compreender como a influência dos Visigodos em termos culturais foi consideravelmente pequena no 

período de seu domínio, vale a citação completa do trecho de Fabrício Possebon: “No que tange à língua, é 
fato notável que os germanos abandonaram suas línguas originais e adotaram o latim. Vão também abandonar 
sua religião, o arianismo, e converter-se ao catolicismo. De fato, o número de invasores foi relativamente 
pequeno. Estima-se, no caso dos visigodos (que chegaram em 585 d.C.), em 200.000 ‘bárbaros’ comandando 
uma população de hispano-romanos de 4 milhões de indivíduos, ou seja, eles são apenas 5% do total. Para a 
vida do cidadão hispano-romano comum, a invasão não foi tão drástica, já que os germanos mantiveram o 
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Lembremo-nos ainda que, após as monarquias góticas, alguns territórios europeus passaram 

por períodos de invasões árabes e outros mecanismos de influências artísticas e arquitetônicas 

antes de chegarem ao ponto de recepção do estilo chamado gótico. 

 Foi apenas em 1122, quando Suger (1081 – 1151) assumiu a posição de abade da 

Basílica de Saint-Denis – construção de extrema importância para a monarquia dos Capetos 

(987 – 1328) – que os traços da arquitetura gótica iniciaram o seu processo de gestação. O 

novo abade foi o responsável pelo conjunto de reformas realizadas no complexo da abadia, e a 

base de sua reconstrução – e aqui note-se a ironia – foi a arquitetura românica normanda18, 

formada por construções romanas feitas para resistirem às invasões dos “bárbaros”. A partir 

dela, Suger propõe uma série de reformulações e inovações, inspiradas em princípios 

filosóficos e teológicos, que geraram os elementos medulares do gótico, que se estabelece 

como uma construção predominantemente eclesiástica, voltada, em especial, para as catedrais. 

O historiador da arte José Bracons oferece-nos um olhar eficaz para o pensamento 

desenvolvido por Suger em suas reformas estruturais: 

 

Suger descreveu a construção da nova abadia comparando-a ao templo de Salomão e 
explicando o simbolismo de cada um dos seus elementos: as colunas lembrariam os 
apóstolos e os profetas, enquanto a chave da abóbada (a pedra angular) seria uma 
imagem simbólica de Cristo. Assim é que, através da Luz sobrenatural filtrada pelos 
vitrais (e das imagens ali representadas), abrir-se-ia para os homens o caminho que 
conduz à visão da verdadeira Luz, isto é, de Deus. (BRACONS, 1992, p. 19).  

 

Esse estilo concebido por Suger foi, por muito anos, conhecido como estilo francês, 

ou ainda obra francesa. A moda, que logo se espalhou por grande parte das igrejas, catedrais 

e abadias da Europa, passando por inúmeras recriações e aperfeiçoamentos, nunca viu a si 

mesma como uma obra gótica, pois nunca o foi de fato. O nome passou a ser utilizado 

especificamente para designá-la somente a partir do período de Vasari em diante. É possível 

que o autor e seus coevos realmente acreditassem na responsabilidade dos godos em relação a 

esse tipo de edificação, no entanto, em nosso tempo, tal vinculação é claramente equivocada: 

os godos não foram os precursores da arquitetura a que chamamos gótica. O que se consolida 

para nós é apenas a ideia de uma contraposição ideologicamente marcada entre um período de 

predominância cultural, apreciado por Vasari, e o surgimento de um mundo medieval feudal 

 
direito romano e também as antigas demarcações das propriedades. O que fizeram efetivamente foi a 
substituição da elite romana que cobrava os impostos das propriedades. Não se registram influências de suas 
línguas na fonética, fonologia, morfologia ou sintaxe do latim vulgar, assim parece que sua contribuição 
limitou-se ao léxico (cerca de 300 palavras).” (POSSEBON, 2003, p. 1). 
 

18 BRACONS, 1992, p. 17.  
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com a participação dos Godos, que por sua vez, muito pouco influenciaram o mundo europeu 

em seus aspectos arquitetônicos mais emergentes. Basta-nos observar que nas rústicas casas 

dos povos germânicos da antiguidade não há nada que nos remeta ao que há de mais suntuoso 

nas catedrais góticas construídas a partir do século XII.  

 

Figura 2: RUÍNAS DO MOSTEIRO DE SANTA CLARA-A-VELHA, EDIFICADO EM ESTILO 
GÓTICO MENDICANTE DURANTE O SÉCULO XIII EM COIMBRA, PORTUGAL 

 
FONTE: ACERVO PESSOAL DO AUTOR 

 

Apesar do uso equivocado em sua origem, com intenção de insulto – produzido pelos 

godos e sinônimo de estranho, feio, fora do lugar e da moda, ou seja, o oposto de uma 

concepção do que seria a perfeição estética – o nome se enraizou e, atualmente, adotamos 

gótico para denominar a arte e a arquitetura produzidas e apreciadas durante parte 

considerável da Idade Média, sem fazer um juízo de valor negativo com o uso do termo. Ao 

contrário da repulsa ao estilo grassado pelos críticos do Renascimento, hoje, em um mundo 

fortemente interessado no turismo, os prédios góticos, muitos deles protegidos por leis 

projetadas para a preservação de patrimônios culturais mundiais, são recordistas em 

fotografias e elogios por parte de visitantes de todos os continentes. 
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1.2  A REAL AMBIGUIDADE  

 

Diante desses breves apontamentos, encontramo-nos na presença de três góticos: o 

gótico como aquilo que se refere ou pertence aos godos; o gótico arquitetônico adotado por 

Vasari como expressão de feio, estranho, fora de moda, do lugar e estrangeiro, 

transformando-o definitivamente em um sinônimo de bárbaro; e o gótico estético, de uso 

corrente em nossos dias, designando um estilo da arte e da arquitetura medievais, sem 

julgamento de valor, com um conjunto específico de características, que nasce e coincide com 

o gótico tal como definido pelo crítico italiano na forma, mas não na intenção da aplicação. 

Mesmo guardando proximidades quanto a determinados referenciais, esses três góticos 

possuem significados e usos distintos, mas em que momento desse fluxo insere-se sua 

definição no campo da literatura inaugurada pelo escritor londrino Horace Walpole, 4º conde 

de Orford?  

Em “The genesis of ‘Gothic’ fiction”, de autoria de E. J. Clery e presente no volume 

The Cambridge companion to Gothic Fiction podemos observar o seguinte apontamento: 

 

For Walpole’s contemporaries the Gothic age was a long period of barbarism, 
superstition, and anarchy dimly stretching from the fifth century AD, when Visigoth 
invaders precipitated the fall of the Roman Empire, to the Renaissance and the 
revival of classical learning. In a British context it was even considered to extend to 
the Reformation in the sixteenth century and the definitive break with the Catholic 
past. “Gothic” also signified anything obsolete, old-fashioned, or outlandish.19  
(CLERY, 2002, p.21) 
 

O termo gótico no contexto britânico, como exposto por Clery, tem um conjunto de 

significados que extrapolam o caráter medieval da palavra. Em primeira instância, ao falar 

sobre a era gótica na compreensão dos contemporâneos de Walpole, nos vemos diante de uma 

expressão que retoma um período medieval com balizas mais ou menos precisas – do século 

V, a partir da queda do Império Romano, até o Renascimento ou, no caso da Inglaterra, até a 

Reforma e o rompimento oficial com o passado católico. No entanto, o significado mais 

interessante nos é apresentado na sequência, quando recebemos a informação de que, para os 

ingleses, gótico era utilizado como um adjetivo que designava coisas obsoletas, antiquadas ou 

_______________  

 
19 “Para os contemporâneos de Walpole, a era gótica foi um longo período de barbárie, superstição e anarquia 

que se estendia desde o século V, quando os invasores visigodos precipitaram a queda do Império Romano, até 
o Renascimento e a retomada da erudição clássica. Em um contexto britânico, chegou-se a considerar que se 
estendia até Reforma no século XVI e à ruptura definitiva com o passado católico. O termo “gótico” também 
significava algo obsoleto, antiquado ou estranho.” (CLERY, 2002, p.21, tradução nossa) 
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ainda, no original, outlandish. A acepção deste último vocábulo possui uma curiosa gama de 

possibilidades.  

De acordo com o Dicionário Oxford (2020), outlandish designa “looking or sounding 

bizarre or unfamiliar"20. Da mesma forma, o Cambridge Dictionary (2020) define o termo 

como “strange and unusual and difficult to accept or like”21. Além da definição, o dicionário 

de Cambridge ainda oferece uma lista de sinônimos do termo, que inclui eccentric, weird, 

preternatural, quaint e incongruous22. Em outras palavras, o uso do termo gótico no quadro 

da cultura britânica do final do XVIII possuía ares muito mais elaborados do que apenas o de 

um referencial especificamente medieval. Dessa forma, é absolutamente propício propormos 

que a nomeação do tipo de narrativa criado por Walpole não quer evocar exclusivamente esse 

passado medieval. 

Em grande medida, quando o vocábulo gótico chegou ao meio literário como 

designação de um tipo de narrativa seu emprego realizou-se no segmento dos herdeiros de 

Vasari. Foi entre os anos de 1764 e 1765, com a publicação de The Castle of Otranto, de 

Walpole, que a expressão debutou como adjetivo literário. Inicialmente lançado como The 

Castle of Otranto – A Story, o breve romance foi anunciado, conforme as informações 

contidas em sua folha de rosto, como uma tradução feita por um tal William Marshal, 

diretamente de um suposto manuscrito italiano de Onuphrio Muralto, cônego da Igreja de São 

Nicolas em Otranto.  

O livro de Walpole provocou reações controversas e, ainda assim, recebeu uma 

segunda edição em abril de 1765 – a primeira teria saído bem ao final de 1764 – esta sim, com 

a autoria devidamente reconhecida. É neste segundo lançamento que vemos, pela primeira 

vez, a palavra gótico ser utilizada para nomear a narrativa que se desenrolava diante do leitor: 

The Castle of Otranto – A Gothic Story. 

 

_______________  

 
20 “Parecer ou soar como sendo bizarro e não familiar”. Tradução nossa. 
21 “Estranho, incomum, difícil de aceitar ou gostar”. Tradução nossa.  
22 “Excêntrico, estranho, sobrenatural, singular e incongruente”. Tradução nossa. 
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Figura 3: SEGUNDA EDIÇÃO DE THE CASTLE OF OTRANTO 

 
FONTE: BRITISH LIBRARY 

 

Apontado como frívolo por alguns de seus contemporâneos, Horace Walpole foi uma 

figura polêmica que com o passar das décadas foi tendo sua importância cada vez mais 

reconhecida em diversos aspectos da cultura britânica23. De origem nobre, Walpole 

manifestou inúmeros interesses, principalmente nos campos da política, da história, do 

antiquarismo e da literatura. Uma de suas maiores realizações foi a produção sistemática de 

cartas, tendo ambicionado fazer delas legítimos documentos de reflexão sobre o período em 

que viveu – tanto em seus aspectos políticos quanto sociais –, assim como dos gostos pessoais 

que cultivou. Para isso, selecionava com cuidado seus destinatários, os assuntos tratados com 

cada um deles e a linguagem aplicada24, tomando sempre como modelo aquilo que apreendeu 

das leituras que realizava das correspondências de Madame de Sévigné (1626 – 1696). 

_______________  

 
23 Em Horace Walpole, a biography (1940), o biógrafo Robert Wyndham Ketton-Cremer (1906 – 1969) assim 

relata alguns episódios singulares envolvendo o autor de The Castle of Otranto: “Walpole had faults and 
absurdities, and the most has been made of them. He could be petty and malicious. He had a queer feminine 
element which occasionally rose to the surface in the form of violent jealousy or spite. He gossiped with old 
ladies for days on end; he was fond of china and goldfish and little dogs; he committed every architectural 
absurdity in the building and adornment of his house; he once stuck sweet peas n his hair and sang to a 
roomful of dowagers at their card-table; he could never quite forget, however familiarly he met them in social 
life, that Reynolds was a painter and Garrick a player. How often this solemn and perfectly veracious 
catalogue of his shortcomings has been repeated! Less attention has been paid to the qualities of kindness, 
loyalty, and tolerance which were pre-eminent in Walpole.” (KETTON-CREMER, 1940, p. 21).  

24 Toda a vasta produção epistolar de Horace Walpole foi organizada, transcrita e disponibilizada pela 
Universidade de Yale, e pode ser acessada online: http://images.library.yale.edu/hwcorrespondence/default.asp  

http://images.library.yale.edu/hwcorrespondence/default.asp
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Para além de suas cartas, Walpole é recorrentemente mencionado como entusiasta 

das atividades de historiador e de antiquário. De fato, esse gosto tornou-se mais patente em 

seus trabalhos após ter-se mudado para a residência que passou a ser conhecida como 

Strawberry Hill, adquirida em 1747 na região de Middlesex. Ali, Walpole dedicou-se à 

pesquisa da história da própria família, investigando sua genealogia através dos séculos. É do 

mesmo período sua afamada inclinação pelo estudo da Idade Média, sobretudo na Inglaterra, e 

nesse processo, os aspectos arquitetônicos e de ornamentação tornaram-se os principais 

elementos de admiração que Walpole estabeleceu com a época, nascendo daí o seu gosto pela 

arquitetura gótica. O autor chegou mesmo, após alguns anos vivendo em Strawberry Hill, a 

projetar uma grande reforma, transformando-a de uma casa de construção simples em seu 

próprio castelo gótico. Muito dos ingredientes que auxiliaram no engendramento do 

medievalismo de Walpole foram retirados das incursões feitas por ele em ruínas espalhadas 

pelo território inglês, como nos relata seu biógrafo, Ketton-Cremmer: 

 

All over England stood the ruined monasteries and castles, neglected, crumbling, 
turned into cottages and cowsheds and quarries for building. One pushed through the 
nettles and skirted the duckponds, thrust aside a hurdle and entered the chapel or the 
refectory of a great monastic house. One rode or drove through almost impassable 
lanes, and came upon historic mansions tumbling in ruin, with paint still visible on 
their carvings […]. From those small beginnings came the elaborate tours with 
Chute25, the ‘Gothic pilgrimages’ which he described so brilliantly in his letters. His 
passion for Gothic, the passion which influenced the taste of a century, began in this 
quite way, with genealogies, with visits to a few churches and castles: then, fed by 
Ashmole26, Dugdale27, county histories, the deeper knowledge of Chute and Gray28, 
but above all by the beauties of spire and arch and tracery which he now began to 
observe and appreciate, it increased day by day, until his house and his writings 
were irrevocably destined to follow gothic forms29. (KETTON-CREMER, 1940, 
p.135-136).  

_______________  

 
25 John Chute (1701 – 1776), amigo de Walpole, foi um arquiteto e grande conhecedor do mundo das artes e da 

literatura. Walpole, em carta à Horace Mann datada de 27 de maio de 1776, diz: “Mr. Chute and I agreed 
invariably in our principles; he was may counsel in my affairs, was my oracle in taste, the standard to whom I 
submitted my trifles, and the genius that presided over poor Strawberry!” (como fazer essa referência?) Em 
grande medida, Chute representou uma figura central nas transformações estéticas ocorridas na residência de 
Walpole.  

26 Elias Ashmole (1617 – 1692), antiquário, astrólogo e alquimista do século XVII.  
27 Sir William Dugdale (1605 – 1686), antiquário conhecido por sua influência no estabelecimento da Idade 

Média como um objeto de estudo acadêmico.  
28 Thomas Gray (1716 – 1771), poeta e romancista inglês, amigo de Walpole.  
29 “Havia, por toda a Inglaterra, castelos e mosteiros em ruínas, negligenciados, desmoronando, transformados 

em cabanas, estábulos e pedreiras para construção. Bastava afastar as urtigas e contornar as pequenas lagoas de 
patos, pôr de lado mais algum obstáculo e você entrava em uma capela ou no refeitório de um grande 
mosteiro. Uma cavalgada por ruas intransitáveis e você se deparava com mansões históricas caindo em ruínas 
com a tinta ainda visível nas esculturas [...] Desse simples começo vieram as elaboradas turnês com Chute, as 
‘peregrinações góticas’, que ele descreveu tão brilhantemente em suas cartas. Sua paixão pelo gótico – uma 
paixão que influenciou o gosto de um século – teve início dessa maneira, com genealogias e visitas a algumas 
igrejas e castelos. E então, alimentada por Ashmole, Dugdale, histórias do condado, o conhecimento mais 
profundo de Chute e Gray, mas sobretudo pelas belezas do pináculo, arco e arabesco que ele agora começava a 
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O que devemos considerar acerca do uso de gótico no contexto britânico entre os 

séculos XVIII e XIX é a convivência da já conhecida concepção pejorativa do vocábulo com 

sua revalorização positiva do ponto de vista dos critérios estéticos de ornamentação, em 

primeiro plano, e de alguns aspectos culturais idealizados, em segundo, e que teve em Horace 

Walpole um de seus mais influentes entusiastas. Nos anos em que o autor viveu, assim como 

em seus arredores, o gótico era entendido pelos ingleses não apenas como a arquitetura da 

Idade Média, mas também como uma palavra que remetia à ideia de um passado sombrio, 

repleto de superstições, politicamente caótico e com predomínio da Igreja Católica – sendo 

este último um fato terrível por si só em uma cultura que já havia se estabelecido como 

protestante. 

 

Figura 4: STRAWBERRY HILL 

 
FONTE: ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 

 

Mesmo com as marcas negativas em relação à sua época, a arquitetura gótica 

enquanto fenômeno estético ressurgiu no gosto inglês a partir do século XVIII, sendo as 

reformas realizadas em Strawberry Hill, provenientes do interesse de Walpole pelo passado, 

um exemplo paradigmático do início dessa retomada e que, como bem lembrado por Cremer 

no excerto anteriormente reproduzido, tornou-o um dos principais responsáveis pelo 

estabelecimento de tal gosto durante o século que se seguiu. Esse momento, conhecido como 

Gothic Revival, transformou de maneira definitiva tanto a paisagem quanto a cultura do Reino 

Unido, atingindo o seu ápice durante a Era Vitoriana (1820 – 1914). Os reflexos desse período 

podem ser encontrados não apenas nos edifícios e na decoração, que ainda hoje são elementos 

marcantes na imagem e no imaginário britânicos – como o Palácio de Westminster, 

 
observar e apreciar, aumentava dia após dia sua paixão, até que sua casa e seus escritos estavam 
irrevogavelmente destinados a seguir as formas góticas.” (Tradução nossa).  
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construção gótica que integra o parlamento do Reino Unido desde o século XIX –, mas 

também em suas manifestações sociais, artísticas, políticas e literárias. 

O gótico passava, então, por um processo de reavaliação, e apesar de naquele 

momento ser ainda vinculado a um passado sombrio, medieval e supersticioso para os 

ingleses, é também um lugar de origem, parte integrante da história do país e com 

determinados aspectos que mereceriam ser recuperados e refundados em uma sociedade 

iluminista. Em outras palavras, é o estranho familiar que atrai. Não por acaso, essa é uma das 

bases do medievalismo e da idealização da honra e da moral cavaleirescas, tantas vezes 

utilizadas por algumas das vertentes do Romantismo, e a Idade Média, ainda que pintada em 

tintas obscuras, é tratada com certa ambiguidade – não sem consideráveis anacronismos.  

Este é o ambiente de dualidade no qual a literatura gótica foi inaugurada e que 

precisamos explorar com mais atenção para compreendermos o tipo de narrativa que passou a 

se desenvolver a partir desse ponto e que se espraiou pelo mundo literário de maneira 

diversificada nos séculos seguintes, não apenas no Reino Unido, mas em diversas outras 

culturas, incluindo os países falantes da língua portuguesa. Quando Horace Walpole imprimiu 

a segunda edição de The Castle of Otranto, seguido do complemento A Gothic Story, havia 

muito mais significados a serem explorados naquelas palavras do que simplesmente a 

delimitação temporal de uma história que decorreria em ambientes medievais supostamente 

assombrados por fantasmas e governados por vis aristocratas. As tensões que estão por trás 

dessas escolhas são o que de melhor pode nos servir para descrevermos a literatura gótica e 

assimilarmos suas manifestações no Brasil e em Portugal.  

Partindo dessas considerações, de princípio temos de forma clara o que a literatura 

gótica não é: ela obviamente não foi produzida pelos godos, assim como a arquitetura gótica 

também não o foi e, ao contrário desta, não trata-se de um fenômeno nascido em berço 

medieval. Apesar dos cenários em suas manifestações iniciais remeterem a uma Idade Média 

idealizada, tal ambientação não deve ser considerada a essência de sua significação, tendo em 

vista o conjunto de elementos históricos, políticos e culturais herdados pelo uso do vocábulo 

gótico no contexto britânico em que essa literatura mais ganhou projeção. 

 

 

 

 

 



40 

 

 

1.3  VELHOS CONHECIDOS 

 

Uma das formas mais comuns de classificação da literatura gótica é aquela em que a 

tratamos como um conjunto de narrativas de terror e horror, ou ainda como sendo uma 

literatura do medo, que põe em evidência episódios violentos, histórias macabras e que 

provocam estranhamento. Dessa forma, em nossa eterna ânsia por categorizações, quando 

pensamos na ideia de fundação da literatura gótica estamos pensando, em princípio, na 

inauguração da base de todas as literaturas que usam o terror e o horror enquanto 

componentes centrais de uma obra. Entretanto, ao elegermos a narrativa gótica como a mãe 

dessas modalidades de escrita devemos reconhecer que ela não concebeu e nem introduziu o 

terror, o horror, o medo e as composições macabras enquanto elementos constitutivos de 

criações artísticas e literárias.  

Já na Poética (aprox. 335 a.C.) de Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.), no fragmento 

quatorze é explicitada a relevância do terror na construção da tragédia, gênero teatral de 

maior prestígio do período e considerado o mais antigo do mundo. É certo que, a depender 

das escolhas interpretativas realizadas pelos tradutores, o termo terror é substituído por 

temível30, no entanto, guardadas as diferenças conceituais que se farão presentes 

posteriormente, os significados carregados por essas expressões circulam no entorno dos 

mesmos traços característicos que, séculos mais tarde, farão parte das manifestações da 

literatura gótica. Na Poética, temos31:  

 

O terror e a compaixão podem resultar, por outro lado, do espetáculo, mas, por 
outro, também da própria estruturação dos fatos, caso este que é preferível e denota 
a superioridade do poeta. Pois o enredo deve estar estruturado de maneira que quem 
ouça os fatos que vão ocorrendo, ainda que os não veja, trema e se compadeça32 em 
razão dos incidentes, exatamente como teria experimentado quem ouvisse o enredo 
do Édipo. [...] Quanto aos que, pelo espetáculo, produzem não o terrível, mas tão-só 
o monstruoso, esses nada têm a ver com a tragédia, pois da tragédia não se deve 
procurar auferir todo e qualquer prazer, senão o que lhe é próprio. E uma vez que é o 

_______________  

 
30 Para nosso estudo foram levadas em consideração duas traduções, para o português brasileiro, da Poética de 

Aristóteles, feitas diretamente do grego. Ambas foram produzidas em ambiente universitário, como parte de 
projetos de mestrado. São elas: A Poética de Aristóteles: tradução e comentários, de Fernando Maciel Gazoni, 
apresentada em 2006 na Universidade de São Paulo (USP), e Poética de Aristóteles: tradução e notas, de 
Alessandro Barriviera, apresentada também no ano de 2006 na Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP). A tradução de Gazoni opta pelo termo temível, enquanto a de Barriviera utiliza-se da palavra 
terror nos mesmos trechos.   

31 As citações da Poética que iremos reproduzir serão a da tradução realizada por Alessandro Barriviera, por 
questões de normatização do uso do termo terror. Ainda assim, o uso de temível por Fernando Maciel Gazoni 
não produz variação em nossa análise.  

32 Na tradução de Gazoni, o trecho encontra-se da seguinte forma: “[...]quem ouve as ações que se desenrolam se 
arrepie e sinta piedade do que acontece [...]” (ARISTÓTELES, 2006 p. 86).  
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prazer advindo da compaixão e do terror que o poeta deve, por imitação, 
proporcionar, é evidente que isso tem de ser produzido no âmbito dos fatos.   
(ARISTÓTELES, 2006, p. 55-56) 
 

Na sequência dessas considerações, nos encontramos diante de um conjunto de 

brevíssimos exemplos de enredos e da forma com a qual eles trabalhavam com o terror 

trágico na época em que as anotações da Poética foram realizadas. Em sua maioria, essas 

histórias giram no entorno de assassinatos e ações cruéis decorridas entre membros de uma 

mesma família, como Medeia matando os próprios filhos na peça (431 a.C.) de Eurípedes 

(480 a.C. – 406 a.C.). Assim como outras das ideias encontradas na Poética, não há um 

extenso desenvolvimento acerca das considerações sobre o terror trágico grego, o que mantém 

seu entendimento em caráter embrionário no texto, mas o alicerce está presente. Os efeitos do 

terrível – figurados nos assassinatos, violências e loucuras dos personagens centrais – e do 

choque que episódios como esses deveriam causar no espectador viriam acompanhados pela 

compaixão, e ainda pela catarse, fins últimos da tragédia e que fundamentam um ciclo de 

obras que, assim como explicitado no excerto anteriormente reproduzido, demonstram a 

existência de um tipo de prazer oriundo do consumo de elementos que evocam determinados 

aspectos terríficos. Prazer este que corresponde a um dos motivos do grande sucesso de 

público alcançado pela literatura gótica do século XVIII em diante.  

E se o terror é um antigo conhecido das artes, antes mesmo da inauguração da 

narrativa gótica, as imagens macabras também já haviam atingido o patamar de protagonistas 

muito antes de um cadáver servir de sustentação para o corpo da criatura de Victor 

Frankenstein. O estudo de Juliana Schmitt, O Imaginário Macabro: Idade Média – 

Romantismo (2017) demonstra claramente como as constantes ondas de fome, doenças e 

guerras na Baixa Idade Média europeia resultaram, no campo das artes, em diversas formas de 

representação da morte e do corpo em processo de decomposição: 

 

Em uma época castigada por carestias e epidemias, era fácil um homem presenciar 
uma morte terrível e projetar, nela, seu próprio fim. Com um realismo mórbido, os 
artistas se esforçam em traduzir o caráter horrível da peste, insistindo nos trespasses 
fulminantes e naquilo que o contágio tinha de mais odioso, inumano e repugnante. O 
fascínio pela morte física e pela putrefação era particularmente observável nas 
representações dos processos post-mortem na iconografia e na literatura – o que se 
convencionou chamar, portanto, de “macabro”. O termo, desde então, passa a 
denominar toda a referência ao corpo após a morte, em seus estágios de 
decomposição, até a revelação do esqueleto. Uma série de manifestações do 
macabro aparecem na passagem para o Renascimento, sendo as mais importantes 
delas o Encontro dos três mortos com os três vivos, as Danças Macabras e os 
Triunfos da Morte. (SCHMITT, 2017, p. 17) 
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O primeiro dos exemplos citados pela autora – o Encontro dos três mortos com os 

três vivos – constituiu um gênero literário amplamente difundido na Baixa Idade Média33. 

Nele, três cadáveres voltavam do mundo dos mortos, cada um representando um estágio 

diferente de decomposição do corpo34, para alertar aos vivos sobre seus equívocos e excessos, 

de modo a arrependerem-se antes do fim da vida35 e seguirem uma existência mais regrada. 

Schmitt destaca o papel pedagógico dessa estrutura narrativa, construída na forma de versos e 

com manuscritos ricamente ilustrados. Esse papel seguiria um exemplo aproximado ao 

proposto pelas anotações da Poética acerca do terror na tragédia. Era através do arrepio, do 

pavor pelas imagens degradantes e terríficas da putrefação da morte, que essas obras 

buscavam instruir o público, provocar-lhes uma revelação, uma espécie de catarse, variando 

suas figurações de acordo com o grupo social ao qual elas se dirigiam 36.  

A segunda referência apresentada por Schmitt em sua demonstração da ascensão do 

macabro no mundo das artes medievais é, talvez, a mais conhecida contemporaneamente. A 

Dança Macabra, uma das formas de expressão artística mais diretamente relacionadas aos 

terrores da Peste Negra, é o nome dado a determinadas obras, poéticas e pictóricas, que 

retratam uma espécie de cortejo com ares de festa tétrica, em que mortos e vivos são 

representados lado a lado. O evento é liderado pelos mortos ou, por vezes, pela própria 

personificação da morte que enlaça os vivos, independentemente de suas origens, no fim 

único que põe todos no mesmo patamar: o passamento. Por essa razão, entre as aparições dos 

corpos em decomposição ou já na forma de esqueletos, encontrava-se um representante de 

cada classe da sociedade estamental, todos separados socialmente, mas com o mesmo destino. 

Para além do terror e do medo imagéticos que essas criações suscitavam em meio a um 

período de doenças, guerras e fome, as figuras hediondas também carregavam o temor que 

residia no imaginário do inferno pós-morte – estimulado pela Igreja Católica – e dos castigos 

que possivelmente existiriam para os pecadores não redimidos. Tais temores ganharam 

_______________  

 
33 SCHMITT, 2017, p. 30.  
34 “Distinguem-se, assim, graficamente os diferentes momentos: o primeiro cadáver está ainda em bom estado de 

conservação, possui certas características físicas e sociais (trajes, objetos pessoais) da pessoa que foi, 
apresentando poucos sinais de deterioração. O segundo, quase nu, às vezes coberto por mortalha, tem o corpo 
bastante decomposto, o ventre aberto; o terceiro, em geral, é já um esqueleto, ou praticamente um, com restos 
de pele ressecada colada aos ossos. Como em um espelho, os mortos refletem os vivos, lhes oferecendo a visão 
de sua aparência futura.” (Ibid, 2017, p. 31) 

35 Dinâmica semelhante a esta é utilizada por Charles Dickens (1812 – 1870) em A Christmas Carol (1843). No 
conto, o avarento Ebenezer Scrooge, avesso ao período natalino, é visitado por três espíritos, o primeiro 
mostrando-lhe o passado, o segundo o presente e o terceiro o futuro, fazendo o homem repensar sua avareza e 
a forma com a qual lida com o próximo. 

36 Ibid, 2017, p. 33. 
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formas vibrantes nos simbolismos do Inferno da Divina Comédia (1472) de Dante Alighieri 

(1265 – 1321). 

 

Figura 5: FRAGMENTO INTITULADO “O BISPO E O ESCUDEIRO” DE “LA DANSE MACABRE” DE 
GUYOT MARCHANT,148537.  

 
FONTE: DODEDANS.COM 

 

A alegoria da Dança Macabra atravessou e inspirou gerações desde os seus 

primeiros exemplares, possivelmente elaborados nos primeiros anos do século XV38. Os 

variados exemplos vão desde as composições musicais Danse macabre (1874) de Camille 

Saint-Saëns (1835 – 1921), e a Totentanz (1849) de Franz Liszt (1811 – 1886), até ao The 

Skeleton Dance (1929), animação dirigida e produzida por Walt Disney (1901 – 1966). Mas, 

ainda na Idade Média, a Dança influenciou diretamente na produção do terceiro exemplo 

dado por Schmitt no excerto: os Triunfos da Morte.  

 

O caso dos Triunfos da Morte é notadamente especial no percurso até aqui traçado 
sobre o macabro medieval, pois ele antecede a imagem da morte que prevaleceria 
nos séculos modernos: a da morte personificada, ou melhor, a “Morte”, e não mais 
“os mortos”. Assume-se, agora, sua identidade feminina, dada pelo gênero da 

_______________  

 
37 Com 67 versos, esta é considerada a primeira versão impressa ilustrada da dança macabra presente no 

cemitério de St. Innocents de Paris. 
38 “O exemplar mais relevante das Danças foi um afresco pintado no cemitério de Saints Innocents, em Paris, em 

1424. É considerada a primeira obra registrada do gênero, reunindo texto e imagem. Sua grandiosidade causou 
um grande impacto à época: uma pintura de vinte metros de extensão na parte interna de um dos muros que 
cercava o terreno, na qual trinta personagens eram chamados à dança da morte. A obra localizava-se abaixo de 
um dos carneiros do cemitério, as galerias construídas sobre os muros para receberem os ossos que não 
estivessem completamente limpos mas que deveriam ser retirados das fossas comunais para abrir espaço para 
novos corpos. A visão das pilhas de ossos ainda cobertos de pele ou carne combinada à do afresco 
provavelmente intensificava o efeito da obra.” (Ibid, 2017, p. 40) 



44 

 

 

palavra morte nas línguas latinas. Suas raízes estão nos Versos da Morte, de 
Froidmont39, na Dança Macabra, notadamente em sua linhagem espanhola, e no 
poema Il Trionfo della Morte, de Petrarca (publicado entre 1351 e 1374). Neste, a 
Morte é uma “insegna oscura e trista” (verso 30), uma dama vestida de negro (“una 
donna involta in veste negra” [verso 31]) que a todos extirpa com sua espada. [...] 
Essa é a representação da grande ceifadora, detentora gloriosa do destino do mundo, 
é a que vigora na iconografia do Triunfo da Morte. (SCHMITT, 2017, p. 69) 
 

No conjunto, as referências da morte presentes na poesia e iconografia medievais, 

seja em seus estados mais repulsivos de decomposição dos cadáveres, em sua imagem de 

figura personificada, sinistra e soberana do destino do mundo, ou ainda na representação do 

ambiente lúgubre de cidades tendo de lidar com um expressivo número de mortos, foram 

largamente reaproveitadas por um grande número de narrativas góticas do século XVIII em 

diante, sendo ainda hoje, no século XXI, constantemente retomadas, não apenas pela 

literatura, mas por todas as artes que se identificam ou dialogam com aquilo que 

reconhecemos enquanto elementos do imaginário das histórias de terror e horror. 

Vistos como alguns dos ingredientes principais, tanto do macabro medieval, quanto 

das tragédias gregas, devemos notar que, ainda que o medo e o terror sejam peças recorrentes 

em obras de criação e demonstrem sua longevidade sem grande esforço, a cada vez que suas 

presenças se fazem de forma medular em alguma manifestação artística, elas se dão de 

maneira característica, abarcando uma série de simbolismos e estabelecendo relações próprias 

com sua época. Os exemplos supracitados são uma pequena porção da variedade de 

representações possíveis e nos servem de lembrete para a persistência desses componentes na 

história da arte. Isso posto, devemos retomar nosso objeto de análise e nos questionar: se a 

ficção gótica tem como parte de sua essência as figurações do medo, da violência, do terror, 

do horror e de diversas outras categorias negativas, o que a difere do macabro medieval e do 

terror das Tragédias? Como esses elementos, que atravessaram séculos, se reconfiguraram a 

partir das experiências da modernidade, criando uma forma de expressão que descende 

diretamente de uma série de manifestações artísticas que já faziam uso desse universo 

sombrio há muitos anos? 

Para iniciarmos a percepção dessas diferenças que fazem da literatura gótica uma 

manifestação original, devemos retomar o seu contexto de formação.  

 

 

_______________  

 
39 Helinand de Froidmont (1160 – 1229) foi um poeta e escritor eclesiástico medieval francês. O livro Os Versos 

da Morte teria sido escrito entre os anos de 1194 e 1197 e é considerado o primeiro momento em que a morte 
aparece em sua imagem de esqueleto carregando uma foice. 
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1.4 CONTEXTOS 

 

A literatura gótica é um fenômeno moderno, e a compreensão dessa modernidade é 

um dos fatores essenciais para estabelecermos os elementos que a compõem. De partida, não 

estamos lidando restritamente com o moderno enquanto sinônimo de novidade, mas sim um 

conjunto de eventos desencadeados a partir de fins do século XV e início do XVI – como a 

expansão marítima e comercial europeia –, e que começaram a moldar o mundo ocidental 

com as feições a que lhes atribuímos hoje; um mundo que revolucionou de maneira cada vez 

mais acelerada algumas de suas posturas intelectuais e de seus parâmetros de produção, 

alterando definitivamente as formas com as quais os indivíduos passaram a se relacionar, 

tanto com os espaços que ocupam – social, artística, científica e geograficamente –, quanto 

como lidam consigo mesmos. 

Para inserirmos a literatura gótica nesse cenário é proveitoso observarmos a divisão 

dos estágios de evolução da modernidade elaborada por Marshall Berman (1940 – 2013) em 

Tudo que é sólido desmancha no ar: A aventura da modernidade (1982): 

 

Na esperança de ter algum controle sobre algo tão vasto quanto a história da 
modernidade, decidi dividi-la em três fases. Na primeira fase, do início do século 
XVI até o fim do século XVIII, as pessoas estão apenas começando a experimentar a 
vida moderna; mal fazem ideia do que as atingiu. [...] Nossa segunda fase começa 
com a grande onda revolucionária de 1790. Com a Revolução Francesa e suas 
reverberações, ganha vida, de maneira abrupta e dramática, um grande e moderno 
público. [...] Ao mesmo tempo, o público moderno do século XIX ainda se lembra 
do que é viver, material e espiritualmente, em um mundo que não chega a ser 
moderno por inteiro. É dessa profunda dicotomia, dessa sensação de viver em dois 
mundos simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia de modernismo e 
modernização. No século XX, nossa terceira e última fase, o processo de 
modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e a cultura 
mundial do modernismo em desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e 
no pensamento. (BERMAN, 1986, p. 16-17) 
 

Tendo Horace Walpole publicado as primeiras edições de seu The Castle of Otranto 

entre 1764 e 1765, e sendo o período entre os anos de 1788 e 1800 reconhecido como o mais 

produtivo da primeira fase da literatura gótica40, identificamos que a inauguração e o 

estabelecimento inicial dessa modalidade narrativa se deu no espaço de transição entre a 

primeira e a segunda fase da modernidade, tal como entendida por Berman. Da mesma forma, 

alguns dos traços basilares que a narrativa gótica desenvolveu com o passar do tempo, tanto 

em termos de estruturas e formas, quanto de aproveitamento temático, acompanharam os 

_______________  

 
40 MILES, 2002, p. 42. 
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processos evolutivos e revolucionários mais significativos da Europa Ocidental. Nesse 

contexto, os desdobramentos causados pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa na 

literatura da época foram essenciais para a formação do gótico literário e de seu 

estabelecimento como matriz das narrativas modernas de terror e horror.  

Uma aproximação do caráter dicotômico da modernidade, explicitada no excerto de 

Berman, que salienta a existência e a convivência de um mundo que se reestruturava e, ao 

mesmo tempo, lidava com permanências do seu passado, nos é fundamental. A influência 

exercida pelo Iluminismo nesse cenário é provavelmente a mais imediata. 

A expressão Século das Luzes, epíteto mais conhecido do movimento, é de fato 

significativa ao considerarmos como os iluministas buscavam esclarecer a sociedade sobre o 

funcionamento dela própria e do mundo por meio do conhecimento racional (luzes) em 

detrimento da explicação do universo baseada nos preceitos da fé e da religião, 

predominantemente do catolicismo, que respaldavam a estrutura política e social do Antigo 

Regime (trevas), essencialmente absolutista. As proposições apresentadas pelos iluministas 

influenciaram diretamente na produção do conhecimento científico, inclusive na forma pela 

qual este passou a ser produzido nos séculos seguintes, nas mais diversas áreas do 

pensamento, como foi o que ocorreu ao renascimento da História enquanto ciência. Os 

historiadores do século XIX passaram a se inspirar no modelo de pesquisa da Física 

desenvolvido por Isaac Newton (1643 – 1727) – um dos principais precursores do Iluminismo 

–, privilegiando questões de lógica e organização do raciocínio com o intuito de marcar em 

definitivo a separação entre a narrativa ficcional, livre de objetividade e do rigor científico, e a 

narrativa histórica41. 

A produção literária, por sua vez, assumiu tendências que refletiram os conflitos 

existentes entre o discurso científico em voga nos séculos XVII e XVIII, as mudanças 

operadas por este discurso nas estruturas políticas e sociais em algumas regiões da Europa, e a 

criação artística do mesmo período. Ao seguirmos essa linha de pensamento, a narrativa 

gótica, em sua fase inicial, poderá ser lida como resposta e consequência desses embates no 

plano literário. 

_______________  

 
41 “A diferença entre a historiografia e o romance não está portanto naquilo que ambos perseguem, mas no modo 

de investigar tais objetivos.  A historiografia direcionou-se para o campo das ciências e durante o século XIX, 
acabou firmando um compromisso estreito com o positivismo e a verdade científica, acreditando na 
objetividade do método e na teoria para a apreensão do mundo real. Caminho diferente acabou percorrendo o 
romance, na busca da apreensão do real, acreditando mais na forma da imaginação e da subjetividade. [...] 
Tomando como modelo a física de Newton, ela [a historiografia] procura encontrar os princípios ou as leis que 
estão aparentemente escondidos no caos dos eventos humanos.” (DECCA, 1997, p. 199) 
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Uma das pistas para chegarmos à essa conclusão nos é oferecida, novamente, por E. 

J. Clery, em “The Genesis of ‘Gothic’ fiction”: 

 

The novel in its “realist” form evolved in the first half of the eighteenth century in 
reaction to the romance tradition that had flourished up to the late seventeenth 
century. Daniel Defoe, Samuel Richardson, and Henry Fielding all made the claim 
for the originality and the relevance of their fiction by distinguishing it from 
otherworldly, outdated “romance”. In Richardson’s novels the worst accusation 
leveled at the heroines is that they are readers of romances; in other words, fantasists 
and time-wasters. Fielding devoted the introductory chapter of book 8 of Tom Jones 
(1749) to a satire of the use of the marvelous in fiction. The “novel” means literally 
“the new”, and it marked itself off as a new, more credible and progressive genre of 
fiction for a enlightened age by denigrating “the old”, the romance.42 (CLERY, 
2002, p. 22) 
 

Os romances com teor mais “realista” – no que o elemento poderia abarcar em 

relação às convenções de realismo naquele momento –, como argumenta Clery, 

estabeleceram-se como a forma mais ajustada ao modo de pensamento de uma elite cultural e 

intelectualmente iluminada. A presença cada vez maior da ciência enquanto modelo 

explicativo da realidade empírica em oposição ao saber teológico ocasionou, em certa medida, 

uma repulsa aos eventos mágicos, sobrenaturais ou simplesmente fantasiosos na composição 

de narrativas em prosa, constituindo-se, assim, um dos principais traços de distinção entre o 

antigo (romanesco) e o novo (novel) romance, sendo este mais pautado em intrigas sociais, 

políticas, questões morais e atento ao ambiente circundante apreendido pelos sentidos e 

explicado pela razão. 

A formação desse romance, no contexto britânico enquanto uma cultura protestante 

em processo de secularização, carregou ainda o peso de fazer dessa narrativa moderna algo 

que se distanciasse do romance medieval assinalado pela influência do catolicismo romano, 

encarado como supersticioso, opressor e principal vetor da manutenção de uma estrutura 

feudal e aristocrática que mostrava-se cada vez mais incompatível com o modelo de comércio 

que vinha sendo desenvolvido. 

A inserção da literatura gótica nessa dinâmica específica entre a tradição e a 

novidade literárias no século XVIII é perceptível quando assumimos que ela própria, em seus 

_______________  

 
42 “O romance [the novel], em sua forma ‘realista’, evoluiu na primeira metade do século XVIII, em reação à 

tradição do romance que floresceu até o final do século XVII. Daniel Defoe, Samuel Richardson e Henry 
Fielding reivindicaram a originalidade e a relevância de sua ficção, ao distingui-la do ‘romance’ sobrenatural e 
ultrapassado. Nos romances [novels] de Richardson, a pior acusação feita às heroínas é que elas são leitoras de 
romances; em outras palavras, fantasistas e desperdiçadores de tempo. Fielding dedicou o capítulo introdutório 
do livro 8 de Tom Jones (1749) a uma sátira do uso do maravilhoso na ficção. O ‘romance’ [the novel] 
significa literalmente ‘o novo’, e se destacou como um gênero de ficção novo, mais admissível e progressivo 
para uma era iluminada, denegrindo ‘o velho’, o romance.” (Tradução nossa) 



48 

 

 

anos iniciais, é formada por um conjunto de narrativas em que os traços dos antigos romances 

estão fortemente presentes, seja no emprego de elementos alegadamente sobrenaturais e 

fantasistas, ou no uso desregrado das coincidências no desenrolar das tramas. Ainda assim, o 

gótico demonstra interesse em se colocar enquanto uma literatura de seu tempo, produto de 

uma sociedade esclarecida. Essa preocupação está em sua certidão de nascimento, 

representada pela polêmica existente entre os prefácios das duas primeiras edições de The 

Castle of Otranto, já mencionada anteriormente.  

O romance de Walpole foi lançado em 1764, inicialmente sob a assinatura de um 

pseudônimo, William Marshall, e apresentado como a tradução de um antigo manuscrito 

italiano, trazendo uma breve introdução ao leitor inglês do século XVIII: 

 

A presente obra foi descoberta na biblioteca de uma antiga família católica, no norte 
da Inglaterra. Foi impressa em Nápoles, em letras góticas, no ano de 1529. Não 
conta quanto tempo antes teria sido escrita. Os incidentes principais são tais que 
parecem situar-se nos tempos mais obscuros do cristianismo; mas a linguagem e a 
atitude não têm nada que favoreçam o barbarismo. Seu estilo é do mais puro 
italiano. Se o texto foi escrito de fato numa época de que se supõe tenha ocorrido a 
história narrada, deve ter sido entre 1059, tempo da primeira cruzada, e 1243, data 
da última, ou não muito depois disso. [...] Milagres, visões, adivinhações, sonhos e 
outros eventos sobrenaturais foram banidos atualmente até mesmo dos romances. O 
mesmo não se dava quando nosso autor estava escrevendo; muito menos quando a 
história estaria supostamente se passando43. (WALPOLE, 2010, p. 13-14) 

 

Algum tempo após o lançamento, Walpole assumiu a autoria do texto, informando no 

prefácio da segunda edição: 

 

O modo favorável com que esta pequena obra foi recebida pelo público exige que o 
autor dê algumas explicações sobre sua composição. [...] Foi uma tentativa de 
mesclar duas formas de romances, a antiga e a moderna. Na primeira, tudo era 
imaginação e improbabilidades; na última, sempre se pretende, e muitas vezes se 
consegue, copiar a natureza com fidelidade. Não que não haja invenção, mas os 
grandes recursos da fantasia parecem ter secado em virtude de uma adesão estrita 
demais à vida comum [...] O autor das próximas páginas acreditou ser possível 
reconciliar as duas formas44.  (WALPOLE, 2010, p. 17-18) 

_______________  

 
43 No original: “The following work was found in the library of an ancient Catholic family in the north of 

England. It was printed at Naples, in the black letter, in the year 1529. How much sooner it was written does 
not appear. The principal incidents are such as were believed in the darkest ages of Christianity; but the 
language and conduct have nothing that savours of barbarism. The style is the purest Italian. If the story was 
written near the time when it is supposed to have happened, it must have been between 1095, the era of the 
first Crusade, and 1243, the date of the last, or not long afterwards. […] Miracles, visions, necromancy, 
dreams, and other preternatural events, are exploded now even from romances. That was not the case when our 
author wrote; much less when the story itself is supposed to have happened.” (WALPOLE, 2016, p. 6) 

44 No original: “The favourable manner in which this little piece has been received by the public, calls upon the 
author to explain the grounds on which he composed it. […] It was an attempt to blend the two kinds of 
romance, the ancient and the modern. In the former, all was imagination and improbability: in the latter, nature 
is always intended to be, and sometimes has been, copied with success. Invention has not been wanting; but 
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Ambos os prefácios manifestam a preocupação em evidenciar uma dualidade 

existente na narrativa que se estenderá diante do leitor. No primeiro, esse traço é representado 

pelo contraste criado entre a época em que os acontecimentos decorrem, “nos tempos mais 

obscuros do cristianismo”, e a linguagem e atitude da narrativa, que “não têm nada que 

favoreçam o barbarismo”. Em termos práticos, o leitor atento perceberia que tratava-se de 

uma narrativa ambientada em cenário medieval, mas cujos personagens e ações não estariam, 

de todo, alinhados a certo imaginário do período, exceto pela presença de “milagres, visões, 

adivinhações, sonhos e outros eventos sobrenaturais”, superstições que, naquele momento, 

eram vistas como traços característicos dos indivíduos do período pré-iluminista.  Esse 

descompasso entre época e linguagem no romance foi considerado um dos pontos deficitários 

do texto, tanto por alguns de seus críticos mais imediatos, contemporâneos à publicação e 

avessos ao uso de elementos sobrenaturais nas composições literárias, quanto pelos 

posteriores que se filiam ao modelo de romance histórico cogitado por György Lukács45 

(1885 – 1971). No entanto, o retrato fiel do passado medieval era o menor dos interesses de 

Walpole, e o segundo prefácio explicita esse entendimento. 

No texto de abertura da segunda edição o autor de Otranto nos apresenta sua 

preocupação com a elaboração da obra literária em termos estéticos e estruturais, e seriam 

esses elementos que sustentariam o contraste entre o presente de leitura e o período da ação 

em sua obra. Ao criticar a “adesão estrita demais à vida comum” nos romances produzidos em 

sua época, consagrados pelas mãos de Fielding, Richardson e Defoe, Walpole não reivindica a 

supremacia da imaginação – entendida nessa conjuntura específica como a criação fantasiosa, 

a ilusão em oposição ao real empírico –, mas a convivência desta com a probabilidade realista 

nas composições literárias. Esta é a essência que transparece em suas palavras:  

 

Mas, se em seus últimos espécimes, a natureza atrofiou a imaginação, ela apenas 
levava a cabo sua vingança, uma vez em que tinha sido inteiramente excluída dos 
antigos romances. As ações, sentimentos e conversas dos heróis e heroínas dos 
tempos antigos eram tão inaturais quanto as estratégias empregadas para pô-los em 
movimento. [...] Desejoso de deixar os poderes da fantasia livres para expandir-se 
por meio dos espaços ilimitados da invenção, criando desse modo, situações mais 
interessantes, ele desejava conduzir os mortais agentes de seu drama de acordo com 
as leis da probabilidade. Em suma, fazê-los pensar, falar e agir, tal como se suporia 

 
the great resources of fancy have been dammed up, by a strict adherence to common life. […] The author of 
the following pages thought it possible to reconcile the two kinds.” (WALPOLE, 2016, p. 8) 

45 Logo na abertura de O Romance Histórico (1955), temos: “O mais famoso ‘romance histórico’ do século 
XVIII, O castelo de Otranto, de Walpole, trata a história apenas como roupagem; somente importa aqui a 
exposição da curiosidade e da excentricidade do meio, e não o retrato fiel de uma época histórica concreta.”  
(LUKÁCS, 2011, p. 33) 
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que meros homens e mulheres normais fariam em situações extraordinárias. 
(WALPOLE, 2010, p. 17-18) 
 

O desejo de mesclar fantasia com probabilidade realista é o elemento chave para 

compreendermos um dos verdadeiros pilares da literatura gótica: as tensões existentes entre a 

tradição e a modernidade, o passado e o presente, nos mais diversos níveis da experiência 

humana, utilizando-se do terror, do horror, do medo, do grotesco e da estranheza para figurar 

esses embates. A partir desse traço, podemos encarar o fato de que a narrativa gótica nasce, 

possivelmente, como um dos exemplos mais expressivos, no plano literário, da dicotomia 

existente nos meios social, político e econômico percebida por Marshall Berman.  

The Castle of Otranto, enquanto obra inaugural, trazia os elementos dessa tensão de 

forma ainda latente, mas que ansiavam por tornarem-se claramente perceptíveis. Trata-se de 

uma obra inglesa criada no momento em que a Inglaterra já havia realizado a sua reforma 

política na Revolução Gloriosa (1688-1689), marco do fim do absolutismo britânico, do 

estabelecimento definitivo do protestantismo na realeza, com a destituição do último rei 

católico da Inglaterra, James II (1633 – 1701), e a ascensão de William III (1650 – 1702) ao 

trono, e da ampliação do papel do parlamento na sociedade. Um século antes de a França 

eclodir sua revolução que terminou de maneira trágica para o rei e seus imediatos, a Inglaterra 

já havia realizado um acordo entre a sua nova monarquia e a burguesia em uma revolução 

que, em comparação com o que ocorreu no exemplo francês, obteve menor quantidade de 

sangue derramado. Ainda assim, essa estrutura que se redesenhava convivia em um mundo 

europeu ainda arraigado em estruturas medievais. O texto de Walpole insere-se nesse período 

de simultaneidades – essenciais para o florescimento do gótico – no encerramento da primeira 

fase do desenvolvimento da modernidade, momento em que, como nos diz Berman, as 

pessoas “mal fazem ideia do que as atingiu”. 
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1.5 AS CONTRIBUIÇÕES DE “THE CASTLE OF OTRANTO” 

 

Após esboçarmos os agentes literários e extraliterários presentes no momento de 

formação do primeiro exemplar da literatura gótica, façamos uma breve observação acerca da 

materialização desses agentes no romance de Horace Walpole. Para isso, dentre as inúmeras 

características dessa obra, há três contribuições de The Castle of Otranto que devemos 

considerar como sendo de grande importância para o desenvolvimento de grande parte das 

narrativas góticas. Por se tratar da obra introdutória de uma nova modalidade literária, 

devemos frisar que tais contributos se deram em caráter incipiente, servindo de gatilho para o 

que viria a ser a literatura gótica nos anos seguintes.  

A primeira contribuição é justamente aquela da qual estamos tratando desde o tópico 

anterior: a combinação entre fatores antigos e modernos. Essa característica irá se desdobrar 

em muitas formas posteriormente – inclusive, nos exemplares brasileiros e portugueses –, mas 

como isso se constituiu em Otranto é nossa prioridade momentânea. Nas palavras de 

Walpole, esse intento se deu no plano dos elementos considerados por um escritor no 

momento da composição da obra literária, e os questionamentos realizados pelo autor ao 

entrelaçar história e ficção, real e imaginário, é o que mais se faz evidente. 

 Em The Castle of Otranto temos a narrativa que gira no entorno de Manfredo, 

soberano do principado de Otranto, ao sul da Itália, região do até então Reino da Sicília. 

Manfredo deseja casar seu filho enfermiço, Conrado, com Isabela, filha do Marquês de 

Vicenza, esperando pôr fim a uma antiga profecia que prenunciava o término do exercício do 

poder de sua família. Para desespero de Manfredo seu filho morre no dia do casamento, 

minutos antes da cerimônia ser iniciada: um elmo de tamanho monumental havia caído e 

despedaçado o seu corpo. A partir desse momento, tentando contornar a maldição e salvar seu 

trono, Manfredo assume posturas que o tornam o vilão aristocrata e cruel que será 

incansavelmente reproduzido pelas obras que se colocam dentro de um dos segmentos da 

literatura gótica inicial. 

Em determinados momentos da narração encontramos pistas que nos dão a indicação 

de que os eventos ocorreram durante o período das Cruzadas. Como já mencionamos, para 

alguns estudiosos da literatura, a relação desse romance com o uso literário do elemento 

histórico começa e termina nesse ponto, indicando um vínculo superficial que evocaria a 

imagem das Cruzadas apenas como um fato curioso. No entanto, essa presença é mais 

complexa do que aparenta ser.  
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Para além do caráter anedótico da polêmica entre os prefácios de Otranto, ao simular 

a existência de um documento traduzido na primeira edição, Walpole terminou por inserir seu 

romance em um contexto de ficcionalização do discurso histórico que foi e ainda é utilizado 

por diversas produções literárias. Tal recurso ecoa nos herdeiros do gótico no mundo 

contemporâneo, se pensarmos no grande volume de filmes de terror lançados como sendo 

arquivos de vídeos originais – documentos fílmicos –, encontrados em lugares sinistros e que 

registram os horrores que teriam ocorrido com pessoas reais e desaparecidas, os chamados 

found footage, popularizados pelo lançamento de Cannibal Holocaust (1980), na Itália e A 

Bruxa de Blair (1999), nos Estados Unidos. 

Em termos explícitos, o prefácio da primeira edição é um texto ficcional que imita 

um discurso documental, construído como uma forma de carta ao leitor, com o intuito de 

provocar neste o efeito do real ao insinuar a existência de um documento. Mas o suposto 

tradutor não se limitou à citação do documento, mas descreveu-o de modo a aprofundar ainda 

mais para seus leitores a ideia de que estavam diante de um relato aparentemente verídico, 

detalhado e pertencente à história do que hoje reconhecemos como Itália. 

 

Figura 6: ILUSTRAÇÃO PRESENTE NA PRIMEIRA EDIÇÃO DE THE CASTLE OF OTRANTO " 

 
FONTE: BRITISH LIBRARY 
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É neste prefácio que encontramos a maior parte dos referenciais históricos que 

teremos em toda a obra. O suposto tradutor teria encontrado o manuscrito em uma biblioteca 

antiga, e a data de sua publicação, como constava no papel, era a de 1529. Mais adiante, o 

mesmo tradutor diz crer que os acontecimentos registrados no documento teriam ocorrido 

“entre 1095, tempo da primeira cruzada, e 1234, data da última, ou não muito depois disso.”. 

A datação no prefácio, somada a certos comentários que ocorrem no decorrer da narrativa, 

como a fala de Manfredo ao contar parte de sua história e de como assumiu o trono de 

Otranto, são as únicas oportunidades que temos para verificarmos com clareza a época na qual 

os eventos se passam. Observemos as palavras de Manfredo: 

  

— O senhor vem, se bem entendo, em nome do Marquês de Vicenza, para reclamar 
a senhora Isabela, sua filha, que se ligou diante da Santa Igreja a meu filho, por 
consentimento dos seus tutores legais; e exigir que entregue meus domínios ao 
senhor, que se considera o mais próximo em sangue ao príncipe Afonso, cuja alma 
descanse em Deus! Começarei pela última de suas exigências. Você deve estar a par, 
o seu senhor está a par, de que recebi o Principado de Otranto do meu pai, Dom 
Manuel, assim como ele o recebeu do seu pai, Dom Ricardo. Afonso, seu 
predecessor, ao morrer sem herdeiros na Terra Santa, legou os seus domínios ao 
meu avô Dom Ricardo, em consideração por seus leais serviços… 
(WALPOLE, 2014, p. 92) 

 

Nesse excerto encontramos muitos nomes que remeteriam a figuras hipoteticamente 

históricas. Sobre esse aspecto, o tradutor nos alerta: “Os nomes das personagens são 

evidentemente fictícios e, provavelmente, foram disfarçados intencionalmente.”46. Se 

olharmos para a formação dos reinos italianos encontraremos algumas semelhanças pontuais 

entre dois personagens do romance com indivíduos reais. Na história italiana, temos 

Manfredo (1231-1266), Rei da Sicília de 1258 até 1266. A Sicília da época correspondia à 

parte sul da Itália, não apenas à ilha, o que englobava a região do principado de Otranto. O 

Manfredo histórico é conhecido por ter sido um rei ilegítimo – assim como o ficcional –, filho 

bastardo de Frederico II47, introdutor da arquitetura gótica na Sicília48. Coincidentemente ou 

não, o nome do último herdeiro legítimo do trono no romance também era Frederico. Mas as 

parecenças não terminam aí. Enquanto o Manfredo do romance é pai de Conrado, no qual 

deposita a esperança na manutenção do poder familiar, o Manfredo histórico foi regente de 

_______________  

 
46 WALPOLE, 2010, p. 13. 
47 DA COSTA, 2003, p.61. 
48 COLETIVO, 1995, p. 7. 
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Conradino da Germânia (1252-1268), que morreu tão jovem quanto o Conrado ficcional, em 

um evento igualmente trágico49. 

Para além das datas e dos personagens históricos, o primeiro prefácio frisa outro 

componente manifesto no romance e que representaria um importante indicador 

historiográfico: a presença de elementos sobrenaturais. De fato, isoladamente, a crença no 

sobrenatural em si não constitui prova de periodização histórica, mas o tradutor incorporado 

por Walpole utiliza-se dessa associação, comum em sua época, para reforçar o argumento que 

encaixa os eventos em um período que quer destacar: “A crença em todas as espécies de 

prodígios era tão enraizada naquela idade de trevas, que um autor não seria fiel aos costumes 

da época se omitisse toda a menção a eles.”50. Há aqui a afirmação de uma mentalidade, feita 

por alguém que está na ponta historicamente posterior à consolidação do pensamento 

iluminista. 

 Esse mecanismo, criado pela utilização do sobrenatural somado à ficcionalização do 

discurso histórico, converte-se em uma literatura que opera nas fronteiras entre o real e o 

ficcional, entre a imaginação e a documentação. Quiçá, as palavras desafiadoras do tradutor 

talvez sejam um piscar de olhos de Walpole para seu leitor atento se dar conta das regras 

desse jogo: 

 

Embora os mecanismos da ação sejam frutos da invenção e os nomes das 
personagens, imaginários, não deixo de crer que os aspectos essenciais desta história 
sejam verdadeiros. A ação se desenrola, sem dúvida alguma, em algum castelo 
existente. […] Os curiosos, que têm tempo livre para embrenhar-se em tais 
pesquisas talvez possam descobrir nos escritores italianos a fundação a partir da qual 
nosso autor edificou a sua obra. Se acreditar que alguma catástrofe, bastante 
semelhante à que ele descreve, deu origem a este livro, tal fato irá certamente 
contribuir para o interesse no autor e fazer de O castelo de Otranto uma história 
ainda mais emocionante. 
(WALPOLE, 2010, p. 16) 

 

Tais palavras saem da pena de alguém que se encontra em um contexto em que 

imaginação e realidade, no sentido mais comum das palavras, estão em processo de 

afastamento. No entanto, a imaginação, comumente apontada como algo ilusório, é o que vai 

concatenar os elementos históricos, supostamente verídicos, em uma obra literária. O gosto 

pelo realismo mundano do leitor de Fielding é desafiado pelo tradutor que, parecendo trazer 

um sorriso irônico no rosto, convida seu interlocutor curioso e ávido por verdades a pesquisar 

se tais eventos e personagens são historicamente verificáveis. 

_______________  

 
49 BARLETTA, 2014, p. 20. 
50 WALPOLE, 2010, p. 14. 
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Quando escreveu o prefácio da segunda edição, dentre as justificativas para não 

assumir a obra desde o princípio Walpole mencionou uma certa “insegurança quanto a seus 

próprios talentos e originalidade”51. No entanto, ao colocarmos as duas edições em 

perspectiva, ambas demonstram que pode haver muito mais do que um simples temor de 

acolhimento, por parte de Walpole, ao criar um primeiro prefácio fictício. Se esse temor fosse 

a única razão, talvez bastasse a publicação do romance sob um pseudônimo, sem a 

necessidade da criação de um prefácio cheio de mistério e um suposto documento. Isso é 

expressivo de seu desejo de criar um romance que misturaria características fantasistas e 

realistas. A expressão de uma suposta veracidade histórica está no seio das tragédias de 

Otranto, cujo enredo é repleto de reviravoltas, de verdades ocultadas e reveladas em 

momentos oportunos. 

A tensão entre realidade e ficção, antigo e moderno, foi o que preparou o ambiente 

literário para algumas das dicotomias mais características do gótico nos anos posteriores. Se 

em Otranto os acontecimentos extraordinários representavam um elemento de composição 

antigo que merecia espaço na prosa moderna, reconhecemos a presença do sobrenatural – ou 

ainda, da sugestão da presença do sobrenatural – como um traço que tornou-se relevante em 

uma parcela significativa da narrativa gótica. Ainda assim, devemos destacar o fato de que 

essa presença se faz, necessariamente, diante daquilo a que Francesco Orlando (1934 – 2010) 

chamou de tematização da dúvida52. Se o mundo ocidental passou a utilizar-se de maneira 

cada vez mais sistemática das leis da razão e da ciência, os terríveis fenômenos sobrenaturais 

manifestos na literatura seriam mais aceitáveis se postos em dúvida por essa razão em algum 

momento, seja através das intervenções do narrador, de um personagem ou ainda através de 

uma contextualização histórica, sendo esta a forma que encontramos no romance de Walpole.  

A partir dessa nova configuração, as narrativas góticas colocam em evidência 

confrontos entre o natural e o sobrenatural, o realista e o artificial, tendo como ponto de 

partida as tensões criadas entre a tradição e a modernidade no fazer literário proporcionadas 

pelas condições filosóficas da segunda metade do século XVIII no Ocidente. Ainda hoje, no 

século XXI, um dos motes mais revisitados pela literatura gótica contemporânea que lida com 

o extraordinário é o do embate de um personagem cujas atitudes são fortemente pautadas pela 

razão, mas que encontra-se diante de eventos fantasmagóricos e monstruosos. Um dos 

exemplos mais recentes é oferecido pelo romance The Outsider (2018), do escritor norte-

_______________  

 
51 WALPOLE, 2010, p. 17. 
52 ORLANDO, 2009, p. 269.  
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americano e best-seller Stephen King. Nele, um policial veterano conduz uma investigação 

para encontrar o culpado do assassinato brutal de um menino de onze anos. Todas as provas 

periciais que a ciência pode revelar são produzidas e apontam para o culpado, que é logo 

preso. O assunto parece encerrado, no entanto, mesmo diante das provas consideradas 

irrefutáveis, nada é como parece, e as peculiaridades do caso acabam levando a investigação 

até a suposta existência de uma criatura sobrenatural que seria a verdadeira culpada pelo 

crime. Além de possuir suas próprias particularidades, o monstro usa a seu favor a 

incredulidade do homem moderno e a aplicação do conhecimento científico clássico na 

explicação de eventos estranhos para se manter no anonimato e continuar cometendo suas 

ações terríveis. A história reflete, ao mesmo tempo, a evolução e a permanência de uma 

provocação iniciada pela literatura gótica setecentista e que inspira narrativas que continuam 

instigando a curiosidade de leitores na contemporaneidade. Há, obviamente, nuances no 

tratamento dado ao tema ao longo dos anos – diferenças essas que iremos abordar mais 

adiante ao analisarmos as obras literárias portuguesas e brasileiras –, ainda assim, a base 

dicotômica dessas manifestações literárias ainda é legitimamente gótica. 

 

A segunda contribuição de The Castle of Otranto para a literatura gótica também 

aproxima-se das interações entre tradição e modernidade, mas sob outra perspectiva, a qual 

daremos o nome de tensão dos papéis sociais. As mudanças operadas pelas revoluções que 

atingiram o século XVIII influenciaram não apenas os aspectos filosóficos, técnicos e 

científicos do mundo moderno, mas também proporcionaram alterações constantes e 

significativas nas estruturas políticas e sociais do Ocidente daquele momento em diante. Essa 

variação possui um plano de grupos e um plano de classes. Ambos encontram-se manifestos 

no romance de Walpole. 

Desde uma primeira leitura, é evidente que há um conflito de papéis sociais no 

núcleo da trama de Otranto. A questão é dissolvida ao final, quando a ordem é restabelecida e 

tudo volta a ser como deveria em um mundo em que cada um ocupa o espaço social esperado 

no contexto predefinido. 

O plano de classes é o primeiro a ser observável. Manfredo é um príncipe ilegítimo, 

alguém que está ocupando um lugar que, em princípio, não lhe cabe. Sua condição é agravada 

quando nos damos conta de que a subida de sua família ao trono possivelmente se fez com o 

assassinato do príncipe legítimo, Dom Afonso. A intriga é exposta nas entrelinhas das 

primeiras páginas, logo após a morte de Conrado, filho de Manfredo, sob o grandioso elmo, 

prenúncio do castigo: 
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No meio daquelas opiniões insensatas, um jovem camponês, que os rumores haviam 
atraído de uma aldeia próxima, observou que o milagroso elmo era exatamente 
como aquele sobre a figura em mármore negro de Afonso o Bom, um dos primeiros 
príncipes, na Igreja de São Nicolau.  
- Vilão! Que está dizendo? – gritou Manfredo, saindo de seu transe numa explosão 
de raiva e agarrando o rapaz pelo pescoço. – Como ousa pronunciar tal coisa? 
Pagará com a vida por isso. (WALPOLE, 2010, p. 33) 
 

A raiva no rosto de Manfredo, provocada pelo simples comentário do jovem 

camponês, é percebida por todos como desproporcional e logo percebemos que “há algo de 

podre”53 no principado de Otranto. Em pouco tempo, o camponês que notou a semelhança 

entre os elmos ganha importância dentro da narrativa. Conscientemente, o jovem impede o 

avanço dos planos terríveis de Manfredo e, com isso, recebe a simpatia de algumas das 

senhoras do castelo, como é o caso da nobre Isabela, em quem Manfredo deposita suas 

últimas esperanças para manter-se no poder. 

Próximo ao fim, nos é revelado que o camponês, agora nomeado Teodoro, é o 

verdadeiro herdeiro do principado de Otranto. Ainda que o jovem pertencesse a uma linhagem 

real, o mesmo permaneceu completamente ignorante quanto à sua condição, e sua educação, 

desde criança, foi aldeã. É enquanto camponês que ele se intromete nos desmandos de 

Manfredo. Apesar de Teodoro mostrar-se constantemente servil a quem está em uma 

estratificação superior à sua, é evidente em suas ações a existência de um deslocamento do 

que se esperava de um camponês diante dos assuntos particulares da nobreza. No caso de 

Otranto, esse comportamento é justificado por uma máxima que tornou-se recorrente em 

narrativas do século XIX: um indivíduo nobre será sempre nobre, mesmo sendo criado fora de 

sua classe, assim como um plebeu será sempre plebeu, ainda que diante de uma remota 

possibilidade de ascensão social. 

Da mesma forma com que estabeleceu uma dinâmica entre realidade e ficção na 

apresentação de Otranto, Walpole criou um embate entre verdade e mentira em um jogo de 

classes: uma família de cavaleiros que sobe ao trono de forma espúria e um nobre criado 

como camponês. Mesmo que, ao final, Manfredo seja castigado, tanto pelos seus atos quanto 

pelos de seus antepassados, e a “ordem natural” dos indivíduos dentro daquela estrutura 

medieval seja restabelecida, uma tensão existente entre essas categorias sociais foi 

brevemente exposta. 

_______________  

 
53 Expressão em referência à fala do personagem Marcelo, no Ato I, Cena IV do Hamlet (1609) de Shakespeare 

(1564 – 1616), no momento em que, no ato seguinte, será revelado o crime cometido no processo de sucessão 
do trono: “Há algo de podre no Estado da Dinamarca.”. (SHAKESPEARE, 2015, p. 75) 
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Intrigas de assassinatos e poder possuem presença regular na história da literatura. 

Uma das fontes de Walpole, o Hamlet de Shakespeare, é um exemplo clássico desse tipo de 

narrativa. O que torna Otranto distinto de seus antecessores, além da introdução do elemento 

camponês, ainda que camuflado, é o contexto de produção no qual ele se insere e que oferece 

a presença cada vez mais diversificada de configurações sociais específicas da modernidade 

na formulação dos enredos. Sendo o próprio Walpole um nobre, vivendo em uma sociedade 

britânica que já se configurava enquanto fruto de uma revolução burguesa, ele apenas 

vislumbrou a dinâmica de um fenômeno que se intensificou posteriormente no mundo 

europeu com os efeitos da Revolução Francesa. Tal dinâmica de classes, somada ao elemento 

terrífico utilizado para figurá-la, foi de extrema importância para a produção de narrativas 

góticas nos últimos anos do século XVIII – com a apropriação das relações entre campesinato, 

burguesia, realeza e clero – e de uma parte significativa do XIX – que se viu diante do 

surgimento de novas classes devido ao crescimento dos centros urbanos e das modificações 

das relações de trabalho provocadas pela Revolução Industrial. Embora continue sendo 

representada após esse período, ela cedeu seu protagonismo para outro tipo de inquietude, 

com a qual conviveu desde o princípio. 

A tensão no plano de grupos é a mais recorrente no gótico produzido nos séculos XX 

e XXI. Ela representa as narrativas de terror e horror que, em algum momento, estabelecem 

uma centralidade nas condições de determinados indivíduos em suas identidades de grupo que 

extrapolam os limites de classe. Em Otranto esse caráter se torna explícito com o papel 

desempenhado por Matilda, filha de Manfredo. Os horrores sofridos por ela ao longo do 

romance estão intimamente relacionados com sua condição de mulher dentro do patriarcado 

medieval, em primeira instância e, na sequência, com seu papel de filha. 

Matilda é, provavelmente, a personagem que possui a trajetória mais trágica do 

romance. Ela é constantemente rejeitada por seu pai, que a considera inútil por ser mulher e 

teoricamente incapaz de herdar o trono para desfazer a maldição, e Manfredo porta-se com ela 

com extrema crueldade e grosseria. Ainda assim, Matilda busca de todas as formas manter-se 

fiel ao seu papel de filha, obedecendo às ordens do pai, por mais que isso lhe cause grandes 

sofrimentos. Sua fidelidade ao dever que lhe é socialmente imposto vacila quando seu 

caminho cruza com o de Teodoro, que encontra-se preso em uma torre do castelo por ordem 

de Manfredo. Movida por seus sentimentos, a jovem decide libertar o suposto camponês: 

 

Matilda, livrando-se da companhia de suas damas, subiu à torre negra e, destravando 
a porta, apresentou-se diante do surpreso Teodoro. 
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– Jovem – disse ela, - embora dever filial e modéstia feminina condenem o passo 
que estou dando, ainda assim, a sagrada compaixão, superando todos os outros 
laços, justifica este ato. Fuja! As portas de sua prisão estão abertas: meu pai e seus 
criados saíram, mas podem retornar logo. Ponha-se a salvo e que os anjos do céu 
dirijam os seus passos! (WALPOLE, 2010, p. 97) 
 

Por mais que sua compaixão fosse sagrada, Matilda não encontrou redenção. A 

personagem chega ao fim do romance sendo morta, por engano, pelo próprio Manfredo. No 

leito de sua morte, ela deduz: “Oh! Tinha me esquecido... querida mãe, jurei nunca mais rever 

Teodoro... Talvez tenha sido isso que nos trouxe esta calamidade... mas não foi intencional... 

você pode me perdoar?”54. A própria Matilda vê em sua trágica morte um castigo do destino 

pela desvirtuação de seu papel de mulher e filha obedientes aos seus senhores. 

 

Figura 7: ILUSTRAÇÃO PRESENTE NA PRIMEIRA EDIÇÃO DE "THE CASTLE OF OTRANTO" 

 
FONTE: BRITISH LIBRARY 

 

Certamente, a condição de uma personagem como Matilda não representa uma 

inovação literária. A originalidade por ela representada está no fato de que, dessa forma, 

_______________  

 
54 WALPOLE, 2010, p. 148. 
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Walpole terminou por nos apresentar um prelúdio da centralidade que as experiências do 

terror e do horror teriam na caracterização de personagens da literatura gótica que pertencem 

a grupos sociais que foram criados ou ressignificados ao longo dos processos de 

modernização desencadeados a partir do século XVIII. 

O lugar de destaque que o elemento feminino ocupou nos primeiros anos dessa 

modalidade literária é, de fato, perceptível: os terrores sofridos por Emily St. Aubert, 

protagonista de The Mysteries of Udolpho (1794), de Ann Radcliffe, estão intimamente 

atrelados ao fato de ela ser uma mulher e órfã que se encontra no meio das tramas malignas de 

Montoni, um suposto aristocrata italiano falido; os horrores absurdos vividos por Agnes, uma 

noviça grávida em The Monk (1796), de Matthew Gregory Lewis (1775 – 1818), repetem a 

ideia de castigo do destino para a filha que desobedece aos desejos dos pais;  as apreensões 

experienciadas por Catherine Morland em Northanger Abbey (1817), de Jane Austen (1775 – 

1817), devem-se à sua condição de jovem mulher em fase de formação e compreensão de seu 

lugar na sociedade britânica na virada do século XVIII para o XIX. Mas os entraves vividos 

pelas mulheres em um mundo centrado no masculino não são as únicas formas de expressão 

para as tensões do plano de grupos. Elas existem nos embates entre a imagem do estrangeiro 

em oposição ao nacional, entre o habitante da cidade e o do campo, entre o educado e o 

ignorante, a sanidade e a loucura, entre o rico e o pobre, entre o colonizador e o colonizado, 

entre o escravo e o senhor, entre o negro, o branco, o indígena e o mestiço, entre o católico e o 

protestante, entre o cristão e o pagão e etc. Todos esses enfrentamentos se apresentam na 

narrativa gótica a partir do prisma do terror e do horror diante dos inúmeros desdobramentos 

oriundos da “aventura da modernidade”. A Matilda do romance de Walpole foi apenas nossa 

porta de entrada.  

 

A terceira contribuição de The Castle of Otranto para o desenvolvimento da 

literatura gótica é, sem dúvida, a mais importante, visto que ela é o componente que atravessa 

as duas primeiras contribuições, operando sempre em conjunto: o uso do terror e do horror 

no cerne de uma obra literária moderna. 

Apesar de serem comumente relacionados como sinônimos, terror e horror 

correspondem a sensações e construções estéticas distintas, ainda que constantemente usadas 

como complementares na economia da produção gótica. Uma das primeiras tentativas de 

definição mais acurada entre os termos foi empreendida por Ann Radcliffe em On the 

supernatural in poetry. O texto – que faria parte do prólogo de um romance ainda inédito da 

autora, mas foi publicado separadamente pela The Monthly Magazine em 1826 – é construído 
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enquanto um diálogo entre dois companheiros de viagem, Mr. S. e Mr. W. Em dado 

momento, este último comenta: 

 

Terror and horror are so far opposite, that the first expands the soul, and awakens the 
faculties to a high degree of life; the other contracts, freezes, and nearly annihilates 
them. I apprehend, that neither Shakespeare nor Milton by their fictions, nor Mr. 
Burke by his reasoning, anywhere looked to positive horror as a source of the 
sublime, though they all agree that terror is a very high one; and where lies the great 
difference between [terror and horror]55, but in the uncertainty and obscurity, that 
accompany the first, respecting the dreaded evil?56 (RADCLIFFE, s/d, p. 6) 
 

Através das palavras de Radcliffe apreendemos que tanto o terror quanto o horror 

são fontes para a expressão do medo na literatura, no entanto, cada uma delas estabelece 

formas próprias para essa expressão. O terror é o medo que vem acompanhado por uma 

incerteza, uma expectativa, por vezes muito incômoda, originada pelo suspense57. Temos 

indícios de que algo muito ruim está na iminência de acontecer, algo que pode afetar a 

integridade física e mental de alguém, mas não somos capazes de definir a fonte desse mal ou, 

em alguns casos, não é possível identificarmos quando e como o evento irá ocorrer. Há um 

véu entre o sabido e o desconhecido. Tal obscuridade cria uma pressão psicológica nos 

indivíduos, que começam a conjecturar, ansiosamente, possíveis respostas para a origem 

desse medo. Dessa forma, o terror é capaz de instigar a mente e a imaginação na medida em 

que mantem uma atmosfera de ambiguidades e angústias. 

_______________  

 
55 Como será observado por Marcos Balieiro (2009, p. 263), Ann Radcliffe teria invertido os termos por engano. 

No documento original a ordem é “horror and terror”, mas ao seguirmos a lógica dos argumentos ao longo de 
todo texto, o correto, nesse trecho, seria “terror and horror”. O equívoco ocorre apenas nessa passagem. Aqui, 
optamos por fazer a correção na transcrição para propiciar uma leitura mais fluida.  

56 “Terror e horror são tão opostos que o primeiro expande a alma, e desperta as faculdades a um grau elevado de 
vida. O outro as contrai, congela e quase as aniquila. Apreendo que nem Shakespeare nem Milton, por suas 
ficções, nem o Sr. Burke, por seu raciocínio, consideraram, em qualquer parte, o horror positivo como uma 
fonte do sublime, ainda que todos concordem que o terror é uma fonte considerável. E onde estará a grande 
diferença entre horror e terror, senão na incerteza e na obscuridade, que acompanham o primeiro, no que diz 
respeito ao mal temido?” (RADCLIFFE, 2019, p. 263) Note que o tradutor optou por manter o equívoco da 
troca da ordem dos termos.  

57 Nesse estudo não iremos corroborar a diferença entre suspense e terror realizada pela indústria do cinema. 
Com o intuito de criar categorias para a formação de nichos mercadológicos que facilitassem a separação dos 
filmes em categorias, o cinema acabou por confundir e embaçar conceitos que são utilizados de maneira mais 
acertada no meio literário. Uma parcela considerável do mercado cinematográfico classifica os filmes de 
terror e horror como aqueles que lidam quase obrigatoriamente com assuntos envolvendo o medo de origem 
supostamente sobrenatural ou de uma violência extremamente explícita, exagerada e visual. Enquanto isso, o 
filme de suspense seria aquele que mantém os espectadores em estado de ansiedade em relação à um 
acontecimento terrível e sua resolução. Nesse caso, o filme de suspense costuma ser representado por histórias 
policiais entendidas como mais realistas. Para nós, essa divisão não será considerada relevante, optando-se 
pela compreensão inicialmente formulada por Ann Radcliffe e que mantem-se ainda hoje no meio literário: 
suspense e terror são elementos indissociáveis na elaboração do medo artístico.  
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Uma das formas mais habituais de exemplificação do terror é o medo que algumas 

pessoas enfrentam ao se sentirem ameaçadas em determinados ambientes escuros. Cada 

rangido, cada vulto, pode aterrorizar criando imagens e possibilidades na mente: algumas 

pessoas são capazes de cogitar uma infinidade de monstros e espíritos malignos à espreita. 

Outras se imaginam vítimas de diversos crimes que poderiam ser cometidos sob o manto da 

escuridão. Mas o breu não nos permite ver o que há ali. 

Mudemos a perspectiva e montemos outro cenário clássico, explorado tanto em 

livros quanto em filmes: uma mulher chega em casa ao fim do dia e encontra a porta de seu 

apartamento ligeiramente aberta. Ao espiar pela abertura, percebe que os objetos da sala 

foram revirados. Questões passam rapidamente em sua cabeça: ela deixou a porta aberta ao 

sair?; a porta foi arrombada?; ela foi vítima de roubo?; será que ainda tem alguém lá dentro?; 

caso ainda haja, é um ou são vários?; querem apenas roubar ou oferecem ameaça à sua 

integridade física?; ela deve entrar ou, antes, deve chamar vizinhos, ou mesmo a polícia? O 

medo expresso nesse momento de ansiedade diante de sinais suspeitos e que, por vezes, 

revelam um instinto de sobrevivência perante algo possivelmente ameaçador, é o terror. 

Em contrapartida, o horror é o medo diante do que está explícito. Não há suspense 

ou ambiguidades: o acontecimento ruim já foi desencadeado, o mal revelou-se e está diante de 

nossos olhos. Nas palavras de Radcliffe, há uma espécie de choque diante do medo provocado 

pelo horror. Ao contrário do terror, que estimularia “faculdades mais nobres”, o horror as 

embota, posto que ele nos entrega não apenas uma visão perturbadora, mas também as causas 

do mal. 

Retomemos nossos exemplos anteriores. Se um ambiente escuro provoca o medo 

pela incerteza do que não vemos e não sabemos – o terror –, de repente, a luz pode ser acesa e 

nos deparamos com um monstro horrendo, com dentes enormes, completamente sujos de 

sangue, e possuidor de grandes olhos amarelos brilhantes que nos encaram sem piscar. Ele 

nos ataca e seus dentes monstruosos dilaceram nossa carne. Ainda que a claridade nos 

revelasse não um monstro sobrenatural, mas um assassino com a loucura em seus olhos, surge 

dessa experiência o horror. A mulher que chegou em casa e encontrou a porta de seu 

apartamento ligeiramente aberta, lembrou-se de que seu cão estava lá dentro. Ela é tomada 

por grande coragem, ainda que mantenha o medo, e decide entrar sozinha. Anda pela sala 

revirada, escuta um barulho vindo da cozinha. Ao alcançar o local, depara-se com três homens 

armados, encapuzados e uma poça de sangue no chão, sobre a qual se estende o corpo inerte 

de seu amado cão. O horror está na quebra do suspense e na revelação do mal.  
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 Em suma, tanto o terror quanto o horror são formas do medo, mas suas origens são 

distintas. Essa diferença é refletida na maneira pela qual a literatura expressa os temores 

esteticamente. É a partir de The Castle of Otranto que encontraremos a representação desses 

medos no âmago de uma narrativa que vai lidar com aspectos da modernidade, nascendo 

assim a literatura gótica. Nas primeiras páginas do romance, quando Manfredo decide impor 

sua vontade de casar-se com Isabela, seu empreendimento é interrompido por uma cena 

espantosa: 

 

Manfredo, indeciso entre a fuga de Isabela, que agora já alcançara os degraus da 
escada, e sua incapacidade de desviar os olhos do retrato, que começava a se mover, 
tinha, no entanto, dado alguns passos em direção à jovem, ainda com os olhos 
voltados para o retrato, quando o viu sair da moldura e descer até o chão com ar 
grave e melancólico.  
- Estou sonhando? – gritou Manfredo, tornando a si – ou todos os demônios se 
reuniram em legião contra mim? Fale, espectro infernal! Se é meu avô, por que 
também conspira contra seu descendente, que sofre tão profundamente por...[...] 
- Já que o inferno não satisfará a minha curiosidade – disse Manfredo, – usarei os 
meios humanos em meu poder para preservar a minha raça; Isabela não me escapará. 
(WALPOLE, 2010, p. 40) 
 

E, mais adiante, Manfredo tem uma discussão com dois servos acerca de uma 

suposta manifestação sobrenatural, de origem desconhecida, no castelo: 

 

- É o que estou vendo, imbecis – clamou Manfredo. – O que é que lhes deu tanto 
medo? 
- Oh, meu senhor! – disse Jaquez. – Diego viu tamanha coisa! Sua alteza não 
acreditaria em seus olhos! 
[...] – Meu gracioso senhor – disse Jaquez, – se apraz à sua alteza ouvir-me; Diego e 
eu, de acordo com as ordens de sua alteza, saímos à procura da jovem princesa, mas 
sendo possível que encontrássemos o fantasma do meu jovem senhor o filho de sua 
alteza, que descanse em paz, já que não recebeu um enterro cristão... 
- Idiota! – gritou Manfredo enraivecido. – Foi então apenas um fantasma o que 
viram?  
- Oh, pior! Pior! Meu senhor! – gritou Diego. – Antes tivesse visto dez fantasmas.  
[...]- Oh, bando de malucos! – gritou Manfredo – E nesse meio tempo ela escapou 
porque vocês têm medo de diabinhos! Idiotas! [...] – [...] Será que nunca saberei o 
que é que aterrorizou esses dois paspalhos? Estou perdendo meu tempo; siga-me, 
escravo! Irei ver se ainda está na galeria.  
- Pelo amor de Deus, meu bom senhor – gritou Jaquez, - não vá até a galeria! Creio 
que é Satã em pessoa que está no grande aposento lateral.  
Manfredo, que até então havia tratado o terror de seus criados como um pânico sem 
razão, ficou pasmo ante a nova circunstância. Recordou a aparição do retrato e a 
porta que se fechou repentinamente no fundo da galeria... Sua voz titubeou e 
perguntou um tanto desorientado: - O que há no grande aposento? (WALPOLE, 
2010, p. 50-51) 
 

A dinâmica estabelecida entre Manfredo e seus empregados é recorrente em algumas 

das narrativas góticas de primeira fase: os servos creem, sem questionamentos, nas 
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manifestações do sobrenatural, e o senhor oferece como primeira reação a dúvida e, na 

sequência, o escárnio daqueles considerados ignorantes. No primeiro excerto vemos que 

Manfredo apresenta o que Walpole considerou ser a reação mais sensata de um indivíduo 

diante de um evento assombroso – assumindo, obviamente, uma perspectiva moderna desse 

encontro: não há uma crença imediata na aparição fantasmagórica e sua causa pode tratar-se 

de um sonho ou qualquer tipo de desvario devidamente explicado. No entanto, ao ouvir os 

relatos de seus servos, que presenciaram algo maligno no mesmo aposento em que ele 

anteriormente teve o seu suposto sonho, Manfredo é tomado pelo terror. O soberano não 

identifica imediatamente a natureza de seus temores e não sabe o que pode acontecer, mas 

tanto ele, quanto o leitor, reconhecem que algo de muito estranho e ameaçador está à espreita.  

O terror também nos é apresentado pelas experiências dos servos Jaquez e Diego. 

Embora assumam a natureza sobrenatural da manifestação, a afirmação de que tratava-se da 

presença de Satã em pessoa não passava de uma suposição, afinal, nenhum dos dois 

permaneceu tempo suficiente no salão para ver com seus próprios olhos o que havia por trás 

do evento assombroso, apenas tiveram um vislumbre. Somam-se a esse uma série de 

acontecimentos estranhos que buscam encaminhar o leitor, assim como os personagens, em 

um crescendo das manifestações do terror, até que se alcance o ponto em que a trama se 

desembaraça. 

Conforme a narrativa apresenta suas conclusões, nos encontramos diante das 

imagens do horror, que operam como uma espécie de clímax: ele está na expressão de 

Manfredo quando este se dá conta de que a pessoa a quem está apunhalando e o sangue com o 

qual está se sujando é de sua própria filha. Ele encontra-se também em todos aqueles que 

presenciam a manifestação feérica que encerra a narrativa com a afirmação do sobrenatural: 

 

Naquele instante um estrondo de trovão sacudiu o castelo até as suas fundações; a 
terra tremeu e o ruído de uma armadura que não podia pertencer a nenhum mortal 
fez-se ouvir às suas costas. Frederico e Jerônimo pensaram que o Dia do Juízo tinha 
chegado. O monge, arrastando Teodoro consigo, correu para o pátio. No instante em 
que Teodoro apareceu, as paredes do castelo atrás de Manfredo desabaram, 
impelidas por uma força poderosa, e a figura de Afonso, ampliado a uma imensa 
grandeza, apareceu no centro das ruínas. – Este é Teodoro, o legítimo herdeiro de 
Afonso! – disse a visão. [...] Os presentes caíram prostrados, [...] (WALPOLE, 2010, 
p. 149) 
 

Mesmo ao reconhecermos que terror e horror são medos de origens díspares, um 

está constantemente na presença do outro, atuando conjuntamente na criação da narrativa 

gótica. O protagonismo de um desses elementos dependerá, certamente, dos planos narrativos 

do autor: ele deseja manter uma atmosfera de incerteza, suspense e ambiguidade? Pretende 
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chocar? Talvez a pergunta mais instigante que poderíamos fazer fosse “qual é a motivação 

literária por trás de cada um desses objetivos”? 

Ainda que a convivência entre os dois tipos de medo seja recorrente, nem sempre 

essa aproximação foi estimulada. As definições elaboradas por Ann Radcliffe refletem os 

conceitos que circulavam entre aqueles que produziam literatura ou trabalhavam com a crítica 

das obras nos arredores de 1790. A separação entre terror e horror foi de considerável 

relevância para o universo literário britânico. Ela forjou duas formas de expressão estética do 

medo na narrativa gótica naquele período e que influenciaram as gerações posteriores: uma 

representada pelas obras que se alinhavam ao terror sublime – considerado superior – da 

autora de The Mysteries of Udolpho, e outra norteada pelo horror explícito de Matthew 

Gregory Lewis, que apesar de ser duramente recebido pela crítica literária guiada pela rígida 

moral protestante inglesa, revelou-se uma forte tendência para as obras góticas produzidas no 

século XIX. 

O terror evocado por Radcliffe, e que foi reproduzido por alguns dos autores da 

literatura gótica setecentista, tem como base as reflexões levantadas pelo filósofo irlandês 

Edmund Burke (1729 – 1797). O trabalho de Burke é uma peça fundamental não apenas para 

a compreensão da razão pela qual a distinção entre terror e horror foi importante para a 

geração de 1790, mas também para a assimilação de como categorias consideradas negativas 

– medo, ansiedade, obscuridade e etc. – poderiam oferecer prazer estético.  
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1.6 O TERROR  

 

Reconhecer as presenças simultâneas do fascínio e da repulsa humana diante do que 

é pavoroso e trágico – principalmente em se tratando da tragédia alheia – é o primeiro passo 

para a compreensão das ideias de Burke. Essa dinâmica está, em certa medida, por trás dos 

sucessos das tragédias gregas, do macabro medieval, assim como do grande público 

alcançado pelos espetáculos de combate entre gladiadores no Coliseu de Roma. As 

considerações levantadas pelo filósofo irlandês no ensaio Uma investigação filosófica acerca 

da origem das nossas ideias do Sublime e do Belo (1756) tornaram-se um ponto de referência 

para o estudo desse tipo de fascínio, principalmente quando o objeto de análise é a apreciação 

de obras que se utilizam do terror como força motriz.  

A importância desse ensaio para a fundação da literatura gótica foi reconhecida pelos 

próprios escritores do período inicial de produção dessas narrativas. Ann Radcliffe, como 

pudemos observar anteriormente, foi um dos principais nomes a assumir o texto de Burke 

como essencial na elevação do terror à objeto de valorização artística. Em escritos produzidos 

entre 1766 e 1772, conhecidos como Memoirs of the Reign of George III, Horace Walpole 

também revelou-se um leitor de Burke e apreciador do ensaio dedicado ao sublime e ao belo, 

considerando-o uma de suas obras “engenhosas”58. 

  Antes de dedicar-se à avaliação dos efeitos do terror na mentalidade humana e suas 

formulações, Burke disserta brevemente sobre a natureza do deleite e do prazer59. Ao deter-se 

nos sentimentos de autopreservação, próximos ao deleite, o filósofo imediatamente apresenta 

sua ideia de sublime vinculada ao terror: 

 

Tudo o que de algum modo seja capaz de excitar as ideias de dor e de perigo, isto é, 
tudo o que seja de alguma maneira terrível, ou que diga respeito a objetos terríveis, 
ou que opere de alguma forma análoga ao terror, é uma fonte de sublime, isto é, 
produz a emoção mais forte que a mente é capaz de sentir. Digo a emoção mais forte 
porque sei que as ideias de dor são muito mais poderosas do que aquelas que fazem 
parte do prazer. Sem qualquer dúvida, os tormentos que podemos sofrer têm efeitos 
muito mais poderosos sobre a mente e o corpo do que qualquer prazer que o 
voluptuoso mais ilustrado seja capaz de sugerir, ou que a imaginação mais viva e o 
corpo mais saudável e refinadamente sensível sejam capazes de experimentar.” 
(BURKE, 2019, p. 58) 

 

_______________  

 
58 WALPOLE, 1894, s/p.  
59 Para Burke, o prazer é a sensação “originada por uma causa positiva” (BURKE, 2019, p. 54), e o deleite é “a 

sensação que acompanha a remoção da dor ou do perigo” (BURKE, 2019, p.55), ou ainda é “quando temos 
uma ideia de dor ou de perigo sem estarmos de fato nessas circunstâncias” (BURKE, 2019, p. 70).  
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 De acordo com o filósofo, o estímulo das ideias de dor e perigo é uma das formas de 

se alcançar o sublime a partir de elementos terríficos. Nessa perspectiva, o sublime é a emoção 

“mais forte que a mente é capaz de sentir”, sendo ela intensa e capaz de provocar marcas mais 

profundas em nossa existência do que o prazer provocado pelo belo. Notemos que a 

formulação não nos permite, necessariamente, criar uma oposição entre belo e feio enquanto 

formas plásticas, mas sim entre o belo como uma emoção que estaria vinculada a categorias 

positivas como conforto, ternura, segurança e amor, e o sublime vinculado a categorias 

negativas como o medo e a sensação de ameaça. 

O ponto de chegada de Burke é a tentativa de demonstrar como podemos extrair uma 

experiência positiva do terror. Para isso, o autor investe no poder de simulação das artes e da 

relação de simpatia, ou inda de empatia por ele gerado: 

 

Pois a simpatia deve ser considerada como uma espécie de substituição através da 
qual nos colocamos no lugar de outra pessoa e somos afetados, sob alguns aspectos, 
da mesma maneira que ela; [...] É principalmente por causa desse princípio que a 
poesia, a pintura, e outras artes afetivas transferem as suas paixões de um peito para 
o outro e são muitas vezes capazes de enxertar um deleite na infelicidade, e até na 
morte. [...] Normalmente a satisfação é atribuída, em primeiro lugar, ao conforto que 
sentimos quando consideramos que uma história triste não é mais do que uma 
ficção; e em seguida; à contemplação do fato de não estarmos sujeitos aos mesmos 
males que vemos representados. [...] pois o terror é uma paixão que sempre provoca 
deleite quando não nos ameaça de muito perto, e a piedade é uma paixão 
acompanhada do prazer, porque tem a sua origem no amor e na afeição social. 
(BURKE, 2019, p. 63-65)   

 

A regra é clara e lógica: para que ocorra a fruição do terror, o indivíduo não pode ser 

afetado diretamente pelo mal. É preciso haver uma distância entre aquele que observa e o 

evento observado. Essa distância pode ser proporcionada quando o terrífico é fruto de uma 

produção da arte narrativa, no entanto, para Burke o deleite oriundo do terror não é fruto de 

um gosto puramente sádico, apesar de haver, de fato, um gosto em presenciar a desgraça 

alheia. É preciso haver um sentimento de empatia (simpatia, na tradução transcrita) pelo 

próximo, de colocar-se no lugar do outro em uma atividade de simulação e compreensão, 

dentro de si, do que representa o sofrimento diante dos eventos terríficos narrados. Nessa 

perspectiva, a introdução da empatia na equação, ao mesmo tempo em que nos revela o 

caráter ambíguo dessa fruição, é também o que nos impede de encaramos a experiência do 

terror como um simples entretenimento ficcional descompromissado60, que consumimos 

_______________  

 
60 Aqui fazemos referência ao termo “fruição descompromissada”, utilizado por Patrícia da Silva Cardoso no 

artigo “As matrizes góticas e ‘A dama pé-de-cabra’”: “[…] as diversas combinações do insólito – envolvendo 
o terror provocado pelo uso do mistério, da violência e do sobrenatural de vária ordem –, principal marca do 
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confortavelmente em nossas poltronas, longe de todo o mal. Para Burke, ela ativa em nós 

paixões que considera como as mais poderosas: a autopreservação e o sentimento de 

sociedade: 

 

O deleite experimentado perante coisas como essas impede-nos de nos afastarmos 
de cenas de miséria; e a dor que sentimos impele-nos a aliviar aqueles que sofrem; e 
tudo isto antes de qualquer raciocínio, por um instinto que nos faz agir segundo os 
seus próprios desígnios, sem a nossa colaboração. (BURKE, 2019, p. 65) 

 

O que está por trás dos efeitos da empatia diante do terror alheio é o mesmo que 

sustenta a fruição da literatura como um todo, não apenas dentro do segmento que estamos 

explorando. É necessária uma sensibilidade, por parte do leitor, em se expor diante do objeto 

narrado, estabelecendo um pacto que o permite simular a ideia do medo experienciado por 

uma personagem mesmo que as situações não provoquem o medo nele mesmo.  

O passo seguinte de Burke é dar corpo para as fontes do terror. A segunda parte de 

seu ensaio é composta por doze sessões, todas exclusivamente dedicadas a este propósito. Se 

até aqui pudemos observar as razões pelas quais o terror sublime é considerado uma emoção 

superior por Burke e por aqueles que compartilhavam de suas ideias, este segundo momento 

nos oferece a oportunidade de atentarmos tanto para as origens da definição de terror 

difundida por Ann Radcliffe, quanto da formação de grande parte das imagens criadas pela 

literatura gótica setecentista e que ecoam em nossos dias, ainda que reformuladas. 

De todas as fontes do terror sublime apresentadas por Burke, quatro demonstram-se 

mais significativas: a obscuridade, o poder, a vastidão e a infinitude.  

A obscuridade é a estrutura central do terror: 

 

A obscuridade parece, em geral, ser necessária para que algo seja muito terrível. 
Quando conhecemos a dimensão total de um qualquer perigo, quando podemos 
habituar a ele os nossos olhos, muita da apreensão desaparece. Todos concordarão 
com isto se considerarem o quanto a noite acrescenta ao nosso medo, em todos os 
casos de perigo, e o quanto as noções de fantasmas e espíritos, de que ninguém é 
capaz de formar uma ideia clara, afetam as mentes que dão crédito às histórias 
populares acerca desse tipo de seres. Naqueles governos despóticos que se fundam 
sobre as paixões dos homens, e principalmente sobre a paixão do medo, os chefes 
são mantidos o mais possível longe do olhar do público. A mesma prática tem sido 
usada no caso de muitas religiões. Quase todos os templos pagãos eram escuros. Nos 
templos bárbaros dos americanos nos nossos dias, os ídolos ainda são mantidos 
numa parte escura da cabana consagrada à sua adoração. Também com este fim, os 
druidas realizavam todas as suas cerimônias no seio das florestas mais escuras e à 
sombra dos carvalhos mais antigos e frondosos. (BURKE, 2019, p. 79) 

 
modelo gótico de ficção, vem sendo, desde suas origens, associadas a um público pouco exigente, mais 
interessado na fruição descompromissada do que na reflexão que os modelos sérios propiciariam.”. 
(CARDOSO, 2013, p. 193) 
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E, mais adiante, o autor complementa: 

 

É a nossa ignorância das coisas que causa a nossa admiração e que principalmente 
excita as nossas paixões. O conhecimento e a familiaridade fazem com que as causas 
mais impressionantes afetem pouco. Passa-se isto no caso das pessoas vulgares, e 
todos os homens são como as pessoas vulgares quanto àquilo que não 
compreendem. (BURKE, 2019, p. 82) 

 

Apesar de alguns de seus pensamentos estarem apoiados em conceitos básicos que já 

haviam sido formulados em outros períodos da história, a presença da obscuridade como 

primeira fonte abordada, assim como a forma escolhida por ele para expressá-la, são provas 

de como a sua mentalidade, e a concepção de terror oferecida pela literatura gótica que nela 

se baseia, pertencem a um mundo moderno. 

A obscuridade possui duas faces. Uma é puramente física: a própria ausência de luz e 

o seu efeito no imaginário dos “homens vulgares”. Em mais de uma oportunidade, Burke 

reafirma o poder da escuridão no ato de provocar o terror, uma vez em que nela estamos 

completamente mergulhados na ignorância e expostos a inúmeros tipos de perigos pelo 

simples fato de que não vemos claramente o que está ao nosso redor61. Os exemplos para a 

expressão desse medo na literatura – e no cinema, posteriormente – são tão vastos quanto a 

capacidade da imaginação humana de povoar o escuro com a suposição de todo tipo de mal. É 

no salão escuro do castelo de Otranto que presenciamos o terror vivido por Jaquez e Diego, 

servos de Manfredo que juraram terem visto uma manifestação de Satã em pessoa. É nos 

claustrofóbicos porões, lugares muito pouco iluminados, que acontecem os crimes e 

inquietações mais terríficos de alguns dos contos de Edgar Allan Poe. É na escuridão dos 

esgotos da cidade de Derry que se esconde a maligna criatura criada por Stephen King no 

vultoso romance It (1986) e cada um de seus protagonistas precisa mergulhar em uma luta 

interior contra os próprios medos, desenvolvidos na transição entre a juventude e a vida 

adulta. 

A segunda face da obscuridade é o seu caráter simbólico. O perigo que nela espreita 

pode não ser apenas o de um eventual criminoso, mas como o próprio Burke conjectura, o de 

um ser sobrenatural dotado de maldade. É esse medo que está por trás das primeiras 

experiências terríficas de Emily St. Aubert em sua primeira noite no castelo de Montoni em 

_______________  

 
61 Nós exploramos o medo do escuro, enquanto ausência de luz, no momento em que exemplificamos as 

diferenças entre terror e horror, por essa razão, não iremos nos deter mais do que suficiente neste tópico para 
o encadeamento das ideias de Burke e sua importância para a atmosfera de criação da literatura gótica.   
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The Mysteries of Udolpho, de Radcliffe. No quarto que recebeu para sua estadia havia uma 

porta misteriosa que dava para uma escadaria cujo destino ela desconhecia: 

 

Sua curiosidade e seus medos foram acordados novamente. Ela levou o lampião para 
o topo das escadas e ficou parada, hesitando se deveria descer ou não; mas, 
novamente o silêncio profundo e a escuridão do lugar a deixaram receosa e, 
decidindo fazer mais perguntas, quando a luz do dia auxiliasse a busca, ela fechou a 
porta e colocou uma proteção mais forte contra ela. Emily foi para a cama, deixando 
o lampião; mas a luz sombria, ao invés de dissipar o seu medo, o assistiu; pois, com 
a luz incerta, ela quase imaginava ver sombras passando por suas cortinas e 
deslizando para dentro da escuridão remota do seu quarto. O relógio do castelo 
marcou uma hora da manhã antes dela ter fechado os seus olhos para dormir. A luz 
do dia afastou da mente de Emily as sombras da superstição, mas não aquelas da 
apreensão. (RADCLIFFE, 2015, p. 227-228) 
 

A passagem é muito significativa, pois nela vemos que é na luz do dia que Emily 

pretende buscar as suas respostas, a mesma luz que, pela manhã, dissipa “as sombras da 

superstição”. A escuridão torna-se sinônimo de ignorância, de não conhecimento, e só há 

uma forma de eliminá-la. Há aqui uma reiteração das imagens traçadas por Burke no 

momento em que posiciona a escuridão como o lugar dos espíritos e dos lugares de culto das 

religiões ditas pagãs, mas com algumas modificações. 

Apesar de não ser, certamente, contrário à razão e ao pensamento científico, Burke 

era um filósofo anti-iluminista – e católico –, avesso aos ideais de progresso baseados 

unicamente na razão científica. Ainda que identifique a escuridão e a imaginação 

desencadeada pela ignorância do que há nela como fonte de terror, o autor não entende a falta 

de conhecimento como um aspecto necessariamente negativo. Ao contrário, ele vê na 

ignorância a manutenção de nossa capacidade de admiração diante do mundo. Em certa 

medida, conhecer é perder a habilidade de se surpreender: “O conhecimento e a familiaridade 

fazem com que as causas mais impressionantes afetem pouco.”. Ann Radcliffe não nega esse 

preceito, mas, estando ela do lado iluminado, opta por terminar suas histórias oferecendo 

explicações racionais para os eventos terríficos. Ainda assim, a estrutura básica do terror, 

composta pela incerteza, pelo desconhecimento e pelo suspense, é mantida ao longo de toda a 

sua obra. Nota-se que o que realmente está em jogo no desenvolvimento da literatura gótica é 

a tensão sofrida pelos personagens no percurso das histórias, a ação de trazer para a superfície 

os atores e as intrigas proporcionadas pela modernidade. Os fins, explicados ou não, apenas 

demonstram a diversidade dessas narrativas. 

 O poder é a segunda fonte de terror elencada por Burke que merece atenção. O 

autor afirma:  
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[...] as ideias de dor, e acima de tudo a da morte, afetam-nos de tal modo que não 
conseguimos estar perfeitamente livres de terror enquanto estivermos na presença do 
que quer que seja que supostamente tenha o poder de infligir uma ou outra. Mais 
uma vez, sabemos por experiência que para fruirmos um prazer não são de todo 
necessários os grandes esforços de poder; sabemos até que tais esforços 
contribuiriam em muito para destruir a nossa satisfação: pois o prazer deve ser-nos 
roubado e não imposto; o prazer segue a vontade; e nós geralmente sentimos prazer 
a propósito de muitas coisas que têm força bastante inferior à nossa. Mas a dor é 
sempre infligida por um poder de algum modo superior, já que nunca nos 
submetemos a ela de bom grado. De modo que a força, a violência, a dor e o terror 
são ideias que avassalam juntas a mente. Se olharmos para um homem, ou qualquer 
outro animal de força prodigiosa, em que pensamos antes de qualquer reflexão? Que 
de algum modo essa força se submeterá a nós, à nossa conveniência, ao nosso 
prazer, ao nosso interesse? Não; a emoção que sentimos diz-nos que esta força 
enorme pode ser empregue na rapina e na destruição. [...] O poder dos reis e 
comandantes, que tem origem por instituição, tem a mesma ligação com o terror. Os 
soberanos são frequentemente adornados com o título de terrível majestade. 
(BURKE, 2019, p.86-88) 

 

Sem entrar em considerações acerca dos aspectos positivos do poder – pois, 

obviamente, seu interesse é explorar os impactos destrutivos – Burke evidencia, acima de 

tudo, o seu caráter impositor. Atrelado à imagem da incerteza do terror, o poder, enquanto 

potência superior, está acima de nossa capacidade de controle ou, por vezes, de compreensão 

de sua origem e extensão. A única convicção que temos é a de sua propriedade para nos 

infligir dor, sofrimento e, por extensão, terror. 

Os exemplos de poder empregues por Burke abarcam diversas manifestações dessa 

força, que vão desde um poder fisicamente superior – força dos animais, ou homens fortes –, 

sua existência enquanto estrutura simbólica – reis e comandantes –, e até mesmo o poder de 

Deus, enquanto entidade sobrenatural com autoridade para punir62. Nessa amplitude de 

configurações, o poder como fonte de terror é um dos componentes que a literatura gótica 

mais absorveu ao longo dos anos. Ele está claramente relacionado, por exemplo, com a 

contribuição de The Castle of Otranto a que nomeamos como tensão dos papéis sociais63. Foi 

o poder da aristocracia e suas intrigas de superioridade que se sobressaíram nas narrativas 

góticas produzidas na Europa entre o fim do século XVIII e início do XIX, tendo em vista o 

contexto das revoluções burguesas das quais essa sociedade é produto. Otranto e Udolpho são 

apenas alguns exemplos do conjunto de obras que fizeram uso dessa figuração, que têm ainda 

como representantes as relações de poder expostas pelos mistérios de um herdeiro nobre que 

desconhece suas origens em The Old English Baron (1777), de Clara Reeve (1729 – 1807), e 

as intrigas políticas de The Recess (1783-1785), de Sophia Lee (1750 – 1824). Da mesma 

_______________  

 
62 BURKE, 2019, p. 88.  
63 Ver tópico “As contribuições de ‘The Castle of Otranto’.  
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forma, é o poder da figura masculina sobre a figura feminina que desencadeia a série de 

terrores vividos pelas heroínas, não apenas no gótico de primeira fase – como demonstrado ao 

analisarmos o papel de Matilda em Otranto –, mas também em alguns exemplares 

contemporâneos, na literatura e no cinema.  

Na medida em que os tempos avançam, encontramos uma ampliação das 

representações do terror através do poder. Uma das perspectivas mais interessantes dessa 

relação pode ser observada no Frankenstein (1818) de Mary Shelley (1797 – 1851). No 

romance há pelo menos uma forma de poder que oferece a experiência do terror de maneira 

muito clara: o poder da ciência, no que ela tem de grandioso. Sua potência pode ser tão 

extensa e devastadora que precisaríamos atentar para os limites de seu uso, pois podemos 

estar lidando com forças que não seremos sempre capazes de controlar. A maior provocação 

proporcionada por esse exemplo é que, ao contrário do poder observado por Burke, em que a 

dominação ocorre praticamente em uma única direção – do superior para o inferior –, a 

dinâmica de poder no romance de Shelley propõe uma troca de perspectiva. O homem, 

julgando-se superior, domina – ou tenta dominar – a natureza através da ciência, até o 

momento em que os papéis são invertidos. O fruto da ciência, criatura do próprio homem, 

passa a exercer o poder de aterrorizar o criador e seus semelhantes. 

Há ainda duas fontes do sublime apontadas por Burke, e que se destacam na 

formulação de parte substancial das narrativas góticas: a vastidão e a infinitude. Ambas 

podem ser apresentadas e analisadas em conjunto, tendo em vista a proximidade entre seus 

conceitos e representações na literatura. Acerca da vastidão, Burke comenta: 

 

A grandeza de dimensão é uma poderosa causa do sublime. Isto é demasiado 
comum, para que seja preciso qualquer ilustração; [...] Pois certamente há maneiras 
e modos de acordo com os quais a mesma quantidade de extensão produz maiores 
efeitos do que ocorre noutros casos. A extensão diz respeito ao cumprimento, ou à 
altura, ou à profundidade. Destes modos, o comprimento é o que impressiona 
menos; cem jardas de terreno plano nunca terão um efeito tão forte como o de uma 
torre com cem jardas de altura, ou uma rocha ou montanha com essa altura. Consigo 
igualmente imaginar que a altura é menos grandiosa do que a profundidade; e que 
nos impressiona mais olhar para um precipício do que olhar para cima, para um 
objeto com a mesma altura, [...]. (BURKE, 2019, p. 93-94) 

 

E, na sessão seguinte, sobre a infinitude, diz: 

 

Uma outra fonte do sublime é a infinitude, se não fizer ainda parte da anterior. A 
infinitude tem a tendência para encher a mente com aquela espécie de horror 
delicioso que é o efeito mais genuíno e o teste mais verdadeiro do sublime. Quase 
não há coisas capazes de serem objetos dos nossos sentidos que sejam realmente, e 
pela sua própria natureza, infinitas. Mas como os olhos não conseguem ver limites 
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de muitas coisas, elas parecem infinitas e produzem os mesmos efeitos que 
produziriam se realmente fossem infinitas. Somos enganados de modo semelhante 
quando as partes de um determinado objeto de grandes dimensões atingem uma 
sucessão de tal modo indefinida que a imaginação não encontra qualquer restrição 
que a impeça de as estender a seu bel-prazer. (BURKE, 2019, p. 95) 

 

Como não podemos deixar de notar, Burke assume o fato de que, apesar de dedicar 

um tópico para cada uma dessas ideias, a infinitude deve pertencer à vastidão, dada a 

proximidade de suas essências. O conceito é simples e foi incorporado pela literatura gótica 

de duas formas predominantes. A primeira, a construção imagética de uma natureza sublime, 

possui Ann Radcliffe como uma de suas representantes mais célebres. Suas descrições de um 

ambiente majestoso são reconhecidas ainda hoje como entre as mais bem elaboradas pela 

literatura. Um olhar sobre elas muito nos diz sobre o seu papel na narrativa. Já no primeiro 

parágrafo de Udolpho lemos o seguinte: 

 

No ano de 1584, nos agradáveis bancos do rio Garona, na província da Gasconha, 
ficava o castelo de Monsieur St. Aubert. Das janelas, ao longo do rio, se avistava as 
alegres paisagens pastoris da Guiena e da Gasconha com seus bosques fechados, 
luxuosos vinheiros e plantações de azeitonas. Ao sul, a visão era cercada pelos 
majestosos Pirineus, cujos topos, velados por nuvens ou exibindo formas horríveis, 
eram vistos e perdidos de vista novamente, enquanto as névoas parciais rolavam ao 
longo deles. Às vezes eram áridos e brilhavam através da coloração azul do ar, e às 
vezes tremeluziam de florestas de pinheiros sombrios que curvavam e varriam até a 
sua base abaixo. Esses precipícios tremendos formavam um contraste com o verde 
macio das pastagens e dos bosques que ficavam suspensos em suas bordas; em meio 
a cujos rebanhos, manadas e simples chalés, o olhar após haver escalado os 
penhascos acima, se deleitava em repousar. Ao norte e ao leste as planícies da 
Guiena e do Languedoc se perdiam em meio à distância; ao oeste, a Gasconha era 
banhada pelas águas do Golfo da Biscaia. (RADCLIFFE, 2015, p. 9) 
 

A vastidão do cenário ganha ares ainda mais sombrios quando Emily chega, 

finalmente, ao castelo de Montoni: 

 

Emily contemplou o castelo que ela entendeu ser de Montoni com uma apreensão 
melancólica; pois, embora agora ele estivesse iluminado pelo sol poente, a grandeza 
gótica de seus traços e seus muros apodrecidos de pedras cinza, o tornavam um 
objeto sombrio e sublime. Conforme ela olhava, a luz desaparecia em suas muralhas, 
deixando uma melancólica cor roxa, que se estendia ficando mais e mais escura, e a 
névoa fina escalava a montanha, enquanto as ameias acima ainda estavam tocadas 
com esplendor. Dessas também os raios logo sumiram e o edifício inteiro ficou 
investido na escuridão solene da noite. Silencioso, sozinho e sublime, ele parecia ser 
o soberano da cena e desafiar a todos que ousassem invadir o seu reino solitário. 
Conforme o crepúsculo se aprofundou, os aspectos dele se tornaram mais horríveis 
na escuridão, e Emily continuou a observar até que apenas as suas torres 
aglomeradas eram vistas se erguendo sobre os topos das florestas, embaixo de cujas 
sombras escuras as carruagens começaram a subir logo em seguida. A extensão e a 
escuridão desses bosques altos despertaram imagens intensas em sua mente e ela 
quase esperava ver bandidos pularem de baixo das árvores. (RADCLIFFE, 2015, p. 
215) 
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Ao se concluir a leitura dessas passagens do romance de Radcliffe, após o mesmo ter 

sido feito com os excertos de Burke, salta aos olhos como a autora de Udolpho transpôs os 

conceitos do filósofo para os seus escritos; nota-se, não apenas pela descrição dos cenários 

repletos de montanhas monumentais, precipícios tremendos e grandes florestas que 

transmitem a sensação de vastidão e infinitude, mas também pelo uso direto das terminologias 

de Burke. O castelo é um objeto “sombrio e sublime”, e os bosques possuem “extensão e 

escuridão”64. Tais descrições não foram escolhidas por Radcliffe gratuitamente. 

Além de estarem alinhadas aos ideais filosóficos de terror sublime desejados pela 

autora, e provocarem grande impacto nos sentimentos de aflição de sua heroína, a vastidão 

dos cenários foram ali designados para conduzir o leitor à sensação de isolamento. No caso 

das obras que se alinham ao tipo de literatura produzida por Radcliffe, o recuo para a Idade 

Média no tempo narrativo ocorre para que se estabeleça um contraste entre o presente 

iluminado e um passado supersticioso, menos racional, sob domínio católico e considerado 

incivilizado para o leitor moderno. A grandiosidade dos cenários que se adequam aos ideais 

de vastidão e infinitude sublimes reforçam a sensação de afastamento, sobretudo para o leitor 

inglês, pois estar em lugares tão completamente isolados, aos pés de amplas cadeias de 

montanhas, é o mesmo que estar longe dos olhos da civilização, longe do que acontece nas 

cidades movimentadas, longe do alcance das luzes. É um lugar de ameaça. E é nesse lugar 

“escuro”, onde o conhecimento não aportou, que moram os espíritos maléficos e as bruxas 

demoníacas – qualquer semelhança com alguns dos aspectos da relação do binômio 

campo/cidade não é mera coincidência. Não por acaso, alguns dos romances góticos ingleses 

setecentistas possuem como cenário lugares distantes da “civilização” inglesa, 

preferencialmente Itália e Espanha, regiões de forte tradição católica romana. 

 A centralidade da solidão e do isolamento geográficos nas histórias góticas é algo 

tão integrante de suas raízes que ainda provoca o fascínio de muitos leitores. Certas narrativas 

dos novos tempos mantêm esse elemento, mas com a modificação de seus atores. Se no 

passado a Inglaterra era encarada como o melhor exemplo de civilização em oposição ao 

restante da Europa mergulhado na Idade Média e suas estruturas arcaicas, nos séculos XX e 

XXI esse papel passou a ser desempenhado pelos Estados Unidos, que olham para o sul, para 

a América Latina, como uma massa homogênea de países pouco desenvolvidos, pobres, sem 
_______________  

 
64 Há, ainda, a descrição do castelo como “Silencioso, sozinho e sublime”. A seção VI do ensaio de Burke, 

intitulada “Privação”, trata justamente desses termos, também muito frequentes na literatura gótica de todas as 
gerações: vazio, escuridão, solidão e silencio. Não destacamos a privação em conjunto com as fontes do terror 
nesse capítulo pois há de se considerar que esses elementos estão contemplados indiretamente pela 
obscuridade. 
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segurança, cobertos por vastas florestas que escondem as mais diversas ameaças, com um 

catolicismo que se misturou à inúmeras crenças locais, e terras povoadas por inúmeros 

imigrantes ilegais em potencial. Um lugar longe das intensas luzes de Nova Iorque e dos 

holofotes e do glamour de Los Angeles. Retomando a tradição gótica, esse tipo de imaginário 

é o que alimenta obras como As Ruínas (2007), de Scott Smith. 

No romance, um grupo de jovens norte-americanos embarca em uma viagem de 

férias para Cancún. Lá, resolvem explorar as ruínas de um sítio arqueológico localizado no 

coração da selva mexicana. Longe dos luxos do moderno e evoluído sonho americano, sem 

possibilidade de contato com o mundo civilizado, eles são mantidos por moradores locais, 

armados, em uma das ruínas do complexo. Não permitem que saiam, não falam sua língua, 

não os tocam, apenas os impedem de sair especificamente daquelas ruínas. Iniciam-se, então, 

eventos que exploram tanto o terror quanto o horror de origem sobrenatural. Certamente, a 

ficção gótica inglesa setecentista possui suas especificidades e referenciais característicos de 

sua localidade. Mesmo havendo diferenças em algumas das escolhas estéticas entre Udolpho e 

As Ruínas – este aposta em um equilíbrio entre horror e terror, enquanto aquele é 

predominantemente envolvido pelo terror –, é clara a existência de uma linha que segue das 

páginas de Radcliffe até o romance de Smith e os identificam como experiências de uma 

mesma modalidade literária. Mudam-se os personagens, os lugares, e até mesmo parte da 

estética, mas o que está em jogo ainda é a mesma estrutura básica de alguns dos exemplares 

da literatura gótica do século XVIII: a dinâmica das relações de poder, de oposição entre 

civilização e barbárie, norte e sul, modernidade e atraso, tendo como motor de 

desenvolvimento os elementos do terror e do horror. A selva mexicana e as ruínas maias são 

as florestas extensas e os castelos sombrios da Itália de outrora; a modernidade, a educação e 

os frutos da riqueza dos Estados Unidos são as luzes e a industrialização da Inglaterra 

civilizada.  
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Figura 8: ILUSTRAÇÃO DE "THE MYSTERIES OF UDOLPHO", EDIÇÃO DE 1803 

 
FONTE: BRITISH LIBRARY 

 

Uma segunda forma de figuração da vastidão nasceu apenas no século XIX, e se 

construiu em conjunto com uma crítica ao modelo de crescimento dos centros urbanos. 

Durante boa parte dos séculos XVIII e XIX, Londres foi a maior cidade do mundo65, 

experimentando todos os benefícios de ser o centro da industrialização e crescimento 

econômico ocidental. Com o tempo, a ficção gótica diminuiu suas visitas à vastidão dos 

Pirineus e das florestas do sul da Europa, e passou a frequentar as cidades, principalmente 

Londres e seus arredores. As montanhas foram substituídas pelos prédios citadinos, os rios 

pelo sistema complexo de ruas, vielas e becos escuros. Para um mundo predominantemente 

rural, as proporções de uma cidade como a da capital inglesa poderiam ser intimidadoras. O 

que as primeiras décadas do século XIX revelaram foi que o progresso veio acompanhado de 

_______________  

 
65 HOBSBAWM, 2012, p. 32. 
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mazelas, e não eram poucas. Poluição, excesso de pessoas vivendo em espaços pequenos e 

insalubres, condições sanitárias extremamente precárias e falta de segurança foram apenas 

algumas das adversidades vividas pelos cidadãos menos afortunados da primeiras grandes 

metrópoles. 

Aqueles que estavam atentos ao lado sombrio das cidades ponderavam: como é 

possível todo o ideal de progresso que defendemos nos últimos anos ter criado tanto os 

avanços mais geniais em séculos, quanto inúmeros novos problemas sociais e urbanísticos? 

Mesmo dentro da grande cidade, onde agora se concentrava tudo o que havia de mais 

avançado em termos de ciência, arquitetura e educação, havia cantos que as luzes não 

alcançavam. Era o momento de deixar as florestas europeias um pouco de lado e encarar 

demônios domésticos. A estética que a ficção gótica escolheu para lidar com essas novas 

realidades foi o horror, forma que já havia sido acolhida por Matthew Gregory Lewis em The 

Monk, mas que, naquele momento, foi considerada inferior diante do terror sublime. 
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1.7 A ASCENSÃO DO HORROR  

 

Burke não dedicou um capítulo de seu ensaio ao horror. Isso é sintomático do lugar 

que essa emoção ocupa em sua reflexão: se em um estudo dedicado ao sublime uma de suas 

fontes mais intensas, o terror, se baseia nos temores da incerteza e da sensação de ameaça, 

nada mais natural do que o horror, enquanto reação ao que é conhecido, ser considerado uma 

emoção secundária. De início, o objeto horrífico nos surpreende. Ainda que o medo 

permaneça e, por vezes, acrescentem-se a ele reações como a repulsa, trazer algo da 

obscuridade para existir no plano do conhecido diminui a apreensão e os efeitos do sublime. 

Todavia, em se tratando do contexto britânico do século XVIII, a primazia do terror sobre o 

horror possuía, para além dos referenciais estéticos e filosóficos de Burke, um componente 

moral. 

 Por muitos anos, a sociedade inglesa tornou-se conhecida pela rigidez de 

comportamento, e alguns de seus pilares baseavam-se no máximo controle das emoções assim 

como das demonstrações de afeto, principalmente no convívio social, postura que lhes 

conferiu uma imagem de frieza e sobriedade acima de tudo. Essas orientações refletiram-se 

em uma produção literária na qual era desejável que os escritores elaborassem “suas histórias 

dentro dos limites ditados por parâmetros de ordem moral e de caráter religioso.”66. 

Em princípio, o horror não encontraria espaço em tal ambiente de ações comedidas: 

sua manifestação lhe é oposta. O terror pôde estabelecer uma relação de conformidade com 

esse cenário, pois através dele é possível criar uma atmosfera de medo e ansiedade frente aos 

seus temas, mas mantendo-se no plano da insinuação. As imagens horríveis poderiam habitar 

a mente dos leitores, mas nem sempre eram materializadas pelas obras. Em oposição, o 

horror, majoritariamente, não se faz enquanto exercício de sugestão, mas sim de explicitação, 

tendo como um de seus interesses um impacto – e chocar os ingleses protestantes dos séculos 

XVIII e XIX, que gabavam-se de sua sobriedade e superioridade moral, não era tarefa difícil.  

O caso do romance The Monk, de Matthew Gregory Lewis, lançado em 1796, é 

paradigmático de como crítica literária e autores consagrados do período lidavam com textos 

cujo horror era o elemento estético escolhido para a representação de determinados eventos e 

motivos. A narrativa provocou grande rebuliço na sociedade inglesa ao trazer uma história 

envolvendo diversas passagens sexuais, incluindo uma relação incestuosa, adoração ao diabo 

e sua aparição em alguns trechos, cenas com cadáveres em decomposição, violência e sangue; 

_______________  

 
66 VASCONCELOS, 2007, p. 69. 
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tudo de maneira explícita e gráfica, sem indicações indiretas. Podemos conjecturar, sem 

esforço, o impacto que tal obra causou em seus leitores. Lewis, então um jovem autor de 

dezenove anos, entrou em perfeita linha de colisão com um meio literário regido por fortes 

preceitos morais. 

Assim nos recorda Sandra Guardini Vasconcelos em A formação do Romance Inglês 

(2007), acerca das teorias que circulavam entre os escritores da segunda metade do século 

XVIII: 

 

Além do dictum do utile et dulci que os romancistas ingleses iriam adotar e apregoar 
aos quatro ventos um outro fundamento central da teoria clássica que iriam herdar 
envolvia a noção de que os critérios da imitação (a mimese aristotélica) eram a 
verossimilhança e o decoro. A teoria preconizava que a mímese poética, no limite, 
tinha como objetivo retratar os homens não como são mas como deveriam ser. Tal 
como Aristóteles, acreditava-se que a arte deveria imitar a Natureza, o que não 
significava que a imitação devesse ser fotográfica ou realista, mas sim atentar para 
certos princípios essenciais, em busca do geral e do universal. Porém, tratava-se de 
um Aristóteles relido com viés normativo e abstrato introduzido por seus intérpretes, 
notadamente os do classicismo europeu, para quem a teoria dos modos de 
representação postulados na Poética se traduziu como uma cláusula rígida de 
separação dos níveis estilísticos que enrijeceu a maneira como os homens eram 
representados na tragédia e na comédia. Consequentemente, a separação dos 
gêneros, que vedava o tratamento sério e trágico da realidade cotidiana, ditou o 
gosto na Europa ao longo de pelo menos um século. (VASCONCELOS, 2007, p. 
71) 
 

O estabelecimento dessas premissas literárias, em conjunto com os indicativos 

morais que elas representavam, refletiu-se na recepção de The Monk, mas não de imediato. 

Lançado de modo anônimo, o romance conquistou grande público, ironicamente, no mesmo 

mercado no qual o terror moderado de Ann Radcliffe construiu sua fama. No entanto, ao 

assumir a autoria na segunda edição – vindo seu nome acompanhado da informação de que 

Lewis era membro do parlamento –, críticas enfaticamente negativas foram dirigidas à obra e 

ao autor. Ann Radcliffe viu-se perturbada com o romance e escreveu The Italian (1797) em 

resposta, visando demonstrar que seria possível trabalhar com assuntos semelhantes sem a 

necessidade de utilizar-se das imagens horríficas de Lewis67. Após diversas acusações de 

blasfêmia, um processo judicial garantiu que a obra fosse recolhida das livrarias68. Mesmo 

_______________  

 
67 É curioso observarmos que, embora faça críticas ao caráter explícito dos romances de horror, Ann Radcliffe 

acompanhou o trabalho de alguns autores do Schauerroman, e esses textos tornaram-se referência para a 
autora na construção de algumas passagens de sua ficção (HALE, 2002, p. 67). De fato, essas obras da 
literatura alemã tornaram-se muito populares entre leitores ingleses na virada do século XVIII para o XIX, 
revelando que, apesar da moralidade e da sobriedade da qual se orgulhavam, a literatura de horror era 
apreciada pelo público.   

68 Apesar das críticas negativas, Lewis também encontrou apoio de muitos teóricos e escritores, como é o caso 
do Marquês de Sade, que considerou o trabalho do jovem autor de The Monk como muito superior ao de Ann 
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diante de tantos transtornos, The Monk ainda receberia outras edições, todas alcançando o 

sucesso, mas Lewis foi obrigado, por um mecanismo de censura, a fazer diversas 

modificações e supressões no texto que, ainda assim, manteve seu caráter horrífico. 

 

Figura 9: ILUSTRAÇÃO DO EPISÓDIO "A FREIRA SANGRENTA" PRESENTE NO ROMANCE " THE 
MONK ", EDIÇÃO DE 1823 

 
FONTE: BRITISH LIBRARY 

 

Parte dos elementos do horror produzidos por Lewis no romance é devida à suas 

experiências com uma certa literatura popular alemã produzida no fim do século XVIII, e que 

podemos reconhecer como a representante da ficção gótica naquele país: o Schauerroman. 

Ainda que o gótico alemão possua particularidades próprias das manifestações culturais 

germânicas, sua base constitui-se dos mesmos tipos de conflitos e experiências geradas pelo 

fenômeno da modernidade que encontramos presentes no gótico de matriz inglesa. Cid Vale 

Ferreira, no prefácio da primeira edição em língua portuguesa do romance Der Geisterbanner 

(1792), de Lorenz Flammenberg69, assim elenca alguns dos componentes do Schauerroman:  

 

 
Radcliffe, embora reconhecesse que a autora fosse uma escritora muito hábil e possuidora de uma imaginação 
brilhante, como deixou registrado no prefácio de Os crimes do amor (1799), intitulado Notas sobre o Romance 
ou A Arte de escrever ao gosto do público. 

69 Pseudônimo de Karl Friedrich Kahlert (1765 – 1813). 
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Poucas narrativas exemplificam o romance gótico alemão (Schauerroman) de 
maneira tão completa quanto O Necromante (Der Geisterbanner, 1792). Escrita com 
o objetivo declarado de atender às expectativas dos leitores da última década do 
século XVIII, a obra [...] reúne boa parte dos elementos responsáveis pela 
consolidação desse gênero (ou modo) literário no cenário germanófono. Entre esses 
elementos, alguns dos principais são a tensão relacionada ao ressurgimento de 
crenças tidas como superadas, a construção de personagens que encarnam o 
obscurantismo, a discussão sobre potenciais usos escusos de tecnologias de ponta 
(que à época tinham nas lanternas mágicas seu maior expoente) e, por fim, o 
empenho em satisfazer o leitor que ansiava por uma dose cada vez maior de 
passagens terríficas. (FERREIRA, 2019, p. 13) 
 

Por mais que a ficção gótica alemã também faça uso do terror para figurar os 

conflitos entre tradição e modernidade nas últimas décadas do século XVIII, a sequência de 

imagens do horror se sobressaiu e garantiu ao segmento sua fama. As cenas de violência e 

crimes são descritas, na maioria das vezes, de forma direta, sem insinuações e despidas de 

qualquer preocupação em abalar alguma espécie de moral ou a sensibilidade dos leitores. Ao 

contrário, o intuito é trazer esses temas em cores vivas para o texto literário, em uma 

convenção de realismo que, em parte, era diversa dos preceitos que circulavam no contexto 

britânico: o que importa ao Schauerroman é a representação das ações obscuras de homens e 

mulheres, sem subterfúgios, estando ausente a premissa de “retratar os homens não como são 

mas como deveriam ser”.  

 Matthew Gregory Lewis teve contato com esse quadro da cultura germânica ao 

passar uma temporada em Weimar entre os anos de 1792 e 1793. Enquanto lá esteve, não 

apenas leu, mas também verteu algumas obras do alemão para o inglês, e seu repertório 

alimentou-se tanto do Schauerroman, quanto dos textos que compunham os ideais do Sturm 

und Drang. Quando o autor se propôs a escrever um romance no estilo pelo qual Ann 

Radcliffe era conhecida – sendo ele mesmo um apreciador da obra da escritora – o fez, 

abertamente, sob a influência desse repertório que trazia a dinâmica entre o terror e o horror 

de forma expressiva. De fato, da leitura de The Monk é possível reconhecer diversas 

passagens que foram claramente retiradas de textos alemães, como é o caso emblemático e 

sempre recordado do episódio dos bandidos reunidos em uma cabana na floresta de 

Estrasburgo, que se inicia no terceiro capítulo do romance de Lewis – recebendo como 

subtítulo “História de Dom Rámon, Marquês de Las Cisternas”70 –, muito similar a um trecho 

de O Necromante71. 

_______________  

 
70 LEWIS, 2017, p.64. 
71 FLAMMENBERG, 2019, p. 158. 
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Afora a possibilidade de encararmos essa ocorrência como um exemplo de como 

uma literatura local pode ser atravessada por referenciais de além-fronteiras, o caso do uso do 

horror na obra de Lewis, via inspiração alemã, abriu um incontornável precedente na matriz 

inglesa da ficção gótica e apontou para o que essas narrativas viriam a ser daquele momento 

em diante72. Seu uso cada vez mais frequente, aliado ao terror, determinou pelo menos três 

caminhos que foram trilhados e explorados por essas narrativas a partir do século XIX: o 

maior aproveitamento de temas tabus; a possibilidade de um exame da condição humana – ou 

ainda um autoexame –, aliada aos fatores psicológicos dos personagens, e a aproximação 

entre público e objeto narrado a partir de algumas concepções realistas. 

Utilizando-nos, ainda, de The Monk, é evidente como o romance destaca, de forma 

sombria, assuntos considerados interditos para os principais segmentos de uma sociedade 

cristã, burguesa e moralista: o casal principal tem relações sexuais antes do casamento – e a 

mulher engravida –; o herói, que não é de todo virtuoso, falha em sua tarefa de resgatar a 

heroína73; e há um breve contato com a temática da homossexualidade na interação entre 

Matilda, uma moça que se faz passar por jovem rapaz aprendiz no mosteiro, e o padre 

Ambrósio, o monge do título. Esses temas demonstram que o horror, para além dos exemplos 

clássicos simbolizados pela violência explícita, pelo monstruoso, grotesco e criminoso, possui 

também um componente cultural e de época: algo que horrorizasse a classe média inglesa, 

protestante de fins do século XVIII não necessariamente iria horrorizar e chocar os leitores de 

outros contextos e/ou períodos históricos. 

O segundo caminho oferecido pelo horror possibilitou um mergulho em reflexões 

sobre a condição humana e o aprofundamento dos aspectos psicológicos de personagens. Para 

se compreender esse percurso, antes é preciso reconhecermos que o terror e o horror não são 

emoções que lidam unicamente com ameaças externas, algo fora de um corpo ou de uma 

unidade que possa prejudicá-la, mas possuem igualmente uma vertente introspectiva. Ambos 
_______________  

 
72 É visível como a ficção inglesa, a partir desse momento, iniciou um processo de abertura à temas interditos 

pela moral. – sem contarmos as literaturas dos países que vieram a receber qualquer tipo de influência da 
produção inglesa devido ao seu papel de protagonista artístico e econômico no ocidente, como também veio a 
ocorrer com a França no aspecto cultural. Tal configuração chama nossa atenção para o papel da literatura 
gótica enquanto fenômeno em si, e na sua inserção em um cenário literário muito maior, abarcando debates 
acerca das convenções de realismo, do estabelecimento do romance como a forma narrativa da modernidade, 
da criação de um mercado editorial visando um consumo em massa de ficção, e também do uso de um 
imaginário sombrio, obscuro e grotesco que vai alimentar um dos braços do Romantismo – não podemos nos 
esquecer da centralidade da discussão levantada por Victor Hugo (1802 – 1885) no conhecido prefácio de 
Cromwell, Do Grotesco e do Sublime (1827), conversa que, em grande medida, havia sido iniciada já no 
século XVIII pelo ensaio de Burke, pela fundação da literatura gótica inglesa e pelos usos do terror e do horror 
nessa modalidade narrativa –, uma parcela do Decadentismo e uma grande variedade de produções literárias 
nas décadas seguintes. 

73 MILES, 2002, p. 54. 



83 

 

 

os elementos nos permitem dirigirmos nossa atenção para o interior de alguns personagens e o 

estabelecimento de uma reflexão sobre a natureza do que nos horroriza. Esse é o mecanismo 

por trás do confronto atroz entre o bem e o mal em Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

(1886), de Robert Louis Stevenson (1850 – 1894). O romance conduz para o cerne da ficção 

gótica um debate sobre a existência da dualidade humana, do bem e do mal como partes 

constituintes da essência de um indivíduo: 

 

Foi, portanto, a natureza exigente de minhas aspirações, mais do que alguma falha 
em meu caráter, que fez de mim o que sou, e separou os domínios do bem e do mal 
que compõem a natureza dupla dos homens escavando entre eles um fosso ainda 
maior do que o habitual para a maioria. Sendo assim, fui levado a refletir de modo 
profundo e incessante sobre essa rígida lei da vida, que está nas raízes da religião e 
que é um recorrente motivo de angústia. Embora vivesse intensamente essa 
duplicidade, em nenhum sentido poderia ser chamado de hipócrita: meus dois lados 
eram bastante sinceros [...]. Quis o acaso que meus estudos científicos, inteiramente 
dedicados ao terreno do místico e do transcendental, passassem a derramar uma luz 
profusa sobre essa consciência da eterna guerra entre meus dois componentes. A 
cada dia, e a partir de ambos os lados de minha inteligência, o moral e o intelectual, 
eu chegava mais perto dessa verdade, cuja parcial descoberta me condenara à ruína: 
o homem não é verdadeiramente um ser, mas dois. Digo dois porque meu 
conhecimento, no estágio em que se encontra, não vai além desse ponto. Outros hão 
de seguir, outros irão me superar neste mesmo objeto de pesquisa; arrisco o palpite 
que o homem acabará por ser conhecido como uma mera sociedade organizada de 
habitantes independentes, variados e incongruente. (STEVENSON, 2014, p. 63-64) 
 

O texto de Stevenson demonstra a consolidação de uma polêmica que envolvia não 

apenas a literatura gótica, mas todo o universo literário: a representação do elemento humano. 

Essa polêmica, em se tratando especificamente dos séculos XVIII e XIX, remonta à formação 

de personagens que configuram estereótipos destituídos de nuances, atendendo a princípios 

muitas vezes religiosos, morais e educacionais, nos moldes da poética aristotélica interpretada 

pelos classicistas europeus. No entanto, figuras como Manfredo de Otranto e Montoni de 

Udolpho, tiranos típicos, incapazes de demonstrar outro lado que não o da maldade, passaram 

a disputar espaço com personagens mais complexos na composição de algumas narrativas 

góticas. A demonstração da duplicidade elaborada por Stevenson já havia sido prenunciada 

por Lewis em The Monk, cuja narrativa principal acompanha o processo de decadência moral 

de um homem considerado o exemplo maior da virtude, e também foi percebida pelo monstro 

de Frankenstein: 

 

Ouvi sobre a descoberta do hemisfério americano e chorei, com Safie, pelo 
irremediável destino de seus nativos. Essas maravilhosas narrativas inspiraram-me 
sentimentos estranhos. Seria o homem, de fato, a um tempo tão poderoso, tão 
virtuoso e magnífico, e ainda assim tão perverso e torpe? Parecia às vezes um mero 
herdeiro do princípio do mal e noutras tudo o que se pode conceber de mais nobre e 
divino. (SHELLEY, 2014, p. 128) 
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A persistência desse tema na literatura gótica não deve causar surpresa, pois devemos 

considerar que parte relevante de sua essência é devida à exploração de categorias negativas, 

ainda que, em alguns momentos, o mal seja uma plataforma para glorificar o bem. Medo, 

vingança e crime esbarram no âmago do mal, e na amplitude dos exemplos dessas narrativas 

iremos encontrar tanto o tratamento maniqueísta, quanto a complexidade do mote. O que nos 

interessa sublinhar é o fato de que, na ficção gótica, a evolução dessa matéria tornou-se 

possível com a introdução do horrífico de maneira mais substancial nas composições 

literárias, pois ele nos faz encarar o objeto do horror diretamente, seja ele alheio ou interno.  

Devemos evocar, ainda que brevemente, um último e importante exemplo acerca da 

exploração de aspectos psicológicos em personagens literários proporcionada pelo 

entrosamento entre horror e terror: a obra de Edgar Allan Poe irá nos servir de objeto de 

transição entre o segundo e o terceiro caminho abertos por essa relação. Em contos como The 

Black Cat (1843), além de nos depararmos com a complexidade psicológica do 

narrador/personagem principal – a história se desenrola a partir de eventos insanos e 

pavorosos desencadeados por um homem considerado, até então, feliz, mentalmente são, um 

marido amoroso e protetor dos animais, mas que torna-se um assassino ao matar seu animal 

de estimação e também a esposa –, Poe acrescenta um componente crucial que traduz uma 

tendência da ficção gótica desenvolvida a partir da terceira década do século XIX: a expressão 

do terror e do horror no cotidiano urbano moderno e pequeno burguês. O deslocamento é 

notável: o mal, até então representado pelo que vem de longe – basta recordarmos de que 

grande parcela da ficção gótica setecentista é ambientada na França, na Itália ou na Espanha –

, e a brutalidade dos tiranos que se escondiam nos castelos e nas florestas fora do alcance das 

luzes, alcançam as casas e os homens comuns. Eles estão nas cidades em desenvolvimento (e 

nas mais desenvolvidas); comparecem nas tabernas frequentadas pelos trabalhadores 

ordinários que passam por lá para beber depois de um dia cansativo; estão espreitando pelos 

cantos obscuros nas esquinas das ruas e nos recônditos de nossas mentes, no centro da 

modernidade. 

Ainda que tenha dúvidas quanto à natureza dos eventos que se propõe a nos relatar, o 

narrador do conto de Poe é muito ciente da dicotomia presente neles: 

 

Para a narrativa sumamente extravagante e contudo sumamente trivial em que tomo 
da pena, não espero nem peço crédito. De fato, louco seria eu de esperar tal coisa, 
num episódio em que até meus próprios sentidos rejeitam o que testemunharam. [...] 
Meu propósito imediato é expor diante do mundo, de modo direto, sucinto e sem 
comentários, uma série de simples eventos domésticos. Por suas consequências, 
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esses eventos me aterrorizaram – torturaram – destruíram. Contudo, não farei 
tentativa de explicá-los. Para mim pouco representam além do Horror [...]. Num 
futuro próximo, talvez, algum intelecto haverá de surgir para reduzir minha 
fantasmagoria ao lugar-comum – algum intelecto mais calmo, mais lógico e muito 
menos excitável do que o meu, que perceberá, nas circunstâncias por mim 
detalhadas com assombro, nada mais do que uma ordinária sucessão de causas e 
efeitos perfeitamente naturais. (POE, 2012, p. 81) 
 

No decorrer do relato, o leitor que o acompanha logo percebe que, embora o narrador 

não demonstre interesse em tecer comentários assertivos sobre a origem de seus infortúnios, a 

estrutura do conto é formada pela união da narração dos eventos em si e de uma constante 

elucubração dos mesmos. Há uma evidente transformação ocorrida no interior do 

protagonista, que viu sua condição mental pacífica e repleta de bondade, tornar-se uma 

verdadeira manifestação da loucura, do mal e da violência. Surge, então, um impasse que o 

aterroriza: essa transformação foi fruto de uma presença sobrenatural – manifesta na figura do 

gato preto que o acompanha –, ou ela é parte integrante de sua natureza? Sendo esta última 

hipótese a verdadeira, ela passa a ser fonte de um autêntico horror, pois assumir a naturalidade 

do mal fará com que o homem trivial da classe média precise lidar diretamente com essa 

violência que desestrutura o seu cotidiano, uma vez que não mais haverá o alívio presente ao 

se identificar o mal como algo que vem de fora, provocado por um espírito maléfico, incitado 

pelo demônio e seus agentes, ou mesmo por um indivíduo essencialmente mau. O exame do 

lado obscuro do “eu” individual faz-se necessário porque afinal a ameaça também pode vir de 

dentro. 

O que Poe fez em sua obra de modo engenhoso é representativo de muito do que 

alguns escritores da ficção gótica elaboraram no decorrer do século XIX. Embora as 

narrativas em que há a sugestão do sobrenatural fossem, ainda, recorrentes nesse período – os 

anos de 1800 estão repletos de momentos em que pseudociências como a parapsicologia, 

psicocinese, mediunidade e sessões espíritas se desenvolveram e estimularam a imaginação 

dos escritores da literatura do medo, assim como de seus leitores –, o olhar para a obscuridade 

e a perversidade puramente humanas tornou-se mais frequente. A violência e as mazelas 

sociais que se espalhavam pelo cotidiano das ruas nos centros urbanos modernos eram um 

tipo de horror escancarado, palpável, mais urgente e ameaçador para os leitores da classe 

média que residiam nesses espaços do que os fantasmas da Idade Média. Esse é o momento 

em que a literatura gótica passa a acompanhar as obras construídas em tons de crítica social, 

como é o caso dos romances de Charles Dickens e das narrativas inspiradas em crimes 

violentos noticiados pelos jornais. 
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Figuras como a de Jack, o Estripador, são frutos legítimos do contexto moderno no 

qual se inserem. Os crimes, supostamente cometidos por uma mesma pessoa que tinha como 

preferência vitimar prostitutas, ocorreram no ano de 1888, em Londres, no distrito de 

Whitechapel. Sua fama e nome foram produzidos pelos jornais londrinos, ávidos pela venda 

cada vez mais expressiva de seus exemplares, a partir da criação de narrativas que poderiam 

trazer informações sobre a identidade do monstruoso assassino. O conteúdo violento dos 

jornais era extremamente vendável e logo o mercado editorial, em crescente expansão graças 

ao aumento gradual dos índices de alfabetização e do desenvolvimento das técnicas na 

impressão de livros, jornais e folhetos, desenvolveu narrativas ficcionais inspiradas pelas 

notícias sanguinolentas. 

O que havia de fascinante, e assustador, na figura de Jack era a dualidade de seu 

caráter que lhe garantia o anonimato: o brutal assassino das noites londrinas era, 

provavelmente, durante o dia, um cidadão exemplar, respeitoso, talvez até de boa família e 

presença frequente nos cultos anglicanos, transitando pelas ruas e oferecendo sorrisos 

simpáticos. Estabelecem-se nele, analogamente, os embates dos protagonistas de Stevenson e 

Poe. Mais fascinante ainda, para o público leitor, era a proximidade dessas histórias de sua 

realidade. O apelo do real desses eventos horríficos movia o consumo de narrativas 

assustadoras; o mal que desestabiliza a ordem do progresso não está apenas na escuridão da 

floresta, ele passeia pela rua que atravessamos para ir ao mercado: é o extravagante no trivial 

do qual o narrador de The Black Cat havia nos alertado. 

Um dos primeiros exemplares que retirou suas referências dos crimes de Jack foi In 

darkest London (1889), de John Law, pseudônimo da escritora Margaret Harkness (1854 – 

1923). O romance de Harkness é, ainda hoje, conhecido por possuir um registro quase 

documental da delicada condição dos moradores – principalmente das mulheres e do 

proletariado – das favelas do East End em Londres, cidade símbolo do progresso e da 

modernidade. Pobreza, degradação humana e crimes violentos são explicitados em suas 

páginas em uma demonstração clara de como a autora optou pelo uso do horror gótico na 

construção de sua crítica social; uma outra forma de aprofundamento da tensão dos papéis 

sociais que já havíamos identificado em The Castle of Otranto em forma embrionária.  

Note-se que, quando falamos em uma ascensão do horror não devemos cogitar o 

surgimento da percepção de uma superioridade estética e filosófica deste em detrimento do 

terror, mas sim a maior convivência entre ambos, visto que suas existências são fortemente 

simbióticas, e no reconhecimento do lugar que o horror passou a ocupar na ficção gótica 

como um todo. Por mais que cada um possua um mecanismo e uma expressão, não devemos 
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analisar os exemplares da ficção gótica visando uma separação entre obras de terror e obras 

de horror. 

De fato, há narrativas em que um elemento irá receber mais protagonismo em relação 

ao outro, mas ambos sempre funcionaram em conjunto: o horror já está em The Castle of 

Otranto e em The Mysteries of Udolpho – ainda que atenuado neste último –, assim como o 

terror continua na base de The Monk e de In darkest London – ele apenas perdeu sua distinção 

de superioridade vinculada ao ideal sublime de Burke, assumindo novas formas. Grande parte 

dos escritores do gótico produzido do século XIX em diante não está mais interessada em uma 

separação das duas emoções. Apresentamos suas dimensões em dois capítulos distintos pois, 

para compreendermos como funcionam em conjunto e em complementação, é preciso 

conhecermos suas naturezas básicas. 
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1.8 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Longe de pretender dar conta da infinidade de temáticas, formas e significados que a 

ficção gótica assumiu em mais de dois séculos de existência, o panorama que estendemos até 

aqui possuiu como prioridade apresentar uma fundamentação analítica capaz de demonstrar o 

quão vasta é a manifestação desse tipo de literatura e que tal característica não a torna um 

fenômeno de todo disperso. Há um tipo de interação materializada por Walpole que começa a 

se apresentar de forma mais substancial na segunda metade do século XVIII, e é desdobrada 

por Ann Radcliffe, Sophia Lee, Clara Reeve, Matthew G. Lewis, assim como por autores 

alemães, franceses, norte-americanos e de outras nacionalidades, que explicita uma nova 

configuração literária que tem como essência a aplicação das estéticas do medo em narrativas 

que exploram temas produzidos pelo fenômeno da modernidade. Compreender a substância 

da qual o terror e o horror são feitos permite-nos alcançar diversos níveis de suas expressões, 

desde a figuração mais estereotipada – da mansão mal-assombrada ao monstro folclórico 

assassino – até os meandros das críticas sociais e o mergulho em motivos psicológicos. 

A literatura gótica é formada por uma relação complexa de fatores, e não por um 

conjunto de elementos cênicos predefinidos. A partir dessa percepção, é possível derrubarmos 

as cercas que aprisionavam a ficção gótica em um lugar-comum extremamente limitado – e 

muitas vezes depreciativo – no âmbito da crítica literária produzida pelo mundo de língua 

portuguesa. 

 Também não está no horizonte dessa demonstração a necessidade de configurar a 

ficção gótica enquanto gênero ou subgênero literário, mas como uma modalidade fluida, que 

pode tanto estabelecer obras predominantemente góticas, quanto embrenhar-se nas mais 

variadas manifestações literárias e artísticas. Como pudemos observar, as narrativas góticas 

acompanham as modificações, as polêmicas e as evoluções literárias, sempre mantendo sua 

base fundamental. Dessa forma, entendemos que ela está muito mais entranhada no 

desenvolvimento da literatura ocidental, na formação do romance e do conto modernos do que 

poderíamos supor. É possível encontrarmos seus exemplares nas mais variadas escolas 

literárias como o Romantismo, o Simbolismo, o Decadentismo, o Realismo e o Modernismo, 

visto que todos esses movimentos são eles mesmos frutos da modernidade e vão, em algum 

momento e de alguma forma, lidar com os aspectos negativos de uma concepção de progresso 

comercial, industrial e científico que se coloca enquanto a solução definitiva para a evolução 

humana. 
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Portanto, abandonamos aqui a noção de que a ficção gótica foi uma frivolidade 

restrita aos séculos XVIII e XIX ingleses. Por questões formais e cronológicas, identificamos 

seu nascimento em território britânico e, de fato, é nesse cenário que as narrativas góticas 

encontraram um grande entusiasmo por parte de seus autores, no entanto, não podemos negar 

que elas se constituem enquanto um fenômeno multicultural, popular, atravessado por 

inúmeras referências e que afeta grande parte das nações ocidentais, assumindo suas 

particularidades. A fantasmagoria da Idade Média presente em seus primeiros exemplares, e 

que serve de pista falsa para muitos leitores que nela limitaram-se, além de apenas representar 

um dos gostos de uma época, que seguirá sendo explorado pelo medievalismo aplicado por 

um dos segmentos do Romantismo dos séculos XVIII e XIX, está conectada a um movimento 

mais amplo. O que está por trás dessa presença são os sentimentos de estranheza e medo 

provocados por aspectos das configurações social, política, religiosa e intelectual modernas, 

presentes em um tipo de literatura que escolheu os elementos terríficos e horríficos para tratar 

desses assuntos. 

Estando cientes da essência e da multiplicidade existentes em seu entendimento, 

estão lançadas as bases para analisarmos o desenvolvimento e as linhas de força que 

compõem a literatura gótica produzidas no contexto luso-brasileiro; assim, teremos a 

oportunidade de observar, em detalhes, tanto os seus traços e inspirações enquanto 

modalidade literária, abordados brevemente no panorama anterior, quanto as particularidades 

da ficção gótica de dois países cuja crítica dedicou pouca atenção à sua investigação. 
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2 CAPÍTULO II: DA CIRCULAÇÃO DOS IMPRESSOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É um mundo de ideias confusas. 

(Júlio César Machado, Uma récita do Roberto do Diabo, 1889) 

 

Mas a curiosidade impelia-me como a vertigem do abismo. 

(Reinaldo Ferreira, O Mistério da Rua Saraiva de Carvalho, 1917) 
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2.1 ILUMINISMO, CENSURA E O COMEÇO DE UM HÁBITO 

 

O movimento inicial de apreciação das ficções góticas do Brasil e de Portugal 

constitui-se enquanto um princípio básico da análise de literaturas nacionais: o 

reconhecimento de que, apesar de ambos os países estarem inseridos em um cenário ocidental 

de circulação de produtos, indivíduos e ideias, possuem um conjunto de circunstâncias 

sociais, artísticas, políticas e econômicas próprias que impactam a vida cultural de diversas 

maneiras. Isso posto, em que altura de nossos processos literários deveríamos rastrear a 

recepção e a produção iniciais da ficção gótica? 

Certamente, é necessário atentarmos para alguns aspectos relevantes referentes às 

diferenças do momento vivido pela Inglaterra na segunda metade do século XVIII – 

apresentando-se como uma metrópole de grande vulto econômico, político e testemunhando 

os primeiros reflexos de sua Revolução Industrial – e o contexto luso-brasileiro. Quando, 

entre 1764 e 1765, Walpole revelou ao mundo as desventuras do principado de Otranto e 

alguns dos embates entre tradição e modernidade na literatura, as relações de Portugal e Brasil 

permaneciam pautadas pela dinâmica metrópole-colônia e sob os efeitos das reformas 

realizadas por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal e Conde de Oeiras 

(1699 – 1782), que recebeu plenos poderes de D. José I (1714 – 1777), cujo reinado tornou-se 

posteriormente conhecido como Período Pombalino (1750 – 1777). Esse foi o momento em 

que Portugal experienciou a implementação de alguns dos ideais do Iluminismo. Ainda assim, 

as Luzes portuguesas tiveram configurações próprias que influenciaram diretamente na 

circulação de livros e ideias, tanto na metrópole quanto na colônia. 

Inicialmente, as realizações do Marquês de Pombal apresentaram-se enquanto a 

consolidação de um movimento que já havia se tornado perceptível ainda no reinado de D. 

João V (1706 – 1750). Nas palavras de Antonio José Saraiva e Oscar Lopes, na História da 

Literatura Portuguesa, a primeira metade do século XVIII caracterizou-se por uma 

“contradição fundamental”74: 

 

[...] por um lado, a mineração brasileira permite o reagrupamento defensivo da 
aristocracia nobiliária e clerical junto do trono absolutista, dando lugar a uma 
florescência reajustada da cultura barroca; por outro lado, Portugal não pode isolar-
se do ambiente europeu nem prescindir inteiramente das inovações técnicas, 
científicas e artísticas surgidas no estrangeiro. [...] O reinado de D. João V 
correspondeu à fase crítica da luta entre a Escolástica e as Luzes, que vão 

_______________  

 
74 LOPES; SARAIVA, 1976, p. 608.   
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conquistando sempre novas posições ao abrigo das necessidades técnicas. (LOPES; 
SARAIVA, 1976, p. 608-612) 
 

Na sequência da morte de D. João V, em 1750, seu filho e sucessor, D. José, 

convidou Sebastião José para ministro e, a partir desse ato, o embate entre a Escolástica e as 

Luzes começou a demonstrar sinais de enfraquecimento, com as Luzes saindo vitoriosas. No 

entanto, as reformas mais significativas propostas pelo Marquês de Pombal apenas se deram 

após o papel de destaque que este assumiu nas reconstruções de Lisboa e do sul de Portugal, 

necessárias em decorrência da devastação provocada pelo terremoto de 1755. Em se tratando 

da capital, a mudança não se deu com o intuito de retomar os traços antigos da cidade 

destruída, mas de utilizar-se das mais recentes e modernas técnicas e teorias que a arquitetura 

e o urbanismo do século XVIII poderiam oferecer75. Ao conquistar a confiança definitiva de 

D. José, o Marquês introduziu alguns ideais iluministas visando a modernização da 

administração do Estado português, assim como de sua educação e o fortalecimento da 

economia e indústria internas, mas sem a diminuição da autoridade do rei nesse processo. Seu 

propósito era o de fortalecer a Coroa, assumindo posturas como o estabelecimento de um 

espírito laico através da retirada de poderes historicamente oferecidos à Igreja romana em 

Portugal, tornando-a subserviente aos comandos do rei e seguindo a trilha do que hoje 

reconhecemos como despotismo esclarecido. Da mesma forma, a nova administração fez suas 

leis terem peso para todas as estratificações sociais, abolindo os privilégios firmados na 

hereditariedade da aristocracia que, assim como o clero, precisou se adaptar, não sem 

resistência, aos novos tempos. 

Das medidas estabelecidas pelo Marquês, a que mais impactou a circulação oficial de 

impressos foi a implementação da Real Mesa Censória, em 176876. A censura em si já era 

uma velha conhecida em território português. Antes da intervenção pombalina, nos séculos 

XVI, XVII e ao longo do reinado de D. João V, Portugal abrigou a Censura Inquisitorial, 

dividida em três entidades: o Conselho Geral do Santo Ofício (censura papal), o Ordinário da 

Diocese (censura episcopal) e, a partir de 1576, o Desembargo do Paço (censura Real). A 

_______________  

 
75 MARQUES, 2019, p. 132. 
76 Ainda que essa instituição deixe de existir em 1794, Graça Almeida Rodrigues comenta, na Brevíssima 

História da Censura Literária em Portugal: “Após a Revolução Francesa, a Real Mesa da Comissão Geral é 
abolida por ‘inútil e ineficaz’. [...] Por lei de 17 de Dezembro de 1794, D. Maria I aboliu o tribunal da Real 
Mesa da Comissão Geral e regressa-se à censura tripartida da Mesa do Desembargo do Paço, do Ordinário da 
Diocese e do Santo Ofício da Inquisição. [...] Fecha-se assim o ciclo. Mas com uma diferença: quando em 
1795, o Ordinário e o Santo Ofício retomam as suas funções, os critérios do Marquês permaneciam em vigor e 
era sobre ele que assentavam as reformas de 1778 e 1795. A marca secular do Marquês permanecia.” 
(RODRIGUES, 1980, p. 40-41). 
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partir da administração de Pombal, a censura que antes coincidia com os interesses da Igreja 

de Roma na perseguição aos hereges, tornou-se régia, passando a atender principalmente aos 

preceitos ideológicos próprios do Estado despótico, fiscalizando publicações nacionais e 

estrangeiras77. Ainda que permitisse, e desejasse, a circulação de determinados autores 

iluministas – anteriormente proibidos pela Censura Inquisitorial – como parte do processo de 

modernização da educação portuguesa, grande parte das obras apreendidas pela Real Mesa 

Censória correspondia ao que a intelectualidade europeia mais consumia no período: textos 

iluministas de teor antiabsolutista e, principalmente em se tratando de alguns filósofos 

franceses, embebidos em ideais revolucionários burgueses. 

Um dos possíveis meios de avaliarmos os gostos de leitura do público português 

nesse momento de mudanças e relativa abertura intelectual se dá a partir da análise dos 

catálogos das livrarias ativas no período. Parte desse extenso trabalho foi divulgado por 

Fernando Guedes (1929 – 2016) em O Livro e a Leitura em Portugal: subsídios para a sua 

história – séculos XVIII e XIX (1987). Na exposição dos títulos e autores, Guedes oferece-nos 

uma dupla visão: de um lado, nos deparamos com um catálogo datado de 1777 com obras 

comercializadas pela loja da Impressão Régia, livraria oficial, com maior variedade de 

exemplares e alinhada aos interesses da administração pombalina; de outro, encontramos o 

conjunto dos catálogos de livreiros privados (datados de 1791, 1792, 1793 e 1797), 

nomeadamente, Bertrand, Reycend e Borel, que estariam, supostamente, mais sintonizados 

com o real gosto dos fregueses, visto que as livrarias particulares interessavam-se em vender 

aquilo que o público buscava e pelo que demonstrava entusiasmo.  

Ambos os tipos de catálogos exibiam uma maior oferta de textos de teologia, ensaios 

filosóficos e de ciências: Newton, Euler, Galileu, Pope, Bacon, Voltaire e inúmeros outros78 – 

incluindo o famoso Vite de piú eccelenti Pittori de Vasari que, como vimos, foi o responsável 

pela disseminação da vinculação do termo gótico a categorias como estranho e fora do lugar. 

A seguir, aparecem os títulos pertencentes ao que se categorizou como “poesia, teatro, 

clássicos e recreação”. Nomes como os de Aristófanes, Aristóteles, Ésquilo, Eurípides, 

Plutarco, Sófocles, Séneca, Quintiliano, Virgílio e Horácio são frequentes tanto no acervo 

oficial quanto nos privados, demonstrando um gosto clássico que coincidiu com a formação 

_______________  

 
77 RODRIGUES, 1980, p. 18-36.  
78 GUEDES, 1987, p. 97-99.  
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do arcadismo lusitano, escola que predominou nas letras portuguesas da época e possuía certa 

simpatia da parte do Marquês de Pombal79. 

Além dos antigos, autores como John Milton, Ossian, Molière e Racine80 também 

eram presenças assíduas nas estantes dos leitores, mas o fato que salta aos olhos nesse 

momento é o de que, apesar de a poesia ainda se constituir enquanto o gênero de maior 

prestígio, os novos romances já faziam parte do gosto dos portugueses letrados: 

 

Alguns “romances” (não poucos para a época) completam o catálogo de 1777 da loja 
Impressão Régia. Este gênero literário que irá florescer e multiplicar-se em Portugal 
e em língua portuguesa nos começos do século XIX faz aqui sua aparição, já não 
muito tímida, mas nas línguas originais dos seus autores, ou em tradução em francês, 
inglês ou italiano81. São já as Angelina(s) e as Ernestina(s), os Inconnu(s) e os 
Inconstant(s), mais os Amours de Chereas et de Calliroc e a Histoire Secrète des 
Femmes Galantes de l’Antiquité. À medida que a produção, sobretudo francesa, for 
aumentando, com o decorrer dos anos e os favores de um público frívolo, ir-se-á 
alimentando a lista dos livros proibidos pela Real Mesa Censória, na seção de 
“obscenos” ... (GUEDES, 1987, p. 101-102) 
 

A configuração apontada por Guedes demonstra-nos um fenômeno no mínimo 

curioso: a flutuação das influências intelectuais estrangeiras em Portugal. Esse é um assunto 

que, por si só, alimenta diversas ponderações. Muito se discute sobre a possibilidade de a 

forte presença inglesa em Portugal ter sido predominante apenas sob aspectos políticos e 

comerciais. Em contrapartida, as artes, a cultura e o comportamento – principalmente o de 

estratificação burguesa – seriam mais impactados pela presença francesa. De fato, é evidente 

o prestígio da França e o estabelecimento de seu idioma como língua de cultura, em 

substituição ao latim, de grande parte da sociedade burguesa europeia que se consolidou no 

século XIX, no entanto, a leitura de poetas, romancistas e filósofos ingleses foi de grande 

monta e, no contexto luso-brasileiro, esse consumo ocorreu com algumas singularidades, as 

quais logo exploraremos. 

Mesmo diante da proibição de comercialização, tanto dos textos iluministas 

revolucionários, quanto dos romances considerados “obscenos”, a circulação clandestina das 

obras vetadas pela Real Mesa Censória ocorreu largamente, na forma de um mercado 

lucrativo. A própria lista de textos proibidos pela censura servia de base para que os 

_______________  

 
79 LOPES; SARAIVA, 1976, p. 657.  
80 GUEDES, 1987, p. 101-104. 
81 Ainda como exemplificação da presença dos novos romances em Portugal, mesmo no catálogo oficial, Guedes 

explicita os nomes de Fielding e Swift na seção destinada aos livros infantis, intitulada Bibliotheque des 
Enfans ou les Premiers Elemens de Lettres (GUEDES, 1987, p. 101).  
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intelectuais fizessem suas encomendas aos livreiros, que sempre encontravam uma forma de 

burlar a fiscalização e manter seus clientes satisfeitos82. 

 

Figura 10: CAPA DO CATÁLOGO DE 1771 DA IMPRESSÃO RÉGIA 

 
FONTE: JOHN CARTER BROWN LIBRARY 

 

E se tais eram as condições na metrópole portuguesa, não encontraremos grandes 

diferenças em relação ao que ocorria no Brasil durante o mesmo período, havendo, na 

realidade, acréscimos de dificuldades. Enquanto colônia subordinada ao domínio de Portugal, 

as reformas estabelecidas durante o reinado de D. José também lhe foram aplicadas. No plano 

educacional, a grande mudança veio com a expulsão dos Jesuítas e a implementação das aulas 

régias, idealizadas pela administração pombalina e de teor laico. Ao mesmo tempo, a 

circulação de impressos em terras brasileiras era mantida tanto pelo Pacto Colonial – uma 

garantia de que, legalmente, todo tipo de comércio deveria ser realizado apenas com a 

metrópole –, quanto pela censura régia, que manteve a proibição do estabelecimento de 

impressão local. Ainda assim, mesmo havendo mecanismos de controle da Coroa portuguesa 

_______________  

 
82 Na Brevíssima História da Censura Literária em Portugal, Rodrigues comenta: “Por todo o século XVIII a 

atividade da imprensa clandestina foi vigorosa e, sem ela, não se poderia esperar o surpreendente surto do 
Iluminismo em Portugal. Pelos fins do século XVIII, entre a comunidade francesa que vivia em Lisboa, 
encontrava-se um núcleo de livreiros, Roland, Aillaud, Bertrand, Meaussé, Loup, Dubié, Dubeaux, que 
tiveram papel cultural importante na difusão de livros proibidos em Portugal.” (RODRIGUES, 1980, p. 45). 
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sobre seus súditos, o contrabando de materiais impressos também ocorria no Brasil Colônia, 

conforme pontuado por Nelson Werneck Sodré (1911 – 1999) na História da Imprensa no 

Brasil (1966): 

 

Como entravam na colônia os livros? Da mesma forma que na metrópole, onde 
sofriam a mesma perseguição. Pereira de Figueiredo83 estranhava que a mocidade 
lusa estudasse em livros proibidos e estrangeiros. João Ribeiro contaria que, tendo 
fornecido a certo economista a relação das obras condenadas pela Mesa, soubera 
depois que servira para que aquele as encomendasse para constituir a sua biblioteca. 
[...] Diogo Borel introduzira em Portugal, segundo se escreveu, nada menos que 
doze mil exemplares da Constituição Francesa. Na colônia, onde chegavam, muito 
provavelmente, parte desses livros, o processo era o mesmo. [...] No Rio, observava 
já o conde de Rezende, à chegada dos navios da Europa, tratavam muitos de obter 
notícias e gazetas estrangeiras para o que até haviam estabelecido uma sociedade. 
Papéis, gazetas, livros eram vendidos no cais por marinheiros ingleses. Revelam os 
Autos da Devassa que Tiradentes, em 1788, andara procurando no Rio livros que 
tratassem do levante dos ingleses. [...] Os bons livros, os livros autênticos, entravam 
de contrabando. (SODRÉ, 1999, p.13-14) 

 

Embora os catálogos das livrarias possam servir de objetos de análise para a 

elucidação dos gostos de leitura do público, eles sempre guardarão uma limitação para 

qualquer tentativa de mapeamento mais preciso desses costumes em um regime que mantém 

mecanismos de opressão como a censura. Nesse cenário, catálogos, registros de venda e 

anúncios publicitários costumam girar no entorno das obras oficialmente disponíveis, fazendo 

com que grande parte do material que circula paralelamente permaneça fora do espectro da 

análise, salvo os casos em que se encontram listas de acervos pessoais e notícias dispersas em 

correspondências. É certo que as obras presentes nos próprios índices proibitivos representam 

uma parcela daquilo que foi adquirido clandestinamente, mas devemos considerar a hipótese 

de que houvesse a propagação de impressos que em um momento inicial não estavam 

incluídos nas listas mais atualizadas da censura. Esses pormenores podem representar 

obstáculos para uma visão mais acurada, no entanto, os registros oficiais ainda funcionam 

como bons indicadores dos hábitos de leitura de quem viveu no Brasil colonial. Nesse 

aspecto, o trabalho de levantamento e análise de dados realizado por Márcia Abreu a partir 

dos documentos régios que registram os pedidos de envio de livros para o Brasil entre 1769 e 

1826, e que encontram-se conservados pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 

Lisboa, nos apresenta um curioso perfil de leitura. 

_______________  

 
83 António Pereira de Figueiredo (1725 – 1797) foi um religioso oratoriano, teólogo e historiador português, 

defensor das políticas pombalinas, tendo sido homem de confiança do próprio Marquês de Pombal. 
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Para que os livros circulassem legalmente em território brasileiro durante a segunda 

metade do século XVIII – e pelo menos até a chegada da Família Real em 1808 – eles 

deveriam ser importados exclusivamente de Portugal, sendo requisitados oficialmente à Real 

Mesa Censória. De 1769 até 1807, as cinco maiores requisições feitas no Rio de Janeiro 

foram: Les Aventures de Télémaque (1699), de François Fénelon (1651 – 1715), com 38 

requisições; Night Thoughts on Life Death and Immortality (1742), de Edward Young (1683 – 

1765), com 24 requisições; Selecta Latini Sermonis exemplaria e scriptoribus probatissimis 

(1749 – 1753), organizada por Pierre Chompré (1698 – 1760), com 22 requisições; Histoire 

de Gil Blas de Santillane (1715), de Alain René Lesage (1668 – 1747), com 21 requisições; e 

Le Voyageur François ou la connoissance de l’ancien et du nouveau monde (1765), de Joseph 

de Laporte (1714 – 1779), com 19 requisições84. 

Dos cinco títulos apresentados, três são ficções em prosa de autores franceses 

(Fénelon, Lesage e Laporte), um livro de poesia inglesa (Young) e uma coletânea de trechos 

de textos latinos clássicos selecionados e com notas explicativas (sendo essas notas escritas 

em francês). Chama a atenção o fato de que, no período no qual a poesia ainda é considerada 

uma forma elevada de literatura, o romance – gênero em ascensão que sofrerá acusações de 

ser uma forma literária menos nobre e trivial ainda em parte do século XIX – já aparece com 

elevado número de requisições de um público letrado ainda escasso, concentrando os mais 

abastados e com acesso à cultura europeia. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que vivia 

um momento de viabilização da produção de uma literatura árcade, neoclassicista, fortemente 

inspirada pelo Iluminismo e voltada para a poesia85, a elite residente no Brasil já ensaiava seu 

crescente gosto pela leitura de romances86, assim como ocorria em Portugal, como pudemos 

_______________  

 
84 Conforme nos alerta Márcia Abreu, o número de requisições não corresponde ao número de exemplares, mas 

sim à quantidade de formulários requisitando a obra: “Uma vez que os pedidos de autorização não mencionam 
números de exemplares, é possível que, a cada solicitação das Aventures de Télémaque, por exemplo, centenas 
de exemplares fossem remetidos – hipótese que ganha peso tendo em vista o fato de que 19 das remessas que 
incluíam o livro de Fénelon foram assinadas por livreiros –, mas como a documentação nada informa sobre as 
quantidades enviadas, não é possível avançar além das suposições.” (ABREU, 2012, p. 133) 

85 Lembremo-nos de que o marco inicial de Cláudio Manuel da Costa (1729 – 1789) veio a lume em 1768, 
primeiro ano da instauração da Real Mesa Censória. 

86 Em contraposição à concentração das requisições feitas à Real Mesa Censória no entorno de romances 
modernos, Abreu comenta: “A presença da cultura latina não era desprezível no Rio de Janeiro, embora não se 
concentrasse em determinadas obras, impedindo que os textos ficassem entre os mais procurados. Entre 1769 e 
1807, há 190 pedidos para obras latinas, mas o título pelo qual se verifica maior procura – Cartas de Ovídio – 
foi solicitado apenas 9 vezes. Seguem-se as Fábulas de Fedro (também com 9 pedidos); as Orações de Cícero 
(8); as Odes de Horácio e obra ad usum de Ovídio (7); obra ad usum de Horácio, Epístolas de Cícero, obra ad 
usum de Virgílio e Obrigações de Cícero (cada uma com 6 pedidos). Curiosamente, o mais solicitado dos 
textos latinos foi referido, em todos os pedidos, em português, permitindo imaginar que mesmo no caso em 
que se procuravam autores latinos a língua por meio da qual se fazia contato com a obra era o português. 
[...]Se até 1807 a cultura latina estava representada apenas por uma antologia escolar – Selecta Latina, de 
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observar a partir do levantamento de catálogos do mesmo período histórico feito por Fernando 

Guedes. 

Além de notar o crescente gosto pela prosa moderna nos anos seguintes, já com a 

presença da Família Real, a elevação do Brasil a reino e com a abertura dos portos para o 

comércio com outras nações, Abreu estabelece importantes considerações acerca dos idiomas 

nos quais os impressos eram mais frequentemente solicitados, primeiramente no período 

anterior à chegada de D. João VI: 

 

[...] mesmo que 66% dos livros mais remetidos ao Rio de Janeiro fossem escritos em 
língua estrangeira, não é necessário supor que os leitores cariocas fossem poliglotas. 
Todos os livros pelos quais há grande procura já estavam traduzidos para o 
português no século XVIII. O mundo editorial lusitano parece, assim, bastante 
atuante, sendo capaz de oferecer traduções para as obras de maior sucesso. [...] 
Quando não se optava pela tradução portuguesa, ainda assim se lia uma tradução, 
pois as obras compostas em inglês, espanhol, italiano ou grego foram mencionadas 
nas listas em versão francesa ou portuguesa e jamais na língua original. Se é 
possível entender a preferência por estas línguas em contraposição ao inglês ou 
italiano – pouco difundidos no período como línguas internacionais –, causa certo 
espanto o caso de D. Quixote não ser solicitado em espanhol sequer uma vez, e sim 
em francês ou português. (ABREU, 2012, p. 136) 
 

E, a seguir, no período entre 1808 e 1826: 

 

Não obstante, o português não predomina como língua de origem, posição assumida 
pelo francês (46% dos livros mais solicitados foram escritos nessa língua, enquanto 
30% são de origem portuguesa). O interesse por obras escritas em português rivaliza 
com aquele despertado por obras estrangeiras, o que parece natural tendo em vista a 
abertura dos portos, responsável pelo considerável crescimento da presença de 
estrangeiros no Rio de Janeiro. Talvez por isso tenha aumentado a quantidade de 
pedidos que solicitam as obras no original, mesmo havendo traduções disponíveis de 
todas elas. A pequena Babel em que se havia transformado o Rio de Janeiro pode ser 
vista por meio dos pedidos para as Aventures de Télémaque, solicitadas como 
“Aventuras de Telemaco em francez e Hespanhol”, “Aventuras de Telemaco em 
inglez e Hespanhol”, “Telemaco em inglez e francez” – fazendo referência, 
provavelmente, às edições poliglotas do livro –, além dos convencionais pedidos do 
tipo “Fenelon, Aventures de Telemaque, Paris, 1799”, “Adventures of Telemaco”, 
“Telemaco em portuguez. [...] Assumiu o topo da lista entre os ingleses, o livro The 
Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner, de 
Daniel Defoe, com 18 pedidos entre 1808 e 1826.”. (ABREU, 2012, p. 141-142) 
 

Assim como havíamos notado uma flutuação nas influências inglesa e francesa em 

Portugal – vale ainda lembrar que o país ficou no meio da guerra entre essas duas potências, 

motivo pelo qual a Família Real precisou transferir-se às pressas de Lisboa para o Rio de 

 
Pierre Chompré –, a partir de 1808, passou a haver interesse também pela versão didática da obra de Horácio, 
que recebeu 30 pedidos.” (ABREU, 2012, p. 134/143). Devemos, com isso, ainda nos recordar de que o ensino 
de latim assim como a leitura e textos básicos era uma premissa fundamental da escolarização entre os séculos 
XVIII e XIX. 
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Janeiro em 1808 –, os reflexos da mesma dinâmica se fizeram sentir na colônia de fins do 

século XVIII e no reino que passou a receber mais estrangeiros no início do século XIX. 

Ainda que possamos perceber uma presença cada vez maior de romances franceses ou de 

traduções de obras para essa língua, é também fato que a literatura inglesa e seu idioma 

vieram logo em seguida, com cada vez mais entusiastas no mundo luso-brasileiro conforme o 

século XIX avançava. O que pesquisas como a de Márcia Abreu e Fernando Guedes nos 

relevam é o quão diversificada e complexa era a malha de circulação de livros e ideias na 

virada daqueles séculos, mesmo diante da criação de dispositivos de controle do que se 

deveria ler.  

Essas linhas gerais representam uma das faces do ambiente político, cultural e 

econômico de Brasil e Portugal na mesma época em que a ficção gótica florescia em território 

britânico87. Os mecanismos de censura régia e inquisitorial, o distanciamento geográfico, 

assim como o interesse inicial do mundo lusófono por uma cultura popular burguesa vinda 

especificamente da França podem ter eclipsado uma recepção imediata dos romances góticos 

ingleses, mas estes logo tornaram-se presentes nas primeiras décadas do século XIX, na 

medida em que cresciam, também, os números de alfabetização e o desenvolvimento da 

imprensa luso-brasileira, ainda que em ritmo vagaroso. Mesmo na ocorrência de diversas 

fases de controle da circulação de livros e periódicos nos dois países por meio da censura 

prévia, é inegável que a tendência dos anos de 1800 foi a de apresentar constantes 

movimentos de abertura e diversificação do mercado livreiro. 

A configuração de tal contexto cultural permite-nos projetar dois fatores que 

influenciaram, em certa medida, na formação da ficção gótica luso-brasileira no século XIX: 

1) a circulação e o consumo da literatura gótica oriunda da Inglaterra, seja em língua original 

ou em traduções para o português diretamente do inglês; 2) a influência da França e de seu 

idioma na criação de um gosto no consumo de um novo tipo de narrativa. 

Sobre o segundo fator, como previamente alertado por Márcia Abreu, muito do que 

foi absorvido das literaturas inglesa, espanhola, alemã, italiana e grega em Portugal e no 

Brasil entre os séculos XVIII e XIX ocorreu por meio de exemplares traduzidos dos idiomas 

originais para o francês, ou ainda, por uma tradução para o português a partir de uma tradução 

francesa. Em outras palavras, como bem sabemos, ao longo de décadas a França operou como 
_______________  

 
87 De acordo com levantamento presente no artigo The 1790s: the effulgence of Gothic, de Robert Miles, após a 

publicação de Walpole (1764/65), o período de maior produção de romances góticos em sua primeira fase na 
Grã-Bretanha ocorreu entre 1788 e 1800: “From 1788 until 1807 the Gothic maintains a market share of 
around 30 percent of novel production, reaching a high point of 38 percent in 1795, then dippint to around 20 
percent in 1808.”(MILES, 2002, p.42) 
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uma espécie de filtro. Os leitores lusófonos que tiveram contato com a literatura inglesa 

através dessas traduções de traduções leram não só os romances góticos, mas a literatura 

anglo-saxã como um todo, mediante a compreensão e a crítica que a cultura francesa fez 

dessas obras88, principalmente se encararmos a tradução como um exercício de escrita de uma 

versão do texto original89. Devemos, ainda, somar nesse caldeirão de referências o consumo 

de uma literatura gótica produzida originalmente em francês, acrescentando na formação 

desse tipo de ficção no contexto luso-brasileiro não apenas elementos da matriz inglesa, mas 

também da versão francesa do gótico literário. Da mesma forma que a literatura gótica inglesa 

se alimentou de características próprias da cultura britânica fundidas a elementos de 

determinadas formas das literaturas alemã e francesa, a ficção gótica luso-brasileira constitui-

se enquanto uma mescla de substâncias próprias de seus contextos, atravessadas por 

referenciais estrangeiros.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 
88 Sob esse aspecto sabemos que a França recebeu a ficção gótica britânica logo em seus primeiros anos, como 

pudemos observar a partir da admiração pela nova modalidade literária – principalmente pelos títulos 
produzidos por Lewis e Radcliffe – expressa pelo Marquês de Sade no prefácio de Les Crimes de l'Amour já 
em 1799. Antes mesmo desse período, The Castle of Otranto recebeu uma tradução para o francês em 1767, 
incluindo o prefácio à segunda edição em que Walpole faz uma crítica a Voltaire. Walpole e o autor francês 
chegaram a trocar correspondência após a publicação dessa tradução (FINCH; PEERS, 1920, p. 16). 

89 Cabe-nos lembrarmos de que as reflexões sobre o exercício da tradução variam consideravelmente ao longo 
dos anos, na medida em que sua prática vai tornando-se cada vez mais especializada e respeitada. No período 
inicial da circulação da ficção gótica no Brasil e em Portugal, algumas das traduções não indicavam a autoria 
original dos textos, e muito menos o nome de seus tradutores. Além disso, a pesquisa de Maria Leonor 
Machado de Sousa afirma que essas traduções da literatura gótica para a língua portuguesa eram de péssima 
qualidade (SOUSA, 1978, p. 285). Não é objetivo deste estudo verificar a qualidade das traduções para a 
língua portuguesa desse tipo de ficção, e tais particularidades serão levadas em consideração apenas quando 
mostrarem-se importantes para a análises específicas, visto que algumas orientações de tradução adotadas no 
século XIX podem ter contribuído para uma alteração na percepção do público em relação a autores e obras, 
principalmente se considerarmos que o romance, por muitos anos, foi considerado por alguns críticos e 
escritores como um gênero didático, direcionado  ao público feminino. Sob esse aspecto, é recomendada a 
leitura do artigo “Circuitos e travessias: o caso da Família Elliot”, de Sandra Guardini Vasconcelos – presente 
no livro Romances em Movimento: a circulação transatlântica dos impressos (1789 – 1914) (2016), 
organizado por Márcia Abreu. Nele, a pesquisadora apresenta uma abordagem sobre como o projeto 
pedagógico de tradução de uma revista pode ter afetado a imagem que os mundos francês e lusófono 
construíram de Jane Austen até muito recentemente.  
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2.2 A CIRCULAÇÃO DA FICÇÃO GÓTICA ESTRANGEIRA NO SÉCULO XIX LUSO-

BRASILEIRO   

 

Uma das características mais interessantes do mercado editorial em Portugal ao 

longo do século XIX, concebida pela busca dos livreiros por um maior oferecimento de obras 

vendáveis para seus leitores, foi o investimento na tradução para o português de obras 

literárias que já haviam demonstrado sucesso de público na França, em primeiro lugar, assim 

como na Inglaterra. O desenvolvimento dessas versões não se dava apenas a partir de 

romances publicados na forma de livros, mas também de contos veiculados em jornais, 

revistas e nas publicações seriadas folhetinescas que começaram a ganhar fama. Sob essa 

demanda, é possível identificarmos o aparecimento da ficção gótica inglesa circulando em 

uma tradução para o vernáculo em Portugal já na primeira década do século XIX. 

De acordo com a listagem organizada por António Gonçalves Rodrigues90 (1906-

1999) em A novelística estrangeira em versão portuguesa no período pré-romântico (1951) é 

de 1806 a tradução para o português de The Recess, A Tale of Other Times (1783-1785), 

romance gótico dos mais célebres da escritora inglesa Sophia Lee. Ainda segundo Rodrigues, 

essa versão recebeu como título O subterrâneo ou Mathilde, com o complemento “Novela 

ingleza traduzida em portuguez”, e foi publicada em dois volumes. A razão pela qual o livro 

foi comercializado com esse nome advém do texto escolhido para sua tradução, que não 

realizou-se a partir do original inglês, mas de uma tradução francesa do romance de Lee feita 

em 1787, intitulada Le souterrain ou Mathilde. No caso de esse ser, de fato, um dos primeiros 

romances góticos a circular em língua portuguesa, em termos cronológicos, isso significaria 

que as primeiras vezes em que o mundo lusófono leu a ficção gótica britânica, o fez a partir de 

uma interpretação e um recorte franceses, em uma época em que raros eram os falantes 

nativos de português que liam em língua inglesa. 

O mesmo fenômeno de “tradução da tradução” ocorreu com dois dos grandes nomes 

da ficção gótica inglesa: a possível inauguração de Ann Radcliffe no mercado editorial 

português, O italiano, ou o confessionário dos penitentes negros91 (1797), foi publicada em 

língua portuguesa pela Typographia Rollandiana em 1837 a partir de uma versão francesa 

assinada pelo padre Morellet no mesmo ano de publicação do original inglês92. Adelina e 

_______________  

 
90 RODRIGUES, 1951, p. 67. 
91 Título original em inglês: The italian, or the Confessional of the Black Penitents.  
92 RODRIGUES, 1951, p. 46.  
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Theodoro, ou a Abbadia de Saint-Clair93 (1791), lançada também pela Rollandiana, em 1838, 

foi vertida da tradução francesa La Forêt ou l’Abbaye de Saint-Clair94; enquanto isso, The 

Monk de Lewis, apesar de já ser conhecido dos literatos portugueses pelo menos desde o 

início dos anos de 1830 – a começar por Alexandre Herculano que, como logo veremos, foi 

leitor de Lewis e de Schiller –  é traduzido para o português apenas em 1861 por Manoel 

Martins da Cunha, a partir de uma versão francesa do mesmo padre Morellet95 que 

encarregou-se d’O italiano de Radcliffe. É provável que essa seja exatamente a tradução que 

o jornal Correio Paulistano passou a publicar em suas páginas diariamente, sob a forma de 

folhetim, no dia quinze de novembro de 190796. 

 Certamente, esse tipo de tradução não se deu apenas com as obras dos principais 

autores. Maria Leonor Machado de Sousa realizou um levantamento intitulado “Novelística 

‘negra’ traduzida para o português (até 1865)”97 em que constam cento e cinquenta e nove 

títulos traduzidos98 e comercializados, abarcando desde nomes ainda hoje conhecidos, assim 

como aqueles que desapareceram das estantes das livrarias e dos estudos críticos. Nessa lista, 

confirma-se que a grande maioria dos volumes elencados são de romances ingleses 

primeiramente traduzidos para o francês, ou de obras originais francesas vertidas para o 

português. Das poucas obras de outras nacionalidades, chama a atenção uma tradução de Der 

Geisterseher (1789) de Schiller, obra seminal do gótico alemão – o Schauerroman –, sendo 

nomeada como O visionário, lançada em 1852 e, curiosamente, traduzida diretamente do 

alemão por João Felix Pereira. Da relação feita por Sousa, temos notícias de que Alexandre 

Herculano teria ele mesmo feito uma tradução desse romance inacabado de Schiller entre 

_______________  

 
93 Título original em inglês: The Romance of the Forest. 
94 SOUSA, 1978, p. 315-316.  
95 LOURENÇO, 2010, p. 107. 
96 O trabalho de comparação das traduções portuguesa e francesa de The Monk, realizado por Joana Lourenço, 

nos revela algumas diferenças destas em relação ao original inglês, a começar pelas epígrafes. Enquanto o 
texto de Lewis inicia seu primeiro capítulo com uma citação de Shakespeare, o tradutor francês a substituiu 
por um trecho da Profecia Bohemiana em língua francesa. O texto dessa profecia faz parte do romance e é de 
autoria do próprio Lewis, estando presente no final do primeiro capítulo (LOURENÇO, 2010, p. 144). A 
tradução de The Monk que começa a ser publicada pelo Correio Paulistano em novembro de 1907, e estende-
se até 1908, inicia-se exatamente com a mesma citação em francês das traduções francesa e portuguesa. Por 
essa razão, acreditamos que a versão do texto veiculado pelo jornal brasileiro no início do século XX é aquela 
vertida para o português por Manuel Martins da Cunha. Os números em que o romance foi publicado estão 
disponíveis online gratuitamente para leitura na página da Hemeroteca da Biblioteca Nacional brasileira. O 
primeiro número pode ser acessado em: <<http://memoria.bn.br/pdf/090972/per090972_1907_15897.pdf>>.  

97 SOUSA, 1978, p.315-352. 
98 Anteriormente, realizamos algumas observações acerca dos problemas e limitações das ideias de literatura 

gótica e na utilização do termo “literatura negra” ou de “terror” na concepção de Sousa, ainda assim, seu 
levantamento é capaz de nos oferecer um relevante material de análise das obras que poderiam estar 
relacionadas aos parâmetros da ficção gótica aqui definidos. 

http://memoria.bn.br/pdf/090972/per090972_1907_15897.pdf
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1825 e 1830, no entanto o volume não se encontra atualmente acessível em nenhum acervo e 

muito se especula se tratou-se da tradução completa ou de apenas algum episódio ou poema99. 

 

Figura 11: THE MONK, DE M. G. LEWIS, NO FOLHETIM DO CORREIO PAULISTANO DE JANEIRO DE 
1908 

 
FONTE: HEMEROTECA DIGITAL DA BIBLIOTECA NACIONAL/BRASIL 

 

O que se faz notável diante da relativa oferta de romances góticos ao público 

português, tanto no idioma local, quanto em língua estrangeira, – para aqueles poucos que os 

poderiam ler nesse tipo de fonte – é que desde o início do século XIX não apenas os leitores 

regulares, mas também um literato da envergadura de Alexandre Herculano os estão 

consumindo e se debruçando com mais atenção sobre alguns de seus títulos e elementos. 

Fator ainda mais enriquecedor é a percepção de que o contato com essa modalidade literária 

não se deu apenas no âmbito das dinâmicas culturais das matrizes góticas de Inglaterra e 

França, mas também através de um certo interesse pelo Romantismo germânico que terminou 

por fornecer acesso direto a um dos textos fundadores do gótico alemão, que foi Der 

Geisterseher. 

Sob essa perspectiva, devemos reconsiderar uma das conclusões de Maria Leonor 

Machado de Sousa ao encerrar o texto de A literatura “negra” ou “de terror” em Portugal, 

pela qual passamos na introdução deste trabalho100. A pesquisadora afirma que a ficção gótica 

– ou “negra”, como chama – em terras lusas, “chegou tarde [...] já ofuscada pelo 

Romantismo”101. No entanto, o raciocínio no qual devemos investir é outro. O Romantismo, 

_______________  

 
99 SOUSA, 1978, p. 35. 
100 Rever o tépico “1.2 UMA COMPREENSÃO RESTRITA”, p. 17. 
101 SOUSA, 1978, p. 285. 
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em sua multiplicidade de manifestações, não ofuscou a presença da ficção gótica, pois esta 

não é um fenômeno alheio ao movimento, muito menos uma escola antecessora que criasse 

algum tipo de rivalidade ou competição de predominância. De início, se bem avaliarmos 

algumas das linhas temáticas e estéticas nas quais o gótico literário atuou em sua primeira 

fase, conforme vimos anteriormente, ele não apenas nasceu em berço romântico como 

também integrou e fomentou outras de suas vertentes. Em Lives of the Novelists (1821 – 

1824), Walter Scott demonstrou a relevância de Walpole e sua obra para o imaginário 

romântico, assim como atribuiu a Ann Radcliffe um lugar de pioneirismo da ficção romântica. 

John Keats (1795 – 1821) tratava a escritora de The Mysteries of Udolpho por “mother 

Radcliffe”102, admitindo a influência da autora em seu trabalho. 

Da mesma forma, ao seguirmos as definições que aqui adotamos, a ideia de que a 

literatura gótica chegou tarde ao mundo de língua portuguesa necessita de uma relativização e 

de um questionamento: chegou tarde em relação a quais parâmetros?  A aparição, em Lisboa, 

da obra traduzida de Sophia Lee pela Rollandiana em 1806 pode estar algumas décadas 

adiante da publicação de The Castle of Otranto, mas não encontra-se tão distante dos 

principais títulos da primeira fase da modalidade, lançados entre os anos de 1780 e 1790. 

Ainda que as traduções das ficções góticas tenham se tornado mais frequentes em Portugal 

somente a partir de 1825, alguns de seus exemplares já eram minimamente conhecidos dos 

leitores portugueses na primeira década do século XIX, seguindo um fluxo natural de 

alastramento dessas histórias em território europeu. O caráter “tardio” da ascensão de sua 

popularidade faz sentido apenas em dois cenários: ao encararmos a literatura gótica como um 

modelo fixo, predeterminado por uma lista de elementos constituintes e restrito ao século 

XVIII britânico – postura não adequada aos nossos parâmetros, como já consideramos; e ao 

compararmos o período de chegada das narrativas góticas em Portugal ao quase imediato 

recebimento das obras inglesas na França, que se estabelecia em seu papel de grande 

receptora e disseminadora cultural daquele século, em outras palavras, assumia uma posição 

muito particular e pouco comparável à de qualquer outro  país naquele momento.  

 

Outra maneira de percebermos as configurações da circulação da ficção gótica no 

cenário luso-brasileiro oitocentista se dá através da análise da constituição dos catálogos dos 

gabinetes de leitura, que tornaram-se populares na criação de um determinado segmento de 

leitores. Assim como era feita a escolha dos títulos disponibilizados pelos livreiros, os 

_______________  

 
102 KEATS, 1925, p. 221.  
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gabinetes construíram seus catálogos levando em consideração, tanto o oferecimento do que 

era moda no mundo literário europeu, quanto a manutenção de leituras que já haviam se 

estabelecido como as preferidas do público e permaneciam em seus grupos de interesses ao 

longo dos anos. 

Os gabinetes de leitura tornaram-se célebres em território francês ao findar o século 

XVIII e foram introduzidos na cultura luso-brasileira no XIX. Funcionando como uma 

biblioteca paga, na qual os usuários poderiam alugar os livros por um tempo limitado, foi uma 

importante ferramenta para a divulgação e circulação de obras literárias em Portugal, assim 

como em um país de vasto território como o Brasil. Mais do que a criação de um espaço de 

convívio social e de acesso aos livros, principalmente ao romance moderno, seu principal 

objeto de divulgação, os gabinetes de leitura assumiram uma distinção na cultura europeia 

oitocentista que os associava às ideias de progresso, civilização e transmissão de saberes. 

Ao retomarmos o levantamento de Fernando Guedes, o pesquisador afirma ser 

possível, até o momento da publicação de seu estudo, reconhecer a existência de 41 gabinetes 

de leitura em Portugal durante o século XIX, localizados principalmente em Lisboa103, tendo 

sido o de Pedro Bonnardel, fundado em 1814, um dos primeiros e mais longevos. Ao abordar 

o conteúdo do catálogo de 1849 da Casa Bonnardel, Guedes reproduz alguns dizeres 

impressos ao final do documento: 

 

[...] no fim do catálogo de suplementos, Pedro Bonnardel fez inserir uma relação 
“Dos principais autores das melhores Novelas que até hoje saíram”, para mais amplo 
esclarecimento de seus leitores. E temos, então, as obras de “Madama” A. Radcliffe, 
classificadas nas Novelas fúnebres, Prisões e Fantasmas [...], Eugénio Sue (Novelas 
de raro talento), Visconde d’Arlincourt (Romances sublimes) [...]. Abundam os 
títulos “espetaculares”, para por si só concitarem o interesse dos leitores: Os 
subterrâneos do castelo de Mazini, Visões dos Castelos dos Pirineus, Dois infelizes, 
Cavaleiros do cisne, Os amores de um herói, O fantasma de Nembrod Castle, 
Casamento por vingança, Os esposos desgraçados, Os amantes desgraçados, A órfã 
inglesa [...]. (GUEDES, 1987, p. 190-191) 

 

Além de Ann Radcliffe, foram dispostos em destaque nas “melhores novelas” os 

textos de Eugène Sue e do Visconde d’Arlincourt (1788 – 1856), autores representantes da 

matriz francesa do gótico literário. Nos demais exemplares listados, os títulos chamativos 

entregam, propositalmente, parte da essência das histórias de mistérios pavorosos que atraiam 

os leitores. Tais exemplos demonstram a diversidade alcançada pelas narrativas góticas, que 

podem assumir desde as formas mais simples das histórias entendidas como de 

_______________  

 
103 GUEDES, 1987, p. 169-172. 
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entretenimento, assim como introduzir-se em obras que, além de também entreter, são 

avaliadas como de “raro talento” e “sublimes”.  

Variação semelhante fez-se presente no Brasil. Foi baseando-se nos catálogos de 

1858 e 1868 do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro – fundado por imigrantes 

portugueses em 1837 – que Alexandro Henrique Paixão realizou uma investigação acerca das 

obras e dos autores com os maiores números de títulos e exemplares disponíveis para os 

leitores104. O trabalho de Paixão permite-nos observar, entre os onze nomes mais ofertados 

pelo catálogo de 1858, os mesmos três criadores de ficções góticas apontados por Guedes no 

acervo da Casa Bonnardel: Eugène Sue com 19 publicações originais, 26 traduções para o 

vernáculo, distribuídas em 57 exemplares; Visconde d’Arlincourt com 3 publicações 

originais, 14 traduções para o vernáculo, distribuídas em 37 exemplares; e Ann Radcliffe com 

nenhuma obra no original105, 5 traduções para o vernáculo, distribuídas em 12 exemplares106. 

Além desses romancistas, é verificável a presença de outros que não tornaram-se conhecidos 

como produtores de ficção gótica, mas criaram, de fato, alguns exemplares nessa modalidade 

ou possuíram uma grande conexão com ela ao ponto de detectarmos elementos góticos em 

diversas de suas composições, caso de Camilo Castelo Branco, Alexandre Dumas (1802 – 

1870), Paul de Kock (1798 – 1871), Victor Hugo e Walter Scott. 

Fenômeno curioso na configuração do referido catálogo foi o oferecimento de 

diversos exemplares de uma única obra da ficção gótica em contraposição ao número 

reduzido de volumes de uma obra consagrada e mais recente. Enquanto O Conde de Monte 

Cristo (1844) de Dumas possuía apenas um exemplar disponível no Gabinete, Adelaide e 

Theodora ou Abadia de Saint Clair, de Ann Radcliffe, possuía cinco. Paixão comenta sobre 

esse dado: 

 

Para um público frequentador da biblioteca do gabinete durante a década de 1860 – 
cuja média era de 200 leitores por mês e 2.400 leitores por ano –, há mais 
disponibilidade de acesso aos romances de Ann Radcliffe do que aos célebres 
romances-folhetim de Eugène Sue ou Alexandre Dumas. Se considerarmos, como 
proposição, que os escritores com mais exemplares de uma mesma obra têm maiores 
possibilidades e disposição de circular entre o público frequentador de uma 
biblioteca do que os escritores com menos exemplares, poderemos dizer que há mais 

_______________  

 
104 O trabalho de Paixão é intitulado “O gosto literário pelos romances no gabinete português de leitura do Rio de 

Janeiro”, e encontra-se publicado no livro organizado por Márcia Abreu, Romances em Movimento: a 
circulação transatlântica dom impressos (1789 – 1914). 

105 Curiosamente, dos onze autores presentes na lista, três produziam em língua inglesa (Walter Scott, Fenimore 
Cooper e Ann Radcliffe), e nenhum deles contava com obras oferecidas no idioma original no catálogo de 
1858. A lista possui ainda apenas um autor português (Camilo Castelo Branco) e sete franceses, encabeçados 
por Alexandre Dumas. Todos os autores franceses na lista possuíam exemplares no idioma original no acervo. 

106 PAIXÃO, 2016, p. 260.  
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chances de acesso a Adelina e Theodoro do que a O Conde de Monte Cristo. Mesmo 
que a quantidade de obras publicadas por Ann Radcliffe seja inferior [...], quando 
estamos diante de uma hipotética situação de leitura, o escritor com mais exemplares 
é aquele que oferece maiores possibilidades de circulação entre os frequentadores da 
biblioteca. (PAIXÃO, 2016, p. 265) 
 

Tal ocorrência é peculiar, principalmente em se tratando de Ann Radcliffe – autora 

importante no meio literário britânico quando avaliamos seu papel no estabelecimento do 

gênero romance na Inglaterra – atualmente pouco lida e estudada no mundo de língua 

portuguesa. Mais peculiar é a sua permanência no catálogo de 1868, dez anos depois, 

ultrapassando Walter Scott no número de exemplares oferecidos107, um indicativo de que 

manteve-se uma constância na circulação de sua obra entre os assinantes dos serviços do 

Gabinete. Ainda sobre esse aspecto, Paixão avalia: 

 

Há, portanto, nesse espaço de sociabilidade e literatura, mais exemplares de 
determinada literatura gótica inglesa, datada do final do século XVIII e início do 
XIX, do que de O Conde de Monte Cristo. Fato curioso, pois, no Brasil, existem 
poucos vestígios da circulação dos romances de Ann Radcliffe. Marlyse Meyer, por 
exemplo, localizou apenas um único anúncio de livro da autora no catálogo da Casa 
do Livro Azul, e também ressaltou a presença de Radcliffe no testemunho de leitura 
de Machado de Assis. [...] Mais inesperada ainda é a vivacidade editorial de Ann 
Radcliffe. Ainda pouco conhecida pelo público brasileiro contemporâneo, ignorada 
pela crítica literária brasileira em vários momentos e até hoje, essa autora inglesa 
não canonizada atravessou o século de Alexandre Dumas e Eugène Sue, compôs um 
programa literário numa agremiação do Rio de Janeiro e aquilatou o fenômeno 
cultural da circulação transatlântica dos impressos oitocentistas com uma presença 
notável. (PAIXÃO, 2016, p.262-275) 
 

Para um tipo narrativa cuja influência em nossos romancistas passou quase em 

branco pelos principais volumes da história da literatura brasileira, tal presença frequente em 

um gabinete de leitura de grande vulto na história cultural da capital do Império é digna de 

surpresa, não apenas pelo fato de a oferta de literatura gótica mostrar-se numerosa, mas 

também por representar, no caso específico de Radcliffe, a constância de um interesse pela 

literatura inglesa, ainda que, em sua maioria, intermediada pelo mercado editorial francês.  

 

_______________  

 
107 PAIXÃO, 2016, p.   
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Figura 12: CAPA DO CATÓLOGO DE 1858 DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA DO RIO DE 
JANEIRO 

 
FONTE: UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA 

 

Mas a existência e persistência da ficção gótica nos gabinetes brasileiros não se 

restringiu ao Rio de Janeiro em sua condição privilegiada de capital. O mesmo registrou-se na 

Biblioteca Rio-Grandense, importante instituição fundada em 1846 como gabinete de leitura. 

De acordo com a pesquisa de Maria Eulália Ramicelli, intitulada “Ficção britânica no extremo 

Sul do Brasil: o acervo oitocentista da biblioteca Rio-Grandense”, nos catálogos produzidos 

entre o ano de fundação e 1914, há o registro de quatro exemplares dos romances de Ann 

Radcliffe, o mesmo número de Wilkie Collins (1824 – 1889) e ainda uma edição em 

português de The Castle of Otranto de 1856 produzida pela tipografia local108, quando nem 

mesmo o Rio de Janeiro teria viabilizado uma edição própria. 

Seguindo rumo ao Norte, ainda que não se constitua enquanto um estudo detalhado 

de catálogos e títulos disponíveis, o trabalho de Valéria Augusti sobre a circulação de 

romances franceses no Grêmio Literário Português do Pará, fundado em 1867, traça um 

_______________  

 
108 RAMICELLI, 2016, p. 105. 
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importante panorama sobre a aquisição, por parte do referido grêmio, de um grande volume 

de romances populares franceses, e que possivelmente abarcariam os textos góticos. Mais 

impressionante é a percepção de uma intensa dinâmica comercial existente no extremo norte 

do Brasil, que estava diretamente interligado aos portos de Havre, Vigo, Porto, Lisboa, 

Madeira e Estados Unidos109, não havendo uma dependência de intermediação do porto do 

Rio de Janeiro, demonstrando que, apesar de encontrar-se geograficamente distante da capital, 

o Norte não estava de todo isolado do comércio com o mundo dito civilizado. Em verdade, o 

grêmio paraense manteve relações comerciais mais frequentes com livreiros em Portugal do 

que com os instalados no Brasil, como relata Augusti: 

 

Conectada com a América do Norte e a Europa por navios de nacionalidades 
diversas, a capital da província do Pará estava longe de se encontrar isolada do 
restante do mundo porque situada nos confins do território nacional, como o 
confirma o vasto trânsito de pessoas e mercadorias proporcionado pela circulação 
desses paquetes. É portanto compreensível que o Grêmio Literário Português do 
Pará, em lugar de adquirir obras de livreiros instalados na capital do Império, 
preferisse fazê-lo diretamente de um livreiro português, já que o transporte não 
representava um problema. Some-se a isso a questão identitária, uma vez que tanto o 
livreiro quanto os fundadores do gabinete eram de origem portuguesa. [...] Em um 
primeiro momento, a escolha das obras foi confiada ao livreiro lisboeta, ainda que 
este houvesse recebido uma lista de sugestões elaborada pelo próprio Grêmio [...]. 
Em meio a considerações sobre as obras escolhidas, o livreiro, preocupado com a 
aprovação de seu trabalho por parte da diretoria do gabinete, enfatizava que enviara 
vários romances em separado, ou seja, romances que não faziam parte de coleção 
alguma, porque entendia ‘ser este o gênero de leitura mais procurado nos 
estabelecimentos de leitura’. (AUGUSTI, 2016, p. 77) 
 

Ao levarmos em consideração os parâmetros adotados pelo livreiro português na 

escolha dos romances que seriam encaminhados para o acervo do grêmio, tendo 

conhecimento das obras oferecidas pelas livrarias, assim como dos títulos que compunham as 

listas dos mais procurados e disponibilizados pelos gabinetes de leitura em Portugal e no 

Brasil – e que possuíam um programa literário semelhante –, não é improvável que, em meio 

ao conjunto de romances populares que chegaram ao Pará, a ficção gótica tenha integrado as 

remessas de livros enviados com frequência de Lisboa para Belém. 

Essa dinâmica esclarece e torna mais compreensiva a formação do catálogo de outra 

biblioteca nortista, o Gabinete Português de Leitura do Maranhão, fundado em 1853 e que, 

segundo a relação de romances ingleses em circulação no Brasil durante o século XIX, 

organizada por Sandra Guardini Vasconcelos, dispunha de exemplares – para ficarmos apenas 

no âmbito dos autores góticos mais reconhecidos – como O Subterrâneo ou Matilda de 

_______________  

 
109 AUGUSTI, 2016, p. 76. 



110 

 

 

Sophia Lee (aquela mesma tradução portuguesa feita a partir da versão francesa e publicada 

em 1806 pela Rollandiana), The Monk de Matthew G. Lewis (também na tradução portuguesa 

feita por Manoel Martins da Cunha a partir do francês), Os Mistérios do Castelo de Udolfo de 

Ann Radcliffe, O Castelo de Otranto de Horace Walpole, além dos diversos romances com 

títulos chamativos, como A caverna da morte e O túmulo, ambos erroneamente atribuídos a 

Ann Radcliffe110.  

 

Figura 13: OBRAS DE ANN RADCLIFFE PRESENTES NO CATÁGOLO DE 1858 DO GABINETE 
PORTUGUÊS DE LEITURA DO RIO DE JANEIRO 

 

 
FONTE: UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA 

 

Diante de tais levantamentos, torna-se indispensável reconhecermos que, em um país 

com a extensão territorial do Brasil, a ficção gótica esteve acessível do extremo norte ao 

extremo sul e em suas mais variadas formas: a partir de textos ingleses ou franceses, no terror 

sublime radcliffeano, no horror com referências alemãs de Lewis, na experiência do gótico no 

romance social de Eugène Sue, nos exemplares de “raro talento”, assim como nos de 

entretenimento e etc... Certamente, seria proveitoso para a apreciação dessa conjuntura a 

observação dos acervos de bibliotecas e livrarias de outras cidades no mesmo período, como 

São Paulo, local no qual se concentraram os já conhecidos estudantes de Direito do 

romantismo brasileiro, como Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães, autores que, como 

veremos, estão vinculados ao gótico literário. No entanto, o propósito da exposição até aqui 

apresentada não é o de realizar uma exaustiva listagem, mas o de estabelecer uma noção de 

que esse tipo de literatura esteve disponível em versões estrangeiras e em traduções, tanto em 

_______________  

 
110 VASCONCELOS, s/d, s/p.  (Por se tratar de uma lista em constante atualização, o trabalho não possui a 

marcação de uma data original de publicação e nem paginação. O link para acesso ao estudo, vinculado ao 
projeto Caminhos do Romance – Séculos XVIII e XIX, pode ser acessado nas Referências Bibliográficas). 
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Portugal, quanto no Brasil, não apenas nas livrarias ou em publicações periódicas, mas 

também em espaços culturais de grande relevo, em diversos catálogos e, por vezes, com mais 

exemplares disponíveis do que alguns romances de autores mais valorizados pela crítica ainda 

hoje. Essa configuração revela-nos, também, o cenário de modernização dos países e de como 

as ideias e novidades circulavam pelos territórios.   

O imaginário gótico integrou o cenário literário do leitor luso-brasileiro oitocentista 

de forma relativamente abrangente e constante, desde a primeira metade do século. Sua 

disponibilização pelos livreiros e nos acervos dos gabinetes permitiu a alguns de nossos 

autores o acesso às narrativas modernas de terror e horror, que além de terem se estabelecido 

nos lugares da moda, acompanharam e auxiliaram na consolidação do romance enquanto 

gênero preferido do público. Assim, com um mercado local demonstrando-se interessado pelo 

consumo desse tipo de histórias, a produção de ficções góticas pelos escritores nacionais e o 

surgimento dos primeiros exemplares seria apenas uma questão de tempo. 
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3 CAPÍTULO III: AS FORMAS DO PASSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O passado é um túmulo no grande cemitério das idades, e as ruínas são o epitáfio 

expressivo e plangente que fala aos olhos do corpo e da alma, epitáfio que na sua nudez 

austera e aflitiva traduz com mágica verdade o abandono, a solidão, o amargor, o vilipêndio, 

o desprezo, e milhares de sentimentos infinitamente vários, mas que todos cortam fundo no 

coração.  

(A. Osório de Vasconcelos, A torre derrocada, 1864/65) 

 

Perdoai, leitores, estes repetidos mergulhos que dou no mar de erudição, que se me 

encapela debaixo da pena. Queria dar-vos obra que palpitasse de atualidade, romance de 

estilo perfurante. Camaleão romântico, sustento essa imaginação das auras do passado: 

aspiro o pó que se volatiza de um manuscrito roído de traça, que aqui tenho ao meu lado, e 

do qual vou extraindo esta mirifica história. 

(Camilo Castelo Branco, Anátema, 1851) 

 

A história pode comparar-se a uma coluna polígona de mármore. Quem quiser 

examiná-la deve andar ao redor dela. Contemplá-la em todas as suas faces. 

(Alexandre Herculano, Cartas Sobre a História de Portugal, 1842)  
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3.1 A MATÉRIA DE ESTRATIFICAÇÃO HISTÓRICA  

 

Como pudemos observar a partir dos exemplos de The Castle of Otranto e The 

Mysteries of Udolpho, desde os seus primórdios a ficção gótica interessou-se pela exploração 

temática do passado. A causa desse interesse estava, precisamente, no contexto de 

modernidade no qual o gótico se inseria em sua primeira fase e na forma pela qual o passado 

foi encarado pelo mundo ocidental que atravessava diversos processos revolucionários nas 

mais diversas esferas da atividade humana. Essa sociedade, cujos avanços prometiam o 

progresso definitivo para o futuro, olhava para o passado em um misto de curiosidade, medo 

e, em certos casos, desdém. A partir dessa mescla, a ficção gótica – principalmente aquela 

produzida entre os séculos XVIII e XIX – sempre demonstrou um interesse pela figuração de 

determinados períodos históricos tendo em vista, sobretudo, a ideia de contraste entre uma 

época pregressa entendida como estranha, das trevas, muitas vezes classificada como 

supersticiosa, quase exótica, e o presente no qual o progresso era trazido pelas luzes da 

modernidade. 

Esse comportamento alimentou a construção de alguns dos elementos mais 

importantes que estão na base das diversas formas de retomada do passado histórico 

realizadas pelo Romantismo do século XIX. Assim como nos recorda J. Guinsburg,  

 

[...] o Romantismo é um fato histórico e, mais do que isso, é o fato histórico que 
assinala, na história da consciência humana, a relevância da consciência histórica. É, 
pois, uma forma de pensar que pensou e se pensou historicamente. [...] Com efeito, a 
noção de progresso começa a instalar-se agora na arena historiosófica, como um dos 
principais sucedâneos do arbítrio divino e, mesmo, deste como ato pessoal de Deus, 
da finalidade providencial, tanto mais quanto encerra, senão um paraíso como termo, 
pelo menos um “mundo sempre melhor” como uma proximidade terrena, dentro do 
tempo histórico, dependente apenas da atuação do homem. (GUINSBURG, 2013, p. 
14-15) 

 

De fato, a literatura europeia de fins do século XVIII e de boa parte do XIX não 

apenas antecipou, mas também consolidou a percepção da consciência histórica, assim como 

mencionada por Guinsburg. Partindo de uma ambientação contrastante com o presente, que já 

revelava sinais desse processo, para um componente de reflexão consciente, nota-se um uso 

cada vez mais complexo e sistemático da matéria de estratificação histórica na construção 

ficcional, não apenas no modelo scottiano de romance histórico, mas enquanto elemento de 

composição literária em si. O gótico, como um fazer literário híbrido, acompanhou esse 

movimento em suas diversas formas. 
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Quando a ficção gótica começou a gerar frutos originários de autores portugueses e 

brasileiros, nos anos de 1840, o elemento histórico já gozava de certo prestígio no meio 

literário, constituindo-se como uma das linhas de força do Romantismo nos dois países. Nessa 

altura, a ambientação de narrativas no passado tinha menos relação com a curiosidade e o 

exotismo do contraste entre luz e trevas – ainda que esses traços continuassem presentes em 

diversas circunstâncias – e se voltavam àquilo para que Guinsburg chama nossa atenção: a 

consciência histórica. A presença do passado na literatura tornou-se um sinônimo de reflexão, 

não apenas sobre o passado em si, enquanto uma época com estruturas próprias, mas também 

sobre origens, raízes e de uma percepção do que a sociedade do presente, geradora e fruto de 

processos revolucionários, devia ao passado, tanto em seus aspectos positivos quanto 

negativos. É nessa configuração que a ficção gótica luso-brasileira nos apresenta um dos 

principais caminhos que trilhou no século XIX.  

Em um artigo no qual explora alguns dos traços que compõem a construção da 

literatura gótica, Júlio França identifica o que chama de presença fantasmagórica do passado 

como traço marcante desse tipo de produção: 

 

Sendo um fenômeno moderno, o Gótico carrega em si as apreensões geradas pelas 
mudanças ocorridas nos modos de percepção do tempo a partir do século XVIII. A 
aceleração do ritmo de vida, a emergência da ideia de progresso e a consequente 
necessidade de se pensar um futuro em constante transformação promoveram a ideia 
de rompimento de continuidade entre os tempos históricos. Os eventos do passado 
não mais auxiliam na compreensão do que está por vir: tornam-se estranhos e 
potencialmente aterrorizantes, retornando, muitas vezes em figurações 
fantasmagóricas, para afetar as ações do presente. (FRANÇA, 2016, p. 2493) 

 

Há duas formas de interpretarmos esse tipo de presença do passado nas narrativas 

góticas, que podem operar em conjunto. A primeira delas é aquela a que podemos chamar de 

passado individual, que encontramos, por exemplo, já em The Castle of Otranto, quando um 

ato indevido, perturbador, constrangedor ou mesmo criminoso do passado – popularmente 

conhecido também como skeleton in the cupboard111 – é capaz de afetar diretamente o 

presente. 

A segunda manifestação dessa presença encontra-se em uma relação mais complexa 

entre obra literária e contexto extraliterário, envolvendo o passado coletivo e, muitas vezes, 

um passado nacional. O que temos nessa configuração são propostas de autores e narradores 

_______________  

 
111 A expressão de origem inglesa, traduzida para o português como “esqueleto no armário”, é utilizada para 

designar segredos obscuros ou ações constrangedoras que algumas pessoas possuem em seu passado e temem 
que sejam revelados, prejudicando-os no presente. 
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modernos que olham para um passado, próximo ou distante, que pode causar certo 

estranhamento. Conforme sugerido por França, há algo nesse passado que não mais funciona 

como pista do que será o futuro, mas sim do que está ultrapassado e que, de alguma forma, 

assombra o presente, ameaçando-o. Se existe a ideia de que uma parcela do Romantismo 

investiu em uma valorização das raízes históricas nacionais, é preciso considerarmos a 

hipótese de que a ficção gótica que lida com esse tipo de temática o faz  principalmente pelos 

aspectos negativos, interessada em investigar o que há de monstruoso, de credulidade e de 

rudeza no tempo pregresso e que se constitui como oposto aos ideais de progresso do 

presente. 

Tal dinâmica gerou narrativas no cenário da ficção gótica luso-brasileira que, apesar 

de estabelecerem um diálogo com modelos e temáticas oriundas da Inglaterra, França e 

Alemanha, fizeram escolhas condizentes com suas particularidades históricas. A maior 

diferença entre as formas do passado português e as do passado brasileiro majoritariamente 

utilizadas em suas ficções góticas ao longo do século XIX encontra-se no ponto de referência 

histórico: para qual passado Brasil e Portugal voltaram-se com mais frequência e o que eles 

representam para essas narrativas? As noções de passado recente e passado remoto estão na 

base de tais escolhas.  
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3.2 PASSADO REMOTO E PASSADO RECENTE 

 

No conjunto das obras do Romantismo português é recorrente encontrarmos, em 

caráter destacado, aquelas que revisitam o passado histórico local com o reconhecido intuito 

de estabelecer as bases nas quais estavam assentadas as origens de uma ideia de 

nacionalidade, sendo alguns desses elementos interpretados em confrontação ou mesmo 

comparação com os ecos desse passado no presente de produção de seus autores, sobretudo 

nos aspectos políticos. Esse tipo de temática estabeleceu-se com mais frequência na chamada 

primeira geração do Romantismo em Portugal, encontrando em Almeida Garrett (1799 – 

1854) e Alexandre Herculano os seus maiores representantes. Foi nesse quadro que surgiram 

os primeiros exemplares da ficção gótica portuguesa, resultado de uma rica experiência 

oriunda da junção desse interesse pelo elemento histórico romântico com a presença 

fantasmagórica do passado. 

A Idade Média foi o passado para o qual os escritores portugueses dessa fase do 

romantismo se direcionaram com mais interesse, movimento natural, tendo em vista que trata-

se do processo de formação do reino de Portugal, principalmente a partir dos episódios de 

confronto com os mouros naquela parcela do território ibérico. Dessa forma, o passado 

remoto, sendo este – para efeito de definição e nomenclatura em nosso estudo – localizado há 

mais de um século do presente de produção de um autor, é o que estará mais frequentemente 

representado na ficção gótica portuguesa produzida em meados do século XIX. Seu 

complementar seria o passado recente, que carrega os eventos ocorridos na história hodierna 

do país, há menos de cem anos e que, por vezes, o próprio autor pode ter presenciado ou 

vivido em uma sociedade que está muito próxima e fortemente influenciada pelos primeiros 

desdobramentos de tais acontecimentos ou configurações. 

Embora o passado recente também esteja presente na ficção gótica portuguesa que 

delimitamos para este capítulo, sua representação é mais recorrente na ficção brasileira do 

mesmo período que, igualmente, ocupou-se do Romantismo que tinha interesse pela história 

local e pela formação da nacionalidade. O passado retomado por essa jovem nação que era o 

Brasil não seria, em termos objetivos, a remota Idade Média, mas o recente período colonial e 

sua organização interna – econômica, política e social –, caminhando em direção a um ideário 

de formação de um estado independente, moderno e com identidade própria, separada do 

antigo colonizador.   

 Isso posto, cabe-nos identificar quais foram os contributos da poética gótica – 

influenciada pelos aspectos daquilo a que chamamos de modernidade nesse tipo de ficção, 



117 

 

 

conforme explanamos nos capítulos anteriores – para essa “fase histórica”, ou ainda 

“nacionalista” do Romantismo luso-brasileiro, observando-se alguns dos interesses 

compartilhados por ambas. Mais do que apenas carregarem traços da literatura gótica, as 

obras que comentaremos a seguir, partidárias da presença fantasmagórica do passado, podem 

ser vistas como representantes legítimas do gótico luso-brasileiro. Nosso ponto de partida 

para a exploração dessas criações literárias serão as obras que ganharam forma pelas mãos de 

Alexandre Herculano – Eurico, o presbítero – e Joaquim Norberto de Souza Silva – Januário 

Garcia ou As sete orelhas, romances em que eventos trágicos que ocorrem durante processos 

de transformação social assumem o centro da narrativa. Na sequência, abordaremos A casa 

dos fantasmas (1865), de Rebelo da Silva, e O Cabeleira (1876), de Franklin Távora, obras 

que, como veremos, também nos apresentam alguns aspectos negativos das transições, mas ao 

contrário dos textos anteriores, investem em um tipo de acerto de contas interno dentro de 

cada sociedade nacional para que se possa, efetivamente, aproveitar positivamente as 

transformações do progresso. 

Das diversas atmosferas das quais a modernidade impregnou alguns dos exemplares 

da ficção gótica por pouco mais de cem anos, desde suas origens no século XVIII, até bem 

próximo de fins do século XIX, há uma que se destaca com certa frequência: a noção de que 

algo está mudando. Há uma percepção, que vai tornando-se cada vez mais consciente, de que 

está em curso uma série de transformações significativas no modo de pensar, na organização 

social, nas relações de trabalho, na forma como nos encaramos enquanto indivíduos, nos 

estilos de vida e de ocupação dos espaços geográficos. 

Como vimos, a partir da perspectiva gótica, que nem sempre se rende com facilidade 

à máxima de que essa mudança ocasionará um progresso único e positivo, nos deparamos 

com angústias e medos que colocam em constante conflito um passado e as marcas desse 

tempo que parecem persistir, ainda que reformuladas. Por vezes, essa convivência gera uma 

sensação de desconforto e descompasso, pois em meio ao processo de mudança o futuro, por 

mais que ambicionemos vê-lo como melhor, é de fato incerto. Aquilo que queremos deixar 

para trás pode se adaptar aos tempos modernos e continuar nos causando aflições. É dessa 

dinâmica que nascem as três narrativas das quais nos ocuparemos inicialmente.  

Apesar de Eurico, o presbítero e Januário Garcia serem romances ambientados em 

épocas distintas, assumindo os referenciais específicos que Portugal e Brasil possuem de seus 

passados – recente neste, remoto naquele –, todas fazem parte de uma tentativa de 

compreensão e estabelecimento de uma visão, por parte de seus autores, de determinados 

processos de mudanças em seus países no presente de produção, a partir de aspectos negativos 
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que entram em confronto com uma modernização de traços mais idealizados, assumindo em 

seus escritos uma poética gótica. Mais do que a figuração dessas mudanças como um 

fenômeno do mundo social, observemos, também, como tais alterações e embates interagem 

com a constituição interna e psicológica dos protagonistas. 
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3.3 O INTERESSE EM SER ROMANCE 

 

Antes de nos debruçarmos sobre as obras devemos contemplar, ainda que 

brevemente, alguns traços característicos de seus autores e da época em que escreveram para 

que possamos realizar o esforço de compreensão de algumas de suas escolhas que 

interferiram, diretamente, no uso que fizeram do componente gótico em suas narrativas. 

Alexandre Herculano foi, reconhecidamente, um dos grandes nomes da ficção 

portuguesa do século XIX, além de um historiador profícuo que esteve constantemente 

integrado às discussões e ações políticas de seu país, sendo abertamente partidário do 

liberalismo. A escrita literária de Herculano nasceu da interação entre essas esferas, e o 

passado histórico de Portugal, principal matéria-prima de grande parte de sua prosa, serviu 

não apenas para estimular uma reflexão quanto ao passado nacional, mas também – e talvez, 

principalmente – como um objeto de espelhamento e questionamento das demandas que 

emergiam em seu próprio tempo. 

Como pudemos observar no segundo capítulo deste estudo, Herculano foi um leitor 

muito atento e interessado pelas correntes literárias que estavam em voga entre os escritores 

de uma parcela do território europeu. Seu conhecimento em língua alemã e inglesa o permitiu 

não apenas entrar em contato com os originais de The Monk e Der Geisterseher, que naquela 

altura já eram grandes exemplos de sucesso da ficção gótica, mas também, supostamente, 

verter para a língua portuguesa o romance inacabado de Schiller112. Soma-se a isto o fato de 

que a crítica literária debruça-se com frequência em análises acerca dos contatos que 

Herculano desenvolveu com as obras literárias do Romantismo de Inglaterra e França durante 

seu período de exílio entre os dois países – ocorrido após deixar Portugal por ter-se envolvido 

em uma revolta militar malograda – e de como isso teria refletido em sua produção literária. 

Para além da leitura direta que Herculano realizou dos romances góticos, é relevante 

a referência de dois autores que fizeram uso da matéria histórica em suas ficções e que nos 

servem de pano de fundo para compreendermos algumas das escolhas do autor português em 

seus textos: Walter Scott e Victor Hugo. De Scott Herculano absorveu, em primeiro plano, a 

percepção da “urgência de uma ficção do passado”113 nacional. Essa preocupação tinha 

caráter político e pedagógico, como nos faz refletir Evandro Santos: 

 

_______________  

 
112 Ver nota 97. 
113 NEMÉSIO, 1963, p.19.  
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Deve ser ressaltado que um aspecto básico é o projeto pedagógico que envolve toda 
a literatura produzida em boa parte do século XIX em Portugal e em outros espaços. 
No caso específico de Herculano, observa-se, no início de sua atuação, dedicação ao 
tema das reformas curriculares no país. A proposta de criação de um público leitor 
mais amplo para os periódicos não estava alheia aos letrados. A formação cultural e 
moral do povo passava a ser pauta central para esses homens. Havia uma impressão 
compartilhada de que a organização da sociedade portuguesa, a partir de suas 
instituições, não mais operava de forma pertinente. [...] É, sem dúvida, o romance 
histórico o veículo central e o elemento textual mais eficaz na propagação dos 
semanários em meados do Oitocentos. O romance histórico seria a forma mais bem 
acabada de acesso a um púbico leitor o mais amplo possível para os fins 
pedagógicos que motivavam as empreitadas da imprensa em toda a Europa. [...] 
Como costumam reforçar tanto os estudos dedicados à história da literatura quanto 
as investigações ligadas à teoria literária, o romance histórico assume, no século 
XIX, a função de explicar as novas concepções acerca de um mundo que busca se 
reorientar após os diversos processos revolucionários. (SANTOS, 2018, p. 54) 
 

Nesse sentido, podemos apreender a modernidade da qual o uso literário do elemento 

histórico está imbuído no tempo de Herculano. Ela se encontra tanto no confronto entre o 

passado e o presente, revolucionário e iluminado – algo que a literatura gótica já havia 

prenunciado em meados do século XVIII e serviu de fomento para a ficção histórica no 

Romantismo do XIX –, quanto na consciência histórica desses processos que os indivíduos 

passam a possuir gradativamente, como sugerido por Guinsburg. Além disso, a inspiração de 

Scott para o tratamento da história a partir dos exemplos de Horace Walpole e Ann 

Radcliffe114 influíram nas escolhas estéticas do autor inglês, assim como naquelas que 

desembocaram em algumas das ficções históricas de Herculano. Estamos falando, 

especificamente, dos usos do terror e do horror.  

A segunda referência que alimentou o historicismo literário do autor português teria 

sido Victor Hugo. De acordo com António José Saraiva e Oscar Lopes: 

 

Nos seus romances e narrativas históricas, Herculano deu expressão a múltiplas 
tendências e interesses que as Poesias, as obras polêmicas e as obras históricas 
apenas parcialmente revelam. O romance histórico, sobretudo como o concebeu 
Victor Hugo, era aliás um gênero de limites indefinidos, em que se misturavam a 
prosa poética, a erudição, o comentário filosófico, social e político, a descrição 
pitoresca, a pretexto de narração. (LOPES; SARAIVA, 1976, p. 792) 
 

Foi por esse viés que Herculano abordou por diversas vezes as próprias inquietações 

filosóficas em suas ficções históricas e despendeu parágrafos reflexivos em meio à ação das 

narrativas e a descrição dos cenários “pitorescos” de um mundo não apenas medieval, ainda 

que esta fosse uma presença majoritária em sua obra, mas também naquelas que lhe eram 

mais contemporâneas – passado recente –, como O pároco da aldeia (1843), cujos 
_______________  

 
114 Ver item 3.2.  
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desdobramentos ocorrem em 1825 – em um vilarejo que mantém relações sociais tradicionais, 

longe dos avanços da modernidade europeia – e muito pouco há de ação propriamente dita, 

sendo a maior parte do texto um grande ensaio polemista acerca daquilo que o autor/narrador 

considerava ser os excessos do racionalismo da filosofia moderna, iluminista e protestante. 

Foi desse conjunto de referências – que são apenas uma parcela de tudo aquilo que a obra de 

Herculano nos oferece em termos de análise – que o autor produziu algumas narrativas que 

podemos identificar como góticas. 

A partir das observações feitas acerca da circulação de impressos no espaço luso-

brasileiro, seja em língua original ou em traduções, não é de se estranhar o fato de que tanto 

Walter Scott quanto Victor Hugo, assim como Radcliffe e Lewis, tenham sido referências 

disponíveis também para uma parcela dos escritores do Romantismo brasileiro. Dessa forma, 

relação análoga entre a modernidade e a tradição – guardadas as devidas particularidades 

nacionais – pode ser encontrada em um autor brasileiro cuja obra será posta ao lado do Eurico 

de Herculano com o intuito de notarmos as semelhanças entre as duas nações lusófonas em 

relação ao referencial da ficção gótica – neste caso, daquela que lida com a matéria histórica: 

Joaquim Norberto.  

Joaquim Norberto de Souza Silva nasceu no Rio de Janeiro e desde cedo demonstrou 

interesse pela escrita literária, mas foi como historiador, tanto de eventos nacionais, quanto da 

literatura brasileira que o autor tornou-se mais reconhecido, chegando a ser o quarto 

presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), ocupando o cargo de 1886 

até 1891. Alguns de seus biógrafos nos indicam que Silva não apenas estudou a língua 

francesa, mostrando-se apto para comunicar-se e realizar traduções, mas também aprendeu a 

língua inglesa no Colégio Inglês do Rio de Janeiro em 1838115, provavelmente por indicação 

do pai, que desejava ver o filho seguir carreira no comércio, ramo no qual atuava. 

Embalado pelos ares do Romantismo brasileiro, além de dedicar-se ao estudo da 

história do país, interessado em traçar, a partir da retomada do passado histórico recente, os 

elementos de composição do brasileiro enquanto povo com identidade própria, Norberto 

tornou-se célebre por ter sido um dos primeiros pesquisadores a reconhecer e nomear épocas e 

fases na literatura nacional, sendo possivelmente o primeiro a lançar as bases para a 

formulação de uma história da literatura brasileira antes de Sílvio Romero (1851 – 1914). Mas 

Joaquim Norberto não se manteve apenas ao nível dos estudos críticos, arriscando-se também 

_______________  

 
115 SOARES, 2002, p. 39. 
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no fazer poético, publicando poesias e baladas, assim como ficções em prosa que 

contribuíram com o desenvolvimento do romance brasileiro. 

De fato, vemos nesse intelectual brasileiro algumas das inclinações que muito se 

aproximam daquelas identificadas em Herculano em Portugal no mesmo período. Os dois 

compõem o grande conjunto de autores que enveredaram pelas inúmeras tematizações 

formuladas no âmbito dos Romantismos nacionais, e nesses percursos fizeram uso de um tipo 

de narrativa que possui o terror e o horror como seus elementos norteadores. Disso, devemos 

levantar algumas ponderações: o que há nesse interesse pelo componente gótico, para o qual 

eles estiveram atentos, e que pode nos oferecer ferramentas que enriqueçam tanto a fortuna 

crítica dos autores, quanto na compreensão de uma tendência da exploração temática do 

passado na ficção gótica em sua vertente luso-brasileira, especialmente daquela produzida em 

meados do século XIX? Em meio aos diversos estilos e possibilidades literárias oferecidas 

pelo multifacetado Romantismo para representar o elemento histórico, foi a ficção gótica, 

criticada por seus exageros melodramáticos, com suas imagens horríficas e seu terror, por 

vezes ainda com lastros do pensamento de Burke, que chamou a atenção desses autores e os 

fizeram aplicar tais elementos em seus próprios exercícios literários, dos quais Eurico, o 

presbítero e Januário Garcia são representantes.  

Observemos, primeiramente, alguns aspectos que dizem respeito à natureza 

conceptiva dessas obras. No caso de Eurico e Januário, ambos vieram a público pela primeira 

vez no ano de 1843 sob a forma de folhetim. O romance de Herculano teve alguns de seus 

capítulos divulgados tanto pela Revista Universal Lisbonense quanto pelo Panorama, 

publicações sediadas em Lisboa, tendo sido lançado em livro em 1844. Januário Garcia 

também foi parcialmente publicado por dois periódicos brasileiros: em junho de 1843 pelo 

Espelho Fluminense e entre maio e junho de 1844 pela Gazeta Universal, no entanto, neste 

segundo, saiu com o título de Matheus Garcia, tendo como subtítulo “Crônica Braziliense”116. 

Sua impressão em volume ocorreu apenas em 1852, reunido com outras novelas do mesmo 

autor. Um dos primeiros pontos de contato entre as duas obras constitui-se precisamente em 

suas aparições iniciais enquanto folhetins, publicação seriada que vinha caindo no gosto do 

público brasileiro e português, tanto pelo conteúdo instigante quanto pelo preço mais barato 

do que o do livro, o que possibilitaria um acesso maior por parte dos leitores que, naquele 

momento, nos dois países, ainda não representavam um número expressivo, ao levarmos em 

consideração o baixo percentual da população alfabetizada.  

_______________  

 
116 AZEVEDO, 2002, p. 10.  



123 

 

 

 

Figura 14: RECORTE DO JORNAL "GAZETA UNIVERSAL" EM QUE SE LÊ A PUBLICAÇÃO DO 
ROMANCE DE JOAQUIM NORBERTO COM O TÍTULO ALTERADO PARA “MATHEUS GARCIA” 

 
FONTE: HEMEROTECA DA BIBLIOTECA NACIONAL DO BRASIL 

 

Ao utilizarmos o trabalho de Marlyse Meyer, Folhetim: uma história (1996), como 

guia, podemos identificar a relação entre modelo seriado e sucesso de público já no prólogo. 

Nele, a autora comenta sua saga pela descoberta das origens de um romance anterior ao 

surgimento do folhetim, de nome Sinclair das Ilhas e que, de alguma forma, teve o seu 

quinhão no processo de gestação do gênero nascido na França: 

 

[…] o que é o Sinclair das Ilhas? Um romance escrito em 1803 por uma novelista e 
educadora inglesa, mrs. Elizabeth Helme, que penetrou no Brasil na roupagem 
francesa ideada por mme. De Montolieu. É o que os franceses consideravam o típico 
roman anglais pré-romântico. Nele tudo se encontra: enredo cheio de suspense, 
raptos, sequestros, abandonos, torneios medievais, castelos góticos, ruínas, capelas, 
exaltação da natureza, a velha Escócia, ilhas selvagens, nobres cavaleiros e horríveis 
vilões e, no caso, até vilãs; exaltação da coragem indômita que justifica o rapto e da 
virtude submissa, doméstica e domesticadora. Enfim, um misto de tendências 
arcaicas ou tradicionais, e novas. Uma iniciação aos temas e ao romance modernos: 
Ossian, Young, uma pitada de realismo, outra de ‘antiquarismo’. Um ‘gótico’ que 
respondia àquele modelo ideal referido por Alencar: ‘[romance] cheio de mistérios 
[…] ruínas de um castelo, amortalhada pelo baço clarão da lua […] alguma capela 
gótica frouxamente esclarecida pela lâmpada cuja luz esbatia-se na lousa de uma 
campa’. (MEYER, 1996, p.46) 
 

Meyer não cita as características de Sinclair das Ilhas nesse trecho por acaso. Ao nos 

dirigirmos para o primeiro capítulo de seu estudo, intitulado “Primeira fase do romance-

folhetim (1836 – 1850) – Mistérios e vinganças”, percebemos o quanto esses traços – alguns 
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não exclusivos da literatura gótica inglesa, mas usufruídos na época principalmente a partir 

deles – estão intimamente relacionados à formação do folhetim francês. Todos os mistérios, 

crimes, vilanias e reviravoltas que podemos encontrar em algumas narrativas góticas serviram 

de base para o modo de construção do folhetim em sua fase inicial, assim como se 

mantiveram presentes em diversos de seus exemplares ao longo das décadas em que foi o 

meio de publicação mais consumido no contexto luso-brasileiro. Afinal, nada mais indicado 

para instigar a curiosidade do leitor e vender jornais dia após dia do que um mistério ainda por 

resolver – sobrenatural ou não –, cenas de crimes violentos, premonições e promessas de 

vingança. 

O suspense gerado pelo desconhecido e o impacto causado pelas cenas pavorosas 

instigam a curiosidade dos leitores, mostrando-se vendáveis desde as primeiras manifestações 

da ficção gótica e auxiliando na construção do mercado editorial enquanto atividade 

comercial de um mundo envolvido pelos benefícios técnicos gerados pela Revolução 

Industrial. 

Outra semelhança que reúne os textos de Herculano e Norberto é o fato de que tanto 

o Eurico quanto Januário encontram-se, em termos cronológicos, no momento de surgimento 

do romance moderno em seus países e foram apresentados ao público com certa 

intencionalidade e preocupação por parte de seus autores em estabelecerem um diálogo com o 

gênero emergente. Em texto introdutório a Eurico, o Presbítero, datado de 1843, Herculano 

registra o seguinte comentário, posto em nota de rodapé: 

 

Sou eu o primeiro que não sei classificar este texto; nem isso me aflige demasiado. 
Sem ambicionar para ele a qualificação de poema em prosa – que não o é por certo – 
também vejo, como todos hão de ver, que não é um romance histórico, ao menos 
conforme o criou o modelo e a desesperação de todos os romancistas, o imortal 
Scott. Pretendo fixar a ação que imaginei numa época de transição – a da morte do 
império gótico, e do nascimento das sociedades modernas da Península [...] O 
período visigótico deve ser para nós como os tempos homéricos da Península. Nos 
cantos do presbítero tentei achar o pensamento e a cor que convém a semelhante 
assunto, e em que cumpre predominem o estilo e formas da Bíblia e dos Edas [...] O 
romance histórico, como o concebeu Walter Scott, só é possível aquém do oitavo – 
talvez só aquém do décimo século; porque só aquém dessa data a vida da família, o 
homem sinceramente homem, e não ensaiado e trajado para aparecer na praça 
pública, se nos vai pouco a pouco revelando. As formas e o estilo que convêm aos 
tempos visigóticos seriam, desde então, absurdos e, parece-me, até, que ridículos. 
[...] E a forma e o estilo devem aproximar-se mais ou menos de um ou de outro 
extremo, conforme a época em que lançamos a nossa concepção está mais vizinha 
ou mais remota da que vai deixando de existir ou da que vem surgindo. A dificultosa 
mistura dessas cores na paleta do artista nenhuma doutrina, nenhum preceito lha diz: 
ensinar-lhe-á o instinto. (HERCULANO, 1963, p. 41-43) 
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Note-se que Herculano, ainda que demonstre não se preocupar demasiadamente com 

a classificação de seu livro, esteve muito ciente do gênero no qual estava se embrenhando e 

também daquilo que julgava estar o seu texto afastando-se em relação ao arquétipo scottiano 

de romance. Em suma, o autor vê Eurico como uma obra que se direciona a um modelo 

popularmente reconhecido, mas que não o segue de todo, ocupando um espaço de certo 

hibridismo, caráter que o romance enquanto gênero sempre assumiu. É perceptível, também, 

sua preocupação quanto a forma de representação e verossimilhança dos personagens em 

determinados períodos históricos retratados, separando-os entre o “homem sinceramente 

homem”, e o homem “ensaiado e trajado para aparecer na praça pública”, indicando que a 

mistura de ambos seria o mais prudente em termos estéticos. Recordemo-nos de que esse 

mesmo tipo de preocupação já assombrava Walpole no processo de criação de The Castle of 

Otranto, e suas escolhas fizeram com que muitos de seus críticos o acusassem de não ser fiel 

na reconstrução da Idade Média. O que Herculano preconiza, décadas após a experiência de 

Otranto é, devidamente, a mistura e o equilíbrio entre as formas do passado e do presente 

moderno, de modo a evitar que os estilos pregressos, em sua representação tal qual deveria 

supostamente ser, caíssem no ridículo. Assim, o autor português supera o modelo de Scott e 

assume que o olhar e a interpretação que damos para o passado é, em grande medida, um 

olhar de nossa época. 

Herculano ainda pondera: 

 

A Espanha romano-germânica transformou-se na Espanha rigorosamente moderna 
no terrível cadinho da conquista árabe. A obra literária (novela ou poema – verso ou 
prosa – que importa?) relativa a essa transição deve combinar as duas fórmulas – 
indicar as duas extremidades a que se prende; fazer sentir que o descendente de 
Teodorico ou de Leovigildo será o ascendente de Cide ou do Lidador; que o herói se 
vai transformar em cavaleiro; que o servo, entidade duvidosa entre o homem e a 
coisa, começa a converter-se em altivo e irrequieto burguês. (HERCULANO, 1963, 
p.43) 
 

O que o autor está nos indicando é o fato de que, na constituição de seu romance, há 

uma ponte entre passado e presente, a percepção de que há um processo que conecta os dois 

extremos e de que um é fruto do outro. Note-se que o movimento destacado por Herculano 

entre as duas épocas – principalmente a alteração do “servo” que vem a tornar-se um 

“irrequieto burguês” –, em grande medida, corresponde às modificações representadas 

enquanto tensões dos papéis sociais no plano de classes que observamos quando averiguamos 

as contribuições de The Castle of Otranto para a ficção gótica. Como veremos, as ações 

iniciais do protagonista de Eurico, o presbítero, fruto de suas frustrações e pesadelos, são 
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motivadas tanto por sua percepção das alterações das estruturas sociais e de hierarquia do 

meio em que vive, quanto pelas modificações realizadas nas fronteiras e nas relações de poder 

enquanto a invasão dos árabes avançava pelo interior da Península Ibérica.  Essa consciência, 

de nossa parte, tornar-se-á importante, também, para notarmos que a poética gótica, ainda que 

se configure como um modo literário com formulações próprias, está em intenso diálogo com 

um contexto literário maior e complexo. 

Quando voltamos nossa atenção para o prefácio do Januário Garcia de Joaquim 

Norberto, percebemos a preocupação, de modo menos elaborado em comparação ao texto 

introdutório de Herculano, com o exercício da produção de um romance moderno em seu 

período de surgimento no mundo de língua portuguesa. No entanto, mesmo que Norberto 

enteja interessado em trabalhar com a matéria de estratificação histórica em sua obra, o autor 

não tem em mente, de modo explícito, um modelo de romance histórico scottiano. Sua 

referência é o romance enquanto gênero em formação e, conjuntamente, a produção de uma 

obra que apresente episódios do passado nacional. 

Na publicação em volume de 1852, Januário Garcia vem acompanhado de As duas 

órfãs (publicação original de 1841), Maria ou Vinte anos depois (original de 1844) e O 

testamento falso (data da primeira publicação desconhecida117). Na apresentação de sua 

coletânea, Joaquim Norberto comenta: 

 

 
É o romance entre nós de tão moderna data que se não deve esperar por ora senão 
débeis ensaios mormente daqueles que nem um interesse ou glória colhem de suas 
lucubrações, pois toda a pena que entre nós, se não prostitui às paixões políticas tem 
de mendigar, como o desditoso Savage, um pedaço de papel em que eternize os 
pensamentos de uma imaginação que Deus iluminou como os raios cheios de luz de 
sua inteligência: “E a pátria por quem tanto hão feito os filhos/ Que digno prêmio 
lhes há dado? A fome!”118 (SOUZA, 2002, p. 47) 
 

Além de ponderar brevemente sobre o lugar que imagina ser ocupado pelo romance e 

seus autores naquele momento, Joaquim Norberto inicia o primeiro parágrafo de sua 

apresentação ressaltando a novidade na qual ainda se constituía o romance enquanto gênero 

em formação. Em sua perspectiva, as obras que se seguiriam não seriam mais do que meras 

tentativas primárias que, quando muito, serviriam de ensaios, experimentos. 

Independentemente da real natureza dos textos de Souza presentes na referida coletânea, eles 

_______________  

 
117 AZEVEDO, 2002, p. 10.  
118 Versos do poema Camões de Almeida Garrett. 
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constroem-se como narrativas ficcionais em prosa que possuem em seus horizontes o romance 

enquanto gênero, analogamente ao que ocorre com Herculano.  

Cabe destacarmos ainda uma distinção realizada pelo prólogo de Norberto que 

explicita uma discussão que iremos retomar em outros momentos de nosso percurso, pois se 

constitui enquanto uma problemática recorrente tanto entre os escritores, quanto na crítica 

literária exercida sobre a ficção gótica: a separação dos romances ditos sérios daqueles 

considerados de entretenimento, fontes de uma fruição descompromissada119. Essa percepção 

bifurcada do gênero romance é evidenciada pelo excerto de Norberto quando este destaca a 

existência de uma ficção produzida por aqueles “que nem um interesse ou glória colhem de 

suas lucubrações”, daqueles que precisam se introduzir em um tipo de padrão de produção 

que representa o que chama de “paixões políticas”.  

Partindo de tais considerações acerca da natureza dos textos de Herculano e Norberto 

– a produção de romances que, tendo em vista diferentes graus de aproximação e afastamento 

de um modelo, ou de sua essência séria ou popular, se ocupam de uma retomada da história 

nacional – alcançamos outro ponto de contato entre as obras: o teor obscuro do passado 

retomado por esses romances. Um dos fatores que devem incitar o nosso interesse pela análise 

dos dois textos em conjunto é o entendimento de que a história revisitada em Eurico e 

Januário não é necessariamente gloriosa, rica e muito menos saudosa. Trata-se de um passado 

sombrio, macabro e violento, elementos que contribuem para a introdução dessas narrativas 

na tradição da ficção gótica, expondo as tensões entre a formação do presente moderno e os 

ecos de um tempo pregresso que ainda nos assombra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 
119 CARDOSO, 2013, p. 193.  
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3.4 EURICO E JANUÁRIO: OS HORRORES DA TRANSIÇÃO 

 

É esperado que toda obra literária de inspiração histórica tenha uma fonte 

documental que seja a origem dos seus relatos: textos historiográficos, cartas, manuscritos ou 

mesmo episódios famosos envolvendo personalidades igualmente conhecidas. No caso das 

ficções góticas que exploram a temática, a origem documental é um elemento chave 

responsável por tornar a leitura extremamente atraente ao público. Eventos pavorosos, 

macabros e fantasmagóricos soam como absurdos aos ouvidos de certos leitores, 

principalmente em se tratando do público burguês iluminista de meados do século XIX. O 

apelo das imagens criadas pelas narrativas de terror e horror é tão expressivo que apenas a 

possibilidade de que aqueles acontecimentos tenham lastros na história factual gera comoção 

no público pela única razão de serem tais eventos a representação do exato oposto do que se 

espera de um mundo civilizado, seguro e coerente no qual o homem moderno e urbano julga 

viver. Como vimos, esse é um dos elementos básicos de The Castle of Otranto já em 1764, 

assim como de inúmeras ficções góticas produzidas ao longo das décadas, e tanto em Eurico, 

o presbítero quanto em Januário Garcia encontramos o mesmo princípio. 

A ação do romance de Herculano se passa no momento da queda do império 

visigótico na Península Ibérica e lida com alguns nomes de personalidades históricas 

envolvidas no episódio. Eurico, o protagonista, é um homem que tem seus anseios amorosos 

contrariados e, incapaz de lidar com isso, se exila na função de presbítero em um território 

geograficamente afastado. Ainda que fosse grande pesquisador e historiador, Herculano 

apresenta a fonte dos relatos particulares que vai narrar de forma um tanto obscura: 

 

Por isso minha concepção complexa, cujos limites não sei de antemão assinalar, dei 
cabida à crônica-poema, lenda ou o que quer que seja do presbítero godo: dei-lha, 
também, porque o pensamento dela foi despertado pela narrativa de certo manuscrito 
gótico, afumado e gasto do roçar dos séculos, que outrora pertenceu a um antigo 
mosteiro do Minho. (HERCULANO, 1963, p. 41-43) 
 

Note-se que no excerto o autor utiliza-se de uma estratégia retórica que esteve em 

voga na produção de romances no período – a inspiração da narrativa a partir de um suposto 

manuscrito encontrado em um antigo monastério. Lembremo-nos de que esse recurso esteve 

presente já no primeiro prefácio de The Castle of Otranto como objeto de tensão entre 

realidade e ficção, uma das discussões que estão na base da formação do romance moderno. 

Na época de Herculano essa estratégia tornou-se algo importante, principalmente na produção 

dos romances históricos que tinham em acontecimentos factuais a base de sua criação. Ao 
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mesmo tempo, Herculano demonstra a indicação de que a precisão histórica do romance se 

mistura a uma revisitação do passado a partir da discussão de uma problemática eclesiástica: 

 

A história das agonias íntimas geradas pela luta desta situação excepcional do clero 
com as tendências naturais do homem seria bem dolorosa e variada, se as fases do 
coração tivessem os seus anais como os têm as gerações e os povos. A obra da 
lógica potente da imaginação que cria o romance seria bem grosseira e fria 
comparada com a terrível realidade histórica de uma alma devorada pela solidão do 
sacerdócio. [...] Alguns fragmentos avulsos que nas minhas indagações encontrei 
eram apenas frases soltas e obscuras da história que eu buscava debalde; debalde, 
porque à pobre vítima, quer voluntária, quer forçada ao sacrifício, não era lícito o 
gemer, nem o dizer aos vindouros: - “Sabei quanto eu padeci!”. E, por isso mesmo 
que sobre ela pesava o mistério, a imaginação vinha aí para suprir a história. Da 
ideia do celibato religioso, das suas consequências forçosas e dos raros vestígios que 
destas achei nas tradições monásticas nasceu o presente livro. (HERCULANO, 
1963, p. 40-41) 
 

O mistério das lacunas deixadas pela história, como nos diz Herculano, é respondido 

pela imaginação. Onde começa uma e termina a outra é uma fronteira obscura e é nessa 

imprecisão que a narrativa gótica que aposta no componente histórico pode potencializar as 

ideias transmitidas pelo terror e pelo horror.  

Mas se a obscuridade da história buscada por Herculano é devida aos poucos 

documentos existentes sobre o mundo que pretende retratar, no caso de Januário Garcia a 

imaginação de seu autor concatena uma série de relatos e diferentes versões que circulam 

através da tradição oral de determinais regiões do Brasil sobre eventos e personagens 

assombrosos.  

As desventuras de Januário Garcia baseiam-se em um conhecido episódio, 

supostamente real e rodeado de polêmicas, ocorrido na região sul de Minas Gerais, na cidade 

de São Bento Abade, no início do século XIX, alguns anos antes da chegada da Família Real. 

A história mineira registra o trágico episódio em que, após uma briga motivada por uma 

disputa de demarcação de terras entre vizinhos, João Garcia Leal, irmão do pacato Januário 

Garcia Leal, foi amarrado a uma figueira pelo seu rival – contando este com a ajuda de mais 

seis irmãos – e esfolado enquanto ainda estava vivo. Estarrecido com a notícia, e diante da 

apatia da Justiça do período colonial, pouco efetiva, ainda mais nos locais afastados das 

principais cidades, Januário jura vingança contra os assassinos do irmão, abandona esposa e 

filho, e parte em uma jornada sangrenta que dura seis anos na busca pelos criminosos. 

Januário encontrou todos e, após matar cada um deles, arrancou-lhes uma das orelhas, 

passando-as em sal, e as enfiou em um cordão que carregava pendurado ao pescoço. 
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Note-se que o trabalho de Norberto mescla período histórico documentado e 

narrativas orais na formação de seus textos, que são produzidos em função de um exercício 

imaginativo. O mesmo ocorre no Eurico de Herculano que retoma algumas imagens da 

cultura popular portuguesa, como a lenda do Cavaleiro Negro, personagem recorrente no 

romance histórico romântico. O que nos interessa nessa breve exposição é uma percepção de 

como esses livros se filiam a um tipo de estrutura narrativa recorrente na ficção gótica que 

quer, justamente, operar entre a história e a ficção, provocando a curiosidade do leitor. Trata-

se de episódios que “alguém ouviu falar”, em diferentes versões, geralmente de crimes 

hediondos ou aparições fantasmagóricas, mas que, segundo os narradores, suas fontes 

garantem a veracidade daqueles acontecimentos que abalam os princípios de civilidade nos 

quais vive a grande maioria dos leitores.  

De origens naturais ou sobre-humanas, o certo é que os relatos folclóricos, históricos 

ou noticiosos que se cercam de mistérios e terrores – afinal, as lendas e rumores de hoje foram 

as notícias históricas e fatos verídicos de ontem, e em alguns casos as fontes ainda se 

confundem120 – servem de combustível para a imaginação de muitos, resultando em inúmeras 

narrativas que se disseminam não apenas na forma de relatos orais, mas também em 

manifestações na pintura, na escultura, na música, no teatro e na literatura. Partindo desse 

legado, não é apenas em sua forma de gestação que Eurico, o presbítero e Januário Garcia 

guardam similaridades. Os usos do terror e do horror para abordar processos de mudanças e 

modernizações sociais também compõem o quadro característico desses romances, como logo 

apreciaremos. Além disso, cada um dos protagonistas representa não apenas uma resistência a 

transformação, mas também o objeto de uma tragédia que marca definitivamente a vida 

daqueles que veem em decadência um mundo antigo ao qual pertenciam e não se adaptam ao 

que a modernidade traz.  

 

Recuperemos os principais elementos do enredo de Eurico, o presbítero. O 

personagem que dá título ao romance nos é apresentado no segundo capítulo, após uma breve 

ambientação histórica realizada logo na abertura: 

 

O presbítero Eurico era o pastor da pobre paróquia de Cartéia. Descendente de uma 
antiga família bárbara, gardingo na corte de Vitízia, depois de ter sido tiufado ou 

_______________  

 
120 Sob esse aspecto, cabe reproduzirmos, ainda, um comentário de Alexandre Herculano em uma nota anexada 

ao final do Eurico em que diz: “Deste modo, sendo hoje dificultoso separar, em relação àquelas eras, o 
histórico do fabuloso, aproveitei de um e de outro o que me pareceu mais apropriado ao meu fim.” 
(HERCULANO, 1963. p. 229).  



131 

 

 

milenário do exército visigótico, vivera os ligeiros dias da mocidade no meio dos 
deleites da opulenta Toletum. Rico, poderoso, gentil, o amor viera, apesar disso, 
quebrar a cadeia brilhante da sua felicidade. Namorado de Hermengarda, filha de 
Favila Duque de Cantábria, e irmã do valoroso e depois célebre Pelágio, o seu amor 
fora infeliz. O orgulhoso Favila não consentira que o menos nobre gardingo pusesse 
tão alto a mira de seus desejos. Depois de mil provas de um afeto imenso, de uma 
paixão ardente, o moço guerreiro vira submergir todas as suas esperanças. [...] A 
ingratidão de Hermengarda, que parecera ceder sem resistência à vontade de seu pai, 
e o orgulho insultuoso do velho prócere deram em terra com aquele ânimo, que o 
aspecto da morte não seria capaz de abater. [...] Uma dessas revoluções morais que 
as grandes crises produzem no espírito humano se operou então no moço Eurico. 
Educado na crença viva daqueles tempos, naturalmente religiosos porque poeta, foi 
procurar abrigo e consolações aos pés de Aquele cujos braços estão sempre abertos 
para receber o desgraçado que neles vai buscar o derradeiro refúgio. [...] Depois de 
passar pelos diferentes graus do sacerdócio, Eurico recebera ainda de Sisberto, o 
predecessor de Opas na Sé de Híspalis, o encargo de pastorear esse diminuto 
rebanho da povoação fenícia. (HERCULANO, 1963, p. 50-52) 
 

Desde as primeiras páginas recebemos indicações de que Eurico, o presbítero é um 

romance que passará pelo sentimento de inconstância, partindo de mudanças, transições e 

ideias em franca oposição, mas que não se constituem enquanto extremos absolutamente 

opostos. Essa gama de contrastes é fruto, como nos revela o narrador, “dessas revoluções 

morais que as grandes crises produzem no espírito humano”. 

A primeira inquietação explicitada advém do período em que a narrativa transcorre: 

o momento de queda do mundo visigótico, as mudanças em suas estruturas políticas e as 

invasões dos mouros. O primeiro capítulo se encarrega de transparecer esse processo e de 

como o mesmo era carregado de uma angústia devido à falta de perspectiva do que essa 

sociedade viria a ser no futuro próximo. A única sensação predominante era a de certo 

pessimismo. Como o próprio escritor nos alertou em seu prólogo, há no romance um 

movimento de diálogo entre ecos desse passado com o presente que se formou a partir desses 

processos de mudanças ocorridas na Idade Média ibérica.  

Eduardo Lourenço, em seu conhecido O Labirinto da Saudade: Psicanálise Mítica 

do Destino Português (1978), estabelece uma conexão entre a obra de Herculano e a situação 

política na qual o autor viveu: 

 

Se Herculano se descobre e inventa romancista pseudo-medievalizante e historiador, 
não é por amor do passado enquanto tal, por mais glorioso, mas como prospector do 
tempo perdido de Portugal, cuja decifração lhe é vital situar como homem, cidadão e 
militante num presente enevoado e oscilante. Só assim julga possível modelar o 
perfil futuro da incerta forma histórica em que se converteu a sua pátria. 
(LOURENÇO, 1992, p. 82-83) 
 

Partindo da reflexão de Lourenço e das pistas que o próprio Herculano nos oferece 

em seu prólogo, é possível vincularmos essa instabilidade que interessa ao romancista em um 
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episódio do passado histórico específico de Portugal com seu presente também instável. 

Eurico, o presbítero foi produzido e divulgado nos anos de 1840, entre dois momentos de 

tensão na política portuguesa ao longo das tentativas de implantação do Liberalismo e da 

modernização do Estado português, uma sociedade fruto da Revolução de Setembro (1836) e 

que se encaminhava para aquilo que culminaria na Regeneração (1851). Em grande medida, 

algumas das tensões vividas pelos personagens do Eurico são objetos análogos de uma 

reflexão que Herculano gostaria de estabelecer e divulgar entre seus leitores acerca dos 

processos históricos da formação nacional que, assim como no passado, atravessava no 

presente por um momento de incertezas.  

Herculano utilizou em seu romance dois elementos formulados enquanto exemplares 

dessas transformações e que, além de representarem pontos essenciais nos quais a narrativa se 

concentra, são os responsáveis pelos momentos em que Eurico, o presbítero mais se revela e 

se expressa enquanto uma ficção gótica. O primeiro elemento é o próprio personagem Eurico, 

um homem de futuro trágico e que podemos interpretar como o símbolo de um mundo que 

está em processo de mudança. O segundo elemento é o anticlericalismo, fator de tensão em 

um país como Portugal em que, historicamente, a Igreja esteve muito próxima ao poder. 

Como vimos, Eurico teria se isolado na vida monástica após sofrer uma desilusão e 

ter seus planos frustrados. Em princípio poderíamos julgar que o isolamento do gardingo seria 

fruto de um descontentamento unicamente amoroso, visto a sua impossibilidade de casar-se 

com Hermengarda, no entanto, ao lermos o romance atentamente é possível notarmos que a 

questão do amor – sobretudo o amor romântico – é algo que passa longe das preocupações 

mais emergentes do protagonista. Isso nos é sugerido pela própria forma com a qual o 

narrador nos apresenta as circunstâncias da rejeição.  

Eurico é retratado como um homem de posição consideravelmente relevante dentro 

da sociedade em que vivia: “Descendente de uma antiga família bárbara, gardingo na corte de 

Vitízia, depois de ter sido tiufado ou milenário do exército visigótico, vivera os ligeiros dias 

da mocidade no meio dos deleites da opulenta Toletum. Rico, poderoso, gentil[...]”121. Em 

outras palavras, Eurico gozava de prestígio financeiro e político/militar na estrutura social dos 

godos de então. Ainda assim, suas posses invejáveis não foram suficientes para agradar o 

Duque de Cantábria, pai de Hermengarda, que via no interesse de Eurico por sua filha um 

desejo do jovem de ascender à nobreza. A recusa certamente se constitui como um golpe nos 

sentimentos de Eurico, mas apesar de em alguns momentos vermos um homem chamando por 

_______________  

 
121 HERCULANO, 1963, p.51.  
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sua amada, a história não se restringe ao tópico do amor romântico impossível entre dois 

jovens de classes distintas e nem o supervaloriza em relação a seus demais interesses. Apesar 

do que pode parecer, Eurico, o presbítero, não é uma história de amor e esse elemento é 

apenas um pretexto brevissimamente aproveitado. Ao que tudo indica, Hermengarda, que 

pouco é retratada na primeira metade do romance, corroborou a decisão do pai, sem 

resistência. O que destrói o coração de Eurico é a percepção da dinâmica política e social a 

qual o império visigótico estava assumindo e que o impedia de se aproximar de sua amada por 

uma simples questão hierárquica aristocrática, algo que não seria natural dos godos, mas sim 

um costume herdado da tradição romana. 

Assim, o narrador comenta a transformação dos costumes dos godos influenciados 

pelas estruturas do império que eles mesmos haviam deposto: 

 

A civilização, porém, que suavizou a rudeza dos bárbaros era uma civilização velha 
e corrupta. Por alguns bens que produziu para aqueles homens primitivos, trouxe-
lhes o pior dos males, a perversão moral. A monarquia visigótica procurou imitar o 
luxo do império que morrera e que ela substituíra. Toletum quis ser a imagem de 
Roma ou de Constantinopla. Esta causa principal, ajudada por muitas outras, 
nascidas em grande parte da mesma origem, gerou a dissolução política por via da 
dissolução moral. (HERCULANO, 1963, p.46) 
 

Dessa forma, a motivação do isolamento de Eurico na vida religiosa parte mais dos 

sentimentos de descontentamento e inadequação do protagonista diante do mundo que 

descortinava diante de si do que de uma desilusão amorosa. Isso é explicitado pelo narrador 

quando comenta: “A ingratidão de Hermengarda, que parecera ceder sem resistência à 

vontade de seu pai, e o orgulho insultuoso do velho prócere deram em terra com aquele 

ânimo, que o aspecto da morte não seria capaz de abater.” 122.  

Seu afastamento não se dá, certamente, de modo tranquilo. Logo no segundo 

capítulo, no qual o presbítero nos é apresentado, é evidente que o mesmo não encontra na vida 

de meditação a paz que procurava para aplacar suas inquietações que, ao contrário, tornaram-

se mais avivadas. Alexandre Dias Pinto nos auxilia na reflexão a respeito desse movimento 

realizado por Eurico: 

 

Eurico decide então excluir-se voluntariamente do epicentro do espaço comunitário, 
identificado com a corte de Toletum. A partida pretende traduzir a ruptura radical 
com aqueles que trataram de forma imerecida quem pelo reino combateu e arriscou a 
vida e expressar a sua rejeição de e por um mundo moral e politicamente dissoluto. 
[...] Não desejando fazer parte de tal sociedade, a personagem desloca-se, num 

_______________  

 
122 HERCULANO, 1963, p.51.  
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primeiro momento, para uma região na fronteira sul do território visigótico: o Calpe. 
É aí que, nas vestes de presbítero, procura reencontrar-se com Deus, romper com o 
seu passado e cortar os laços que o prendem à comunidade a que pertenceu. A sua 
localização geográfica, na periferia do espaço nacional, representa o afastamento 
radical e o isolamento da personagem. Nesse aspecto, a deslocação à ilha Verde, um 
espaço que alude à situação solitária de homem e ao estatuto de presbítero, traduz de 
forma emblemática a sua separação da mole dos seus semelhantes e a sua existência 
eremítica. [...] Embora se tenha excluído da sociedade visigótica e expressado o seu 
repúdio pelo status quo vigente, Eurico mantém uma relação identitária do tipo 
metonímico. Ideologicamente e axiologicamente ele é um produto da civilização 
goda, identificando-se até o fim com os valores que dela herdou. Assim, a 
decadência política, moral e religiosa do reino é, em grande medida, a responsável 
pela crise existencial e ontológica de Eurico: o marasmo interior que o entorpece e a 
complexidade de problemas que o assolam encontram um paralelo e a origem na 
vacuidade espiritual e moral e no turbilhão de práticas dissolutas e de 
acontecimentos violentos que fazem desmoronar as estruturas sociais e políticas do 
estado. Ora, a personagem sente que a sua razão de existir se perde quando os 
valores e as formas de organização social em que foi forjado se encontram em 
estado de ruína. (PINTO, 2006, p.352-353)  
 

Em suma, o que o pensamento de Pinto apresenta, e o romance de Herculano de fato 

nos explicita, é que Eurico encontra-se em estado de aflição e agonia pois seu interior é 

reflexo da condição de dissolução e ruína que o mundo ao qual ele pertence e do qual é 

produto se encontra. Além disso, no papel de herói romântico, o gardingo vê-se como 

incompatível com essa nova configuração e opta pelo autoexílio, não apenas ideológico, mas 

geográfico. É na representação desse isolamento e do que ele gera no pensamento do 

protagonista que as matrizes góticas de Eurico, o presbítero primeiro afloram.  

A escolha pela região do Calpe para o autoexílio do presbítero é muito significativa. 

Como nos explicita Pinto no excerto anteriormente reproduzido, essa região localiza-se ao sul 

da fronteira do império visigótico. Eurico abandona o centro e refugia-se nesse espaço 

isolado, pobre e em uma velha região pouco afetada pelas terríveis mudanças das quais 

procurava manter-se afastado. Interessa-nos também o fato de o Calpe ser uma região de 

fronteira, espaço para o qual Franco Moretti chama nossa atenção quando se trata da ficção 

produzida pelo século XIX: 

 

Longe de ser acidental, essa constante geográfica é provavelmente um importante 
fator do sucesso excepcional dos romances históricos, porque oferece à Europa 
oitocentista uma verdadeira fenomenologia da fronteira – o que é uma grande coisa 
a fazer quando as fronteiras estão ao mesmo tempo endurecendo e sendo contestadas 
como ‘não naturais’ pelas diversas ondas nacionalistas e quando, como 
consequência, a necessidade de representar as divisões territoriais da Europa se torna 
repentinamente mais forte. [...] Fronteiras, portanto. Há duas espécies delas: as 
externas, entre Estado e Estado; e as internas, no interior de um dado Estado. No 
primeiro caso, a fronteira é o lugar da aventura; cruzamos a linha e estamos frente a 
frente com o desconhecido, frequentemente com o inimigo; a história penetra num 
espaço de perigo, de surpresas, de suspense. [...] As fronteiras internas operam de 
maneira diferente e focam um tema que é muito menos vistoso do que a aventura, 
mas muito mais perturbador: a traição. [...] (MORETTI, 2003, p. 46) 
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A dinâmica estabelecida no Eurico passa, em certa medida, pelas duas fronteiras 

exemplificadas por Moretti. Em primeiro lugar temos o Calpe como uma fronteira externa, na 

beira do mar Mediterrâneo, onde terminam as terras do império visigótico e pelas quais 

podem adentrar tropas invasoras inimigas. Ao mesmo tempo, a região é uma fronteira interna 

do próprio império, afastada do centro do poder, com o qual muito pouco compartilha de suas 

características, inclusive culturais. É ali que Eurico reflete justamente sobre sua condição de 

traído por aquele mundo ao qual se dedicou. Traição esta que, como veremos, foi o motor de 

muitas das tragédias que se desenrolaram ao longo do romance. 

Nos capítulos em que vemos Eurico circulando pelos arredores de seu exílio, o texto 

de Herculano introduz alguns dos princípios do sublime burkeano que inspira o terror da 

vastidão e da infinitude: 

 

O mar estava tranquilo, e o ar puro e diáfano. As costas de África fronteiras, lá na 
exterminada do horizonte, pareciam uma orla escura bordada no manto azul do 
firmamento. A aragem do norte encrespava suavemente a superfície das águas; [...] 
Assentado à sombra de uma rocha que formava um promontoriozinho do lado do 
sul, lancei os olhos em volta até onde se descobria o horizonte. Lá, no extremo do 
Estreito para a banda do mar interior, viam-se na ponta da África os cimos das torres 
de Septum fronteiras aos cerros escalvados do Calpe. De Septum para o ocidente as 
costas africanas contrastavam nas suas ondulações suaves com a penedia áspera das 
ribas hispânicas, e, confrangido entre os dois continentes, o mar balouçava-se 
resplandecente com os raios inclinados do sol. [...] Uma melancolia suave se me 
erguia lentamente no coração [...] Os raios derradeiros do sol desapareceram: o 
clarão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo grande vulto da noite, que se 
alevanta do lado de Septum. Nesse chão tenebroso surge a meus olhos ó 
Hermengarda, semelhante à aparição do anjo da esperança nas trevas do condenado. 
(HERCULANO, 1963, p. 71-74) 

 

Nesse momento Eurico possui diversas fronteiras territoriais diante de si, 

representadas pela vastidão da configuração geográfica. O cenário simboliza o 

aprofundamento da sensação de isolamento no qual o presbítero vive em sua situação de 

autoexilado, mas também uma motivação para a sua entrada em um mundo imersivo e 

reflexivo que precede a tomada de decisão que desencadeará a ação que percorrerá o restante 

do romance. A linguagem escolhida por Herculano para designar esse momento, que 

representa um ponto de virada na narrativa, é a da ficção gótica, expressiva, gráfica e que 

atende à demanda da urgência exigida pelos ares da mudança. Tal episódio transcorre no 

capítulo seis, intitulado “A Visão” e que, como o próprio nome sugere, vai adentrar no plano 

da premonição, do sonho, da visão de imagens formadas em estado de vigília:  
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O sono ou a vigília, que me importa esta ou aquele? As horas da minha vida são 
quase todas dolorosas; porque a imaginação do homem não pode dormir. Para o 
povo, ignorante e impiamente crédulo, a noite é cheia de terrores; em cada folha que 
range na selva ele ouve um gemido de alma que vagueia na terra; em cada sombra 
de árvore solitária que se balouça com a aragem sente o mover de um fantasma; as 
exalações dos brejos são para ele luz de demônios, alumiando folgares de feiticeiras. 
Mas, quando jaz no leito do repouso, o seu dormir é tranquilo. Ao cruzar os umbrais 
domésticos, esses terrores sumiram-se com os objetos que os geraram. A sua alma 
parece despir-se da fantasia grosseira, como o corpo se despe da estringe áspera que 
lhe resguarda os membros. Não assim eu. Quando as pálpebras cerrando-se me 
escondem o mundo das realidades, os olhos do espírito volvem-se para o mundo das 
existências ideais. Às vezes, a felicidade e a esperança vêm consolar-me então; 
muitas mais, porém, os sonhos maus me perseguem [...] Terribilíssimos foram os 
sonhos que Deus mandou ao presbítero; mas, porventura, mais terrível é a sua 
significação. (HERCULANO, 1963, p. 77-78) 
 

Aqui, Herculano faz uso de um dos elementos caros a certa parcela do Romantismo, 

o sonho, e neste caso, um sonho exemplar da ficção de inspiração gótica. Primeiramente, 

notemos que, como herói, Eurico é caracterizado como um indivíduo que não pertence ao 

mundo dos homens ordinários e do “povo ignorante”. Se os terrores de um mundo 

imaginativo apavoram aqueles que, acordados, se encontram diante da escuridão, mas cessam 

na tranquilidade do sono protegido pelo contexto doméstico – e novamente Herculano evoca a 

ideia de fronteira entre o exterior e o interior, o estranho desconhecido e o doméstico familiar 

– Eurico possui uma lógica invertida, pois se o mundo físico é tal como se apresenta, sem 

fantasmas e demônios, o herói é, então, atormentado pelos sonhos que, na economia da 

narrativa, possuem aspectos premonitórios e simbólicos. O que vemos na sequência é o 

desenrolar de uma série de elementos terríficos que profetizam o fim do império godo: 

 

Eram as horas das trevas profundas. Sem saber como, achava-me no viso mais alto 
do Calpe: traspassava-me a medula dos ossos o vento frio da noite, e parecia-me que 
os ombros hirtos se me haviam pregado no topo da penedia. [...] Era horribilíssimo 
ver convertido em cadáver, de todo imóvel e mudo, o oceano; aquele oceano que 
mais de quarenta séculos nem um só dia deixou de revolver-se e bramir em torno 
dos continentes, como o tigre ao redor de rês que jaz morta. [...] Subitamente, 
naquele vasto horizonte, até então puro na sua luz horrenda, dois castelos de nuvens 
serradas e negras começaram a alevantar-se, um da banda da Europa, outro do lado 
de África. [...] Ao aproximarem-se, os dois exércitos de nuvens prolongaram-se em 
frente um do outro e toparam em cheio. Era uma verdadeira batalha. [...] os bulcões 
alevantados da banda de África tinham embebido em si os que subiam da Europa, e 
desciam rapidamente para o lado dos campos góticos. [...] Despertei. Tinha os 
cabelos hirtos, e o suor frio manava-me da fronte aquecida por febre ardente. 
Senhor, Senhor! Foste tu que deste a ler à minha alma a última página do livro 
eterno em que a Providência escreveu a história do império godo? [...] Quem sabe se 
aos árabes foi confiado o castigo desta nação corrupta? (HERCULANO, 1963, p. 
78-80) 
 

O sonho de Eurico, que mistura efetivamente elementos do terror e do horror 

góticos, é expressão gráfica da mudança dos tempos e de uma tragédia anunciada. Se o 
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presbítero já havia percebido, da pior maneira possível, a existência de uma modificação na 

hierarquização no interior da sociedade goda, influenciada pela cultura romana, uma 

transformação muito maior – essa sim aterrorizante – estaria em curso: a invasão dos mouros 

vindos do outro lado daquela fronteira grandiosa que era o mar. A mudança advinda dessa 

invasão seria muito mais profunda e devastadora do mundo que Eurico conheceu e foi criado. 

Os árabes eram, então, entendidos como grupo detentor de uma crença diversa, considerada 

supersticiosa, e um povo feroz e animalesco, em outras palavras, a perversão de todo o mundo 

cristão. Por essa razão, apesar de qualquer desavença que Eurico pudesse ter com a sociedade 

em que vive e sua decadência moral, um instinto de pertencimento ainda persistia: 

 

Terra em que nasci, se o teu dia de morrer é chegado, eu morrerei contigo. Na 
procela que se alevanta de África deixarei submergir o meu débil esquife, sem que a 
esses gemidos que ouvi se vão ajuntar os meus.  Que me importa a vida ou a morte, 
se o padecer é eterno? (HERCULANO, 1963, p. 81) 
 

Esta declaração é representativa de como Eurico é figurado como um homem que 

pertence a um mundo que, independentemente de qual seja o seu desfecho – a incorporação 

definitiva de aspectos da cultura romana na sociedade visigótica ou a invasão árabe –, “o 

padecer é eterno” e não há espaço para Eurico em uma nova configuração, sendo a morte o 

único fim possível para suas inquietações e angústias. Qualquer espécie de adaptação aos 

novos contextos, partindo desse homem caracterizado como não ordinário e superior, não 

apenas seria impossível de sua aceitação, mas como também seria vista como traição. 

Após o sonho premonitório e a correspondência trocada entre Eurico e Teodomiro, 

Duque de Córdoba e antigo companheiro de armas a quem alerta sobre a invasão em curso, o 

presbítero abandona o exílio e parte para combater os inimigos. Durante a jornada, Eurico 

assume a figura de um Cavaleiro Negro, recebendo essa alcunha por trajar uma armadura 

dessa cor.  A imagem de um cavaleiro desconhecido, de armadura negra e que surge em 

momentos cruciais para auxiliar em uma batalha, revelar segredos, desfazer equívocos ou 

recuperar pessoas raptadas é recorrente em narrativas históricas de temática medieval. Esse 

recurso esteve presente, por exemplo, no Ivanhoé (1820), de Walter Scott, e circulou pelas 

ficções medievalistas portugueses, como A Judia (1845), de Augusto César Correia de 

Lacerda (1829 – 1903). 

Representando uma ajuda quase sobre-humana, anjo para os portugueses e demônio 

assassino para os árabes, Eurico, nas vestes de Cavaleiro negro, também parece-nos fazer 

referência a uma lenda de origem portuguesa. Nela, D. Sebastião teria recebido a visita de um 
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jovem cavaleiro que estava protegido por uma armadura negra. O visitante fora até lá para 

alertar o rei, afirmando que havia previsto maus presságios caso o monarca decidisse insistir 

em seus intentos de combater no norte da África: D. Sebastião “desapareceria como fumo e o 

seu povo chorá-lo-ia por muitos anos”123. Ainda segundo a lenda, após ter perdido muitos 

soldados em campo de batalha, devastado, D. Sebastião teria avistado o cavaleiro negro e o 

seguiu, desaparecendo para sempre. Em certa medida, Eurico é um personagem que 

estabelece um paralelo com a imagem do cavaleiro da lenda desse emblemático episódio da 

história portuguesa, sendo ele próprio um cavaleiro negro, carregando maus presságios para 

Teodomiro, Duque de Córdoba, e representando a figura que os governantes e guerreiros 

remanescentes dos godos poderiam seguir no meio da batalha que parecia perdida. 

Saindo do sul, o percurso do Cavaleiro Negro segue cada vez mais rumo ao extremo 

norte, na medida em que as fronteiras estabelecidas pelos invasores iam avançando sobre o 

império visigótico. Quanto mais Eurico e a narrativa avançam em direção aos territórios 

setentrionais, a natureza e os acontecimentos vão tornando-se mais sombrios, refletindo o 

futuro próximo, incerto e obscuro que os espera: 

 

No momento em que já punha o pé sobre o tronco, o reflexo alvacento da escuma, 
que fervia lá embaixo, no meio do crepúsculo frouxo do córrego profundo, e o 
estrépito da torrente, espadanando por entre os musgos e limos estampados nos 
panos irregulares do despenhadeiro, fizeram abaixar os olhos a Hermengarda para o 
abismo, como fascinação irresistível, como conjuro diabólico. Cravados naquele 
horrendo espetáculo, fitos, espantados, ela não podia desprega-los desse caos 
infernal das águas que, redemoinhando ou jorrando contra os rochedos, ora 
negrejavam, precipitando-se compactas para diante, ora, repelidas, despedaçadas em 
ondas de escuma, repuxando cruzadas no ar ou espalmando-se nas faces da penedia, 
misturavam no seu confuso soído um murmurar e rugir como de dor, de cólera, de 
desesperação, de agonia, que vozes humanas não saberiam ajuntar e que só pode ser 
semelhante ao concerto de blasfêmias dos condenados entoando o hino atroz das 
eternas maldições contra Deus. E Hermengarda sentia uma ânsia vertiginosa de se 
atirar àquela voragem; uma como atração magnética, voluptuária, indizível, a favor 
da qual lutava um sentimento misterioso e vago, mas que nem por isso era menos 
ardente, ao mesmo tempo que alma e corpo a repeliam pelo instinto e pelo amor da 
vida. Com as mãos contraídas a fronte pendida e o olhar incerto de um moribundo, a 
donzela parecia haver sido petrificada no momento em que dera a primeira passada 
para transpor essa meta, além da qual, unicamente, existia a esperança. 
(HERCULANO, 1963, p. 195) 
 

É notável como Herculano desenvolve uma dinâmica entre luz e sombra e como 

ambas fazem parte do jogo de atração e repulsa a partir do terror sublime: por um lado, temos 

a natureza revolta, trevosa, caótica e violenta, por outro, Hermengarda donzela, pálida, 

petrificada e, ao mesmo tempo, atraída pelo abismo. No entanto, ao contrário de Eurico, cujo 

_______________  

 
123 A LENDA DO CAVALEIRO DE NEGRO, 2020, s/p.  
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final já parece traçado, Hermengarda ainda vê, diante daquele desejo de consumação no caos 

da transformação, a esperança.  

Em linhas gerais, os elementos apresentados até aqui representam a forma como 

Herculano explorou alguns dos elementos da ficção gótica para lidar com a temática da 

mudança. O segundo modo pelo qual o romancista expressou o medo como fenômeno 

literário estético moderno foi a partir do teor anticlerical de Eurico, o presbítero. O 

anticlericalismo é um mote tradicional não apenas na literatura, mas na cultura portuguesa 

como um todo. Tal fenômeno não nos causa espanto quando lembramos que estamos falando 

sobre um dos países em que a Igreja Católica exerceu forte influência política desde sua 

formação. 

Como vimos, a literatura gótica em sua matriz britânica, se construiu como uma 

ficção com forte teor anticatólico. Embora anticlericalismo e anticatolicismo não sejam 

movimentos idênticos – tanto suas origens quanto suas motivações são distintas, tendo em 

vista que o anticlericalismo é um fenômeno muito mais antigo e abrangente, enquanto o 

anticatolicismo ganha corpo a partir da Reforma Protestante –, é inegável que, no plano da 

produção ficcional, ambas compartilham um certo interesse em tratar de uma decadência, 

vilania e deturpação moral nos quadros da Igreja Católica enquanto instituição. Do ponto de 

vista de algumas das literaturas europeias do século XVIII em diante, a Igreja Católica e sua 

estrutura dominadora simbolizaria um mundo antigo, sombrio, tirânico e ignorante. Nesse 

sentido, Alexandre Herculano encontrou no anticatolicismo da ficção gótica britânica alguma 

inspiração para a expressão de seu anticlericalismo. Basta-nos recordarmos que o romancista 

português foi leitor de The Monk. 

No romance de Lewis é reconhecida a forte crítica feita ao aparato da Igreja Católica, 

tanto a partir da figura do protagonista, o monge Ambrósio, que tem sua pureza e santidade 

completamente destruídas, encaminhando-se para o extremo oposto, pondo em dúvida toda e 

qualquer ideia de vocação religiosa sagrada de seus sacerdotes que a Igreja demonstrava 

apreço em divulgar, quanto a partir da própria decadência da importância espiritual da liturgia 

católica. O primeiro capítulo do romance é expressivo nesse sentido. Nele, Lewis nos coloca 

dentro de uma igreja em que se aguarda o início de uma missa, mas não há nenhuma 

atmosfera de espiritualidade no evento. Tudo não passa de um acontecimento social ao qual as 

pessoas comparecem para verem, serem vistas e encontrar amantes. Mesmo a tão aguardada 

presença do monge Ambrósio, visto como única santidade no ambiente, se dá mais pela 

curiosidade diante do que é exótico – um homem santo – do que por um legítimo apreço por 

sua espiritualidade elevada. Soma-se a esses elementos uma forte crítica à formação dos 
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conventos e de como as freiras não eram postas entre seus muros por vocação, mas por 

determinadas exigências sociais, o que acabava gerando uma série de episódios tenebrosos124. 

Em Eurico, o presbítero, encontramos mecanismos semelhantes aos utilizados pelo 

anticatolicismo de Lewis, mas condizentes com a realidade portuguesa na qual Herculano 

estava inserido. O fator anticlerical está presente logo nas primeiras páginas do romance. No 

prólogo, do qual já reproduzimos alguns excertos anteriormente, o autor nos alerta para a 

representação que fará do sentimento de amargura da vida solitária e do celibato dos monges. 

Além disso, já no primeiro capítulo, na contextualização histórica que realiza, o narrador 

dispara: 

 

Debalde muitos homens de gênio revestidos da autoridade suprema tentaram evitar a 
ruína que viam no futuro: debalde o clero espanhol, incomparavelmente o mais 
alumiado da Europa naquelas eras tenebrosas e cuja influência nos negócios 
públicos era maior que a de todas as outras classes juntas, procurou nas severas leis 
dos concílios, que eram ao mesmo tempo verdadeiros parlamentos políticos, reter a 
nação que se despenhava. A podridão tinha chegado ao âmago da árvore, e ela devia 
secar. O próprio clero se corrompeu por fim. O vício e a degeneração corriam 
soltamente em rota a última barreira. [...] no fim do século sétimo eram já bem raros 
aqueles em quem as tradições da cultura romana não haviam subjugado os instintos 
generosos da barbaria germânica e a quem o cristianismo fazia ainda escutar o seu 
verbo íntimo, esquecido no meio do luxo profano do clero e da pompa insensata do 
culto exterior. (HERCULANO, 1963, p. 46-47) 
 

Após a realização dessa crítica nos reencontramos com o capítulo em que o narrador 

nos apresenta a Eurico. Se bem lembrarmos, o motivo pelo qual o gardingo optou por isolar-

se pouco tem relação com uma hipotética vocação religiosa, mas sim com um desejo de 

isolamento e autoexílio. Em grande parte do romance notamos que não há nada de realmente 

sólido na constituição moral e espiritual dessa Igreja, apenas intrigas de poder. Isso nos leva 

ao episódio mais intensamente gótico do romance de Herculano, provocado, justamente, pelo 

gesto de traição de um membro do clero godo, o bispo Opas, que auxilia os mouros na 

invasão da Península Ibérica em troca de garantias para sua existência e manutenção de seu 

poder.  

O episódio a que iremos nos referir se passa no capítulo doze, intitulado “O 

Mosteiro”, ambientado no mosteiro da Virgem Dolorosa. A forma pela qual Herculano nos 

apresenta o cenário segue pela inspiração gótica do sublime: 

 

_______________  

 
124 Ainda sobre o aspecto anticatólico da ficção gótica The Monk e sua aproximação com o anticlericalismo 

presente na ficção portuguesa, recomenda-se a leitura do artigo “O monge Ambrósio e o Padre Amaro: o 
anticlericalismo em Matthew Lewis e Eça de Queiroz” (2016), de António Martins Gomes.  
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O mosteiro da Virgem Dolorosa estava situado numa encosta, no topo da extrema 
ramificação oriental das que a dilatada cordilheira dos Nervásios estende para o lado 
dos Campos Góticos. [...] Edifício suntuoso, construído no tempo de Recaredo, as 
suas grossas muralhas de mármore pareciam, na verdade, quadrelas de castelo 
roqueiro; [...] Protegido pela vizinhança das serras das Astúrias, ainda livres, 
Atanagildo cria que o mosteiro seria sempre inexpugnável barreira contra a violência 
e cobiça dos árabes. Entretidos em submeter e pôr a saco as opulentas cidades do 
meio-dia, contentes com as veigas feracíssimas da Bética, da Lusitânia e da 
Cartaginense e com o sol quase africano que as aquecia, que viriam eles buscar nas 
brenhas intratáveis e frias da Galécia e da Cantábria? (HERCULANO, 1963, p. 125-
126) 
 

É neste lugar isolado e aparentemente impenetrável que viviam as monjas sob o 

comando da abadessa Cremilde, assim como alguns godos que ali encontraram abrigo. No 

entanto, logo as tropas árabes chegam aos portões do mosteiro, guiados pelo bispo Opas que 

assegurou haver ali algo que poderia interessar aos mouros. Para falar aos godos refugiados 

no templo, especificamente com Atanagildo, foi enviado um negociador, também godo, de 

nome Suintila, que diz: 

 

[Suintila] O Bispo de Híspalis e o Conde de Septum, que vem conosco, oferecem-te 
o mando de um dos seus esquadrões. Os árabes pedem ao godos que os seguem 
fidelidade ao estandarte do Califa, não à crença do Islame: podes guardar a tua fé. 
Eis o que Suintila alcançou a teu favor. Estas velhas muralhas e as donzelas 
encerradas nestes claustros, que Abdulaziz soube serem pela maior parte formosas e 
que ele destina para enviar a Cairuão, são o vil preço da tua salvação. [...] Que devo 
dizer a Juliano e a Opas, a quem supliquei para ser mandado aqui? [...] [Atanagildo] 
Dize-lhes que antes de um sacerdote sacrílego e de um conde traidor poderem 
estampar o ferrete da prostituição na fronte das inocentes virgens do Senhor terão de 
passar por cima das ruínas destes muros e doa cadáveres dos meus e dos seus 
soldados. (HERCULANO, 1963, p. 134-135) 
 

Ao fim desse diálogo, Atanagildo informa à abadessa sobre o teor da conversa e 

afirma que tanto ele quanto os cavaleiros que o acompanham nunca permitiriam que as 

monjas fossem entregues aos árabes, no entanto, Cremilde insiste para que Atanagildo não 

reaja e que parta, deixando-as no templo, pois havia encontrado um meio de salvá-las. Não 

sem contrariar, o cavaleiro se retira e logo segue a tomada do mosteiro pelos árabes. As 

monjas não são encontradas e Suintila adentra cada vez mais fundo entre os muros do templo 

na busca pelas virgens. Eis que ele as encontra e presenciamos uma sequência de puro e longo 

horror gótico que reproduziremos em parte devido a sua extensão: 

 

Suintila, o desonrado irmão do virtuoso Atanagildo, era do número dos capitães que 
haviam primeiramente penetrado no claustro solitário. [...] A meia descida parou. 
Crera ouvir um cântico entoado por muitas vozes acordes, que a espaços era 
interrompido por gemidos dolorosos. Escutou: não se enganava! Então o terror 
começou a apoderar-se dele, e, porventura, teria retrocedido, se não sentira que 
alguém mais seguia. [...] Então conheceu onde estava. Era um desses lugares 
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misteriosos e santos que a primitiva arquitetura religiosa construía debaixo dos 
templos – templos também, mas da morte; porque aí, sobre os altares, repousavam 
as cinzas dos mártires, e aos pés deles os fiéis que obtinham para última jazida uma 
pouca de terra onde ainda fossem afagar-lhes as cinzas o sussurro longínquo das 
preces e o perfume dos sacrifícios – Suintila achava-se na cripta do mosteiro da 
Virgem Dolorosa. [...] O sepulcro da viúva de Hermenegildo, o desgraçado irmão de 
Recaredo, elevado mais que os outros à entrada do templo subterrâneo, semelhava 
um trono de rainha em palácio de sombras, porque o ambiente grosso e frio e o 
hálito das sepulturas revelavam que aí era o império da morte. [...] Grossos e altos 
cancelos de roble separam do resto do templo um extenso recinto sem sepulcros, 
imediato ao altar principal: ergue-se no topo cruz agigantada: por um e outro lado 
daquele espaço além das grades negrejam duas fileiras de monjas: muitas estão de 
joelhos e debruçadas sobre o primeiro degrau do altar: em pé, entre as duas fileiras, 
uma delas, cujos olhos desvairados reluze à claridade das tochas e cujo aspecto 
severo infunde uma espécie de terror, tem na mão um punhal, cujo ferro sem brilho 
parece tinto de sangue. [...] As grades fechadas interiormente balançam aos 
empuxões de Suintila, mas não cedem. [...] Os cânticos cessaram de todo: as monjas 
saem sucessivamente de ambos os lados e vêm ajoelhar aos pés da Abadessa: vem 
despir as galas da formosura e comprar à custa delas a pureza da virgindade e a 
palma do martírio. Cada vez mais rápido range o punhal nos colos puríssimos das 
virgens do mosteiro. O gemido que expira comprimido pela constância já se prende 
com o que a dor e a fraqueza mulheril arrancam dos seios das vítimas ao descer do 
primeiro golpe, e a fileira das que se vão debruçar sobre os degraus cresce de 
instante em instante, ao passo que rareiam as outras duas. [...] Os guerreiros negros 
das tribos de Tacrur, à voz de Abdulaziz que os precede, precipitam-se contra os 
sólidos cancelos do lugar vedado: vinte machados ferem a um tempo nas grades, que 
gemem sob a fúria dos golpes e mal resistem às pancadas violentas dos negros 
possantes [...] Os golpes dos machados redobram, os troncos afeiçoados do roble 
começam a estourar nas suas junturas. [...] as sólidas grades estavam despedaçadas. 
[...] A abadessa vacilou e, ao cair, só pôde murmurar: “Jesus, recebe a minha alma!” 
Foram as suas palavras extremas: um segundo golpe lhe talhou na garganta o 
derradeiro suspiro. As freiras ergueram-se e encaminharam-se para o lugar em que 
jazia o cadáver destroncado da abadessa. Ajoelharam-se junto dela com a face 
voltada para a turba dos infiéis. Os seus rostos inchados, e manando sangue, eram 
disformes e horríveis. [...] Daí a poucas horas a cripta estava em silêncio. As monjas 
da Virgem Dolorosa jaziam degoladas em volta da venerável Cremilde, e as suas 
almas puras abrigavam-se no seio imenso de Deus. (HERCULANO, 1963, p. 140-
147) 
 

O episódio é deveras impactante e repleto de significado. Notemos que o narrador 

nos anuncia que os acontecimentos horríficos ocorrem diante do sepulcro da viúva de 

Hermenegildo, e isso é extremamente simbólico. Hermenegildo (564 – 585) foi um príncipe 

visigodo que converteu-se ao catolicismo, contrariando seu pai, o rei Leovigildo, que havia 

criado seus filhos no arianismo tradicional dos godos. A conversão de Hermenegildo gerou 

um conflito militar que terminou com a execução do príncipe. Sua viúva, cujo sepulcro estava 

diante da abadessa e das monjas do mosteiro da Virgem Dolorosa no romance de Herculano, 

foi Ingunda, considerada a responsável pela conversão de Hermenegildo e símbolo de 

resistência da religião do Cristo no reino visigótico. Esse dado acrescenta ao episódio das 

monjas degoladas a ideia de gesto de resistência do catolicismo, nesse momento não como 

instituição, mas como expressão de espiritualidade e crença livre das amarras de qualquer 

hierarquia criada pelo homem em suas intrigas de poder. Esse movimento se contrapõe ao 
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catolicismo instituído e pervertido, representado pelo bispo Opas. Em grande medida, a 

decadência moral da Igreja e de seus representantes corruptos e traidores – que demonstram 

pouco se importar com quem governa, contanto que mantenham um mínimo de poder dentro 

das novas estruturas – é apresentada como a culpada não apenas pelo horror final das monjas 

da Virgem Dolorosa, mas igualmente pela derrocada do império visigótico. 

Nessa oposição podemos identificar a tensão dos papéis sociais no plano de grupos, 

como aquela introduzida por The Castle of Otranto na ficção gótica. As monjas, enquanto 

figuras femininas, historicamente construídas enquanto submissas e obedientes, encarnam a 

imagem da própria virgem protetora – somada pela invocação da resistência de Ingunda – e 

que impõem seu sacrifício em nome de algo pelo que o lado masculino, na figura do bispo 

Opas, hierarquicamente superior, demonstrou-se facilmente corruptível. Em uma primeira 

leitura, a postura de Cremilde em dispensar a proteção dos cavaleiros godos e deixar os árabes 

entrarem em seus domínios pode nos soar como uma atitude conformista de seu fado, mas a 

sequência horrífica que transcorreu na cripta do mosteiro, resultado desse embate entre 

feminino e masculino, se configura como uma trágica demonstração de força. Não houve uma 

rendição efetivamente: se não poderiam viver sua vida monástica em paz, tampouco serviriam 

de prêmio aos árabes, sendo tratadas como propriedade cuja posse é transferida da Igreja para 

o governante mouro. A abadessa acreditava piamente estar salvando a si e suas monjas desse 

destino que lhes foi imposto.  

 É possível também estabelecermos um paralelo entre o destino das monjas e o de 

Eurico. Se o gardingo vê em sua provável morte a única solução para aplacar suas 

inquietações, visto que não vê mais um lugar para si nas novas estruturas sociais, algo 

análogo ocorre com a abadessa Cremilde e suas protegidas. Em termos de simbologia, as 

monjas isoladas tanto em sua condição de religiosas, quanto geograficamente – assim como 

Eurico refugiou-se na região do Calpe – representam algo como o último bastião de um 

cristianismo possivelmente mais legítimo, revelando-nos que o anticlericalismo e o 

anticatolicismo não são sinônimos de anticristianismo.  

O que Herculano nos sugere com esse episódio horrífico é, também, uma reflexão 

potencializada sobre o alto preço que pagamos ao longo de determinados processos de 

mudança. Ao fim, com os últimos refugiados nas Astúrias, embora esteja prevista a 

reconquista dos territórios, nada daquele mundo anterior restou para testemunhar o 

renascimento nos séculos vindouros e a formação dos novos reinos cristãos: as monjas foram 

degoladas, Eurico morto, Hermengarda, que tinha esperança, enlouquece.  
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Ainda que possua uma ambientação diversa da de Eurico, o presbítero, Januário 

Garcia, a sua maneira, dentro dos limites do passado recente da jovem nação brasileira, 

coloca seu protagonista em uma situação semelhante, dentro do contexto brasileiro, de 

homem pertencente a um mundo anterior, e que não tem espaço para a nova configuração que 

se molda. Configuração esta que ele próprio ajudou a formar.  

 

Lembremo-nos, inicialmente, de que a narrativa de Januário Garcia ou As sete 

orelhas baseia-se em um acontecimento factual, registrado na história da província de Minas 

Gerais. O acontecimento possui versões que se diferenciam em detalhes, e a escrita 

romanceada de Joaquim Norberto para o episódio representa uma dessas versões. Duas 

alterações são inicialmente perceptíveis: o sul de Minas Gerais deixa de ser a ambientação 

principal da narrativa e a região de Sorocaba, na província de São Paulo, é introduzida; ao 

contrário do relato principal, não é o irmão de Januário que é esfolado vivo por disputa de 

territórios, mas sim seu filho, devido ao relacionamento do jovem com uma mulher que estava 

prometida a outro.  

As primeiras linhas da narrativa ditam o tom marcante de obscuridade e tensão que 

percorrerá todo o texto: 

 

Era noite; - e em casa de Januário Garcia tudo estava mudo e melancólico; ali, na 
rica sala apainelada e trastejada à antiga portuguesa, tudo respirava silêncio como 
em velho templo esbroado e decaído... Apenas escassa e trêmula luz do candeeiro, 
que bruxuleava já à míngua de óleo, palidejava nas empoeiradas paredes... Apenas 
lá, de quando em quando, suspiro doído ou lânguido gemido, quebrava o silêncio da 
tristeza em que tudo parecia repousar... Era ele; era Januário Garcia que suspirava, 
que gemia de dor, de saudade e de incerteza! [...] Meia-noite, disse Januário Garcia, 
erguendo-se com impaciência. Meia-noite, e ele ainda não veio, e ainda esperá-lo-ei 
e não virá [...] – E o que hei eu de fazer? Que direi, que conjeturarei, no meio de 
tantas incertezas, que qual mistério nos cingem? (SILVA, 2002, p. 92-94) 
 

A atmosfera de apreensão presente na cena é palpável. A escolha vocabular – era 

noite; tudo estava mudo e melancólico; tudo respirava silêncio; apenas escassa e trêmula luz; 

empoeiradas paredes; lânguido gemido; era meia-noite – cria-nos essa atmosfera que funciona 

como uma predição de que algo ruim está para acontecer, é como a calmaria antes da 

tormenta experimentada por Eurico no romance de Herculano em seu isolamento no Calpes e 

seu pesadelo premonitório: a tensão do terror. É neste momento que Januário Garcia está 

aguardando o filho, Antônio, na companhia da esposa e de sua filha, mas recebe um bilhete 

anônimo informando-o de que o jovem havia sido “atroz e barbaramente assassinado” em 
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Itu125. Assim, a história segue seu percurso nos oferecendo, nos termos das narrativas góticas, 

tanto os elementos do terror em seu caráter sublime, quanto do horror gráfico.  

Após receber a notícia do assassinato de Antônio, Januário parte em busca de 

explicações para o ocorrido, e no percurso para Itu, temos a seguinte descrição: 

 

Paulista infatigável, conhecia Januário Garcia não só os arredores de Sorocaba, mas 
toda a Província de São Paulo, e ainda mais, que não ignorava ele o trilho impresso 
nas campinas, aberto nas brenhas e assombrosas florestas, e deixando nas serras 
pelas formidáveis e terríveis excursões daqueles paulistas, que armando bandeiras e 
prevenidos dos aprestos necessários à mineração, partiram do Taubaté, foram faiscar 
terreno onde vislumbravam granitos de ouro escapados aos principais mineradores, 
andaram em descobrimento de pedras preciosas; travaram combate de morte junto 
ao Rio, que desde então ficara intitulado das Mortes, e aonde ainda hoje a tradição 
honra a memória de Domingos da Silva Monteiro Rodrigues, cognominado Maioral 
dos Paulistas [...]. (SILVA, 2002, p. 105) 
 

Aqui cabe-nos uma reflexão. É mais do que sabido que uma parcela do Romantismo 

brasileiro utilizou-se da descrição da exuberância local com o intuito de enaltecer sua 

grandiosidade e soberania. Na realidade, as descrições das potências da natureza ocuparam 

grande parte das manifestações românticas do século XIX, e nem sempre as de caráter 

nacionalista, ainda assim, devemos nos perguntar: o quanto desse tipo de manifestação é 

devido às experiências do terror sublime de Burke, transformadas nas narrativas de Ann 

Radcliffe, autora que influenciou toda uma geração de escritores românticos ingleses e 

franceses, que tão logo inspiraram os nossos? 

É necessário percebermos que a natureza utilizada por Norberto para descrever o 

percurso de Januário Garcia entre Sorocaba e Itu, e em outras passagens do texto, está muito 

próxima dos ideais de vastidão e infinitude enquanto fontes de terror sublime materializadas 

por boa parte da ficção gótica inglesa produzida no final do século XVIII. As “brenhas e 

assombrosas florestas” encontram-se descritas tanto para engrandecer os feitos dos membros 

de um grupo que, na época, eram tidos como heróis, quanto para criar a imagem de um lugar 

inóspito, fora de controle, isolado e que causava terror nos indivíduos ditos civilizados.  

Em contrapartida, o horror começa a ser construído na narrativa na medida em que 

Januário Garcia aproxima-se da verdade sobre o que ocorreu com seu filho. Após andar por 

três dias e três noites sem repouso, Januário passa por uma espécie de pousada, onde tem vez 

um episódio que, em certa medida, nos remete ao tema da estalagem repleta de bandidos 

presente, como já nos referimos, em Der Geisterbanner e em The Monk. No local, Januário 

_______________  

 
125 SILVA, 2002, p. 100.  
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escuta a conversa entre o estalajadeiro e uma mulher acerca de alguns homens de 

comportamento suspeito que por ali estiveram. O relato está entre uma das passagens mais 

horríficas da literatura brasileira do século XIX: 

 

- Sete, sete fariseus mau encarados, dizia o estalajadeiro à mulher, e que fizeram um 
pacto com o diabo para pagarem a Deus [...] Ah! Ao ouvi-los, tremedeiras de horror, 
Catarina, procurarias persignar-te às escondidas, que não dessem eles por isso, e 
farias de boa vontade promessas aos teus santos milagrosos, que te livrassem de tão 
ruins presenças! [...] Relataram-me eles, como o fariam os mouros, e cada qual 
querendo ser o narrador, que um moço de Sorocaba se havia enamorado de uma 
menina muito rica, muito linda de Itu, e que por arte de namoros, que tudo é facilitar 
ainda os mais invencíveis passos, conseguira introduzir-se em casa dela, mas com 
tanta infelicidade, que por para logo acolhido às mãos do pai... 
- De Antônio Simões! Disse consigo Januário que o escutava e sentando-se na cama. 
- Pobre moço, ajuntou a mulher em tom de verdadeira compaixão. 
- E que pensas tu que faria ele? 
- Deu-lhe de chicote? 
- Bofé que não, minha Catarina, e antes mil vezes isso, que a infâmia apenas nos 
indigna, mas a maldade e a fereza horrorizam-nos a todos e deixam-nos o coração 
sangrando de dor.  
- E então o que fez? 
- Manietaram-no, continuou ele, como se houvessem capturado algum índio ou 
negro fugido, e entregaram-no a esses algozes que aí estiveram a beber, a comer, a 
fumar... e tão senhores de si! 
- E eles? 
- Eles, segundo a recomendação feita pela família da menina, deveriam levá-lo ao 
pai, contar-lhe o que se havia passado, e exigir que, como delinquente, fosse 
castigado, a fim de se emendar para o futuro.  
- E nada disso fizeram? 
- Nada! Pegaram do mísero mancebo, ligaram-no a duas estacas e afiaram as suas 
navalhas... 
- E depois, José? 
- Esfolaram-no vivo!... 
- Vivo! Senhor Deus! exclamou a mulher. 
- Vivo! Vivo!... replicou o estalajadeiro. 
- Que horror, meu Deus, que horror... 
- Depois cortaram-lhe perna por perna...coxa por coxa... braço por braço... orelha por 
orelha...que tudo enviaram ao pai da menina; acabaram-no decepando-lhe enfim a 
cabeça e arrancando-lhe as entranhas.  
- Ah! Jesus! Que barbaridade! 
- Assim foi; e como aqueles canibais que devolveram o bispo da Bahia, no monte 
que tonou-se para sempre estéril e com as fontes secas, eles não só se regozijavam 
de reproduzir por palavras o que haviam obrado sobre o mísero Antônio, mas até 
bebiam, comiam e fumavam tão senhores de si, que era abominável fúria vê-los tão 
criminosos e tão sem remorsos!... Assim estavam quando entrou Garcia, esse 
homem que aí dorme... 
- Ah! Fala baixo que te não ouça ele... disse Catarina. 
- Sim, mas eu hei de sempre dizer-lhe alguma coisa; coitado! É sem dúvida algum 
parente, talvez o pai do moço!... (SILVA, 2002, p.110-112) 

 

A passagem do romance de Norberto serve-nos de exemplo de como terror e horror 

podem operar em conjunto. A todo momento existe uma ansiedade sentida por Januário, e 

também pelo leitor, expressa no desejo de conhecer os eventos pavorosos que se sucederam a 

Antônio, assim como há uma forte expectativa quanto a reação imediata do pai ao ouvir o 
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monstruoso relato, que está claramente no plano do horrífico. Ao terminar de ouvir a trágica 

história, ciente de que nenhuma punição seria aplicada aos criminosos por estar aquela 

localidade longe dos olhos da lei, Januário faz seu próprio juramento de perseguir e matar 

cada um dos assassinos de seu filho, caminho percorrido pelo brevíssimo romance nos 

capítulos seguintes.  

Destaca-se ainda nessa narrativa a utilização do terror e do horror na figuração de 

um fenômeno da modernidade do contexto brasileiro. Estando interessado na retomada de 

episódios da formação histórica de algumas regiões do país, Joaquim Norberto figurou a ação 

de Januário Garcia em um local e em um período de transformações de regiões rurais em 

lento processo de urbanização. Inúmeras vezes, o protagonista recebe a alcunha de “o 

paulista”, remetendo-o a imagem dos bandeirantes, figuras que durante certo período foram 

vistas como heróis nacionais. Além de representar a imagem daqueles que se embrenharam no 

interior do Brasil em busca de riquezas – encarando o “desconhecido”, um vasto território 

povoado, no imaginário, por diversos terrores, incluindo o enfrentamento de indígenas 

preconcebidos como selvagens e agressivos, que terminaram por ser exterminados às centenas 

de milhares – os “paulistas” também representam a ação que propiciou uma expansão do 

território nacional, criando povoados em terras ainda não ocupadas pelos colonos. Na medida 

em que avançavam para o interior, estabeleciam e nomeavam assentamentos que, com o 

passar dos anos, foram-se tornando aglomerados urbanos, como Sorocaba, Jundiaí e Taubaté. 

Em se tratando do período em que a narrativa de Norberto transcorre, essas localidades ainda 

se constituíam enquanto “lugares tão apartados”126, distantes do mundo civilizado não apenas 

geograficamente, mas também na ausência de qualquer traço que indicasse a presença do 

progresso técnico ou de pensamento da modernidade. 

Em outras palavras, temos em Januário Garcia a ficção gótica cuja ambientação se 

dá em um lugar longe dos olhos da civilização. Joaquim Norberto, vivendo no período de um 

Brasil que buscava se modernizar e acertar seu passo com os ideais de desenvolvimento 

urbano em moldes europeus, olhou para um passado recente, no qual um crime horrendo 

como o que vitimou o jovem Antônio não seria devidamente investigado, os culpados não 

seriam punidos, e a “justiça” pelas próprias mãos era a única a ser aplicada, a partir do 

princípio do olho por olho, visto que a Lei não estava ali instaurada. Nesse sentido, o terror 

sublime representado pela natureza das assombrosas florestas pouco conhecidas e desbravadas 

pelos chamados “paulistas”, somado aos horrores do passado de uma terra sem lei 

_______________  

 
126 SILVA, 2002, p. 106. 
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contribuem, na perspectiva do leitor burguês citadino do século XIX, para a criação desse 

espaço alheio à sua realidade e fruído à distância: no tempo narrativo, Sorocaba representa o 

espaço do barbarismo, do obscuro e do macabro, oposto ao ambiente civilizatório e 

iluminado do Rio de Janeiro contemporâneo ao leitor.  

Um último aspecto que merece relevo no romance é a transformação ocorrida na 

representação do próprio Januário Garcia. Essas mudanças não representam um delineamento 

psicológico mais aprofundado, mas permitem-nos observar nuances que dialogam com 

elementos relevantes da ficção gótica.  

Embora a narrativa seja curta, é possível apontarmos quatro fases do percurso do 

protagonista que alteram a imagem que formamos sobre ele. Em um primeiro momento, 

somos apresentados a Januário no seio de sua casa, em ambiente familiar, preocupado com a 

ausência do filho, suspirando, sofrendo com incertezas. Para todos os efeitos, estamos diante 

de um homem comum, de vida tranquila. A partir do momento em que Januário recebe um 

bilhete anônimo por um tropeiro, informando-o de que seu filho havia sido assassinado, e sai 

em busca de respostas, ele passa a ser chamado também, como já apontamos anteriormente, 

de “o paulista”, assumindo uma postura mais firme e desbravadora ao percorrer o território 

selvagem. Trata-se de uma imagem aventureira que contrasta com o Januário doméstico 

anterior. A mudança mais significativa se dá logo após o personagem descobrir os assassinos 

de seu filho e o modo como estes o mataram: 

 

Transido de horror, com os cabelos eriçados como a coma de javali, apareceu 
Januário Garcia, cuja figura infundia terror a quantos a viam; em pé, com a sua 
sombra estendida ante si, estava todo convulsivo, que os dentes lhe rangiam de 
raiva, os músculos estremeciam, e os trajes balançavam com ele; como quando 
palpita a terra, que tremem os troncos, e que se agita a folhagem, parecendo 
convulsas as árvores. Quis falar, mas as faces secas, mas a língua presa, não lhe 
permitiram; e assim se conservou embargado, por algum tempo ante o estalajadeiro 
e a mulher, mudo e imóvel como os troncos robustos do ermo. (SILVA, 2002, p. 
113-114) 
 

A figura de Januário torna-se animalesca. Decide não retornar ao lar enquanto não 

desse cabo de cada um dos culpados, o que o fez permanecer dez anos longe de casa, andando 

por terras distantes a procura de suas presas. Na medida em que vai encontrando os assassinos 

de seu filho e os executando, sua natureza parece converter-se na essência do mal: 

 

Cheio de alegria satânica, com os olhos fuzilados de cólera, com as faces contraídas 
pelo sorriso maligno da vingança, precipitou-se Garcia sobre o cadáver no delírio da 
sua fúria e cortou-lhe uma das orelhas e a uniu às outras que pendiam do terrível 
colar que trazia consigo. (SILVA, 2002, p. 125) 
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O que vemos é o processo da queda de um homem pacato, que demonstrava possuir 

uma compleição tranquila, a quem as vicissitudes da vida o fizeram reconhecer o mal que 

também havia dentro de si, sua dualidade. Mas as condições de sua vida ainda poderiam 

tornar-se mais complexas. Após anos, restava a Januário apenas um assassino para dar cabo. 

Por ironia do destino, esse assassino entrou na casa de Garcia, enquanto este esteve longe em 

sua jornada sangrenta, ganhou o coração da filha de Januário, irmã de Antônio, e casou-se 

com a menina. Sem ter conhecimento do matrimônio, Januário, ao reconhecer o assassino, 

finaliza sua vingança, mas sua filha, ao ver a cena, cai desfalecida. O mesmo destino encontra 

sua esposa, ao tomar conhecimento do destino da filha.  

Ao fim, se Januário intentava retomar a vida tranquila após finalizar seus atos de 

vingança, isso não foi possível. Não houve qualquer tipo de redenção. Reconhecer o mal 

dentro de si para levar seu projeto de justiça com as próprias mãos adiante implicava em 

assumir as consequências desses atos e, por fim, encontramos o último Januário, de volta ao 

lar, desesperado pelas mortes de sua filha e esposa, mas confiante: “[...] Agora pode soar a 

trombeta do dia de juízo; eu me apresentarei a Deus com estas orelhas – Deus me julgará”127. 

Em grande medida, enquanto fruto de uma sociedade anterior ao que se identifica 

como o momento do progresso, Januário assemelha-se a Eurico. Ambos foram personagens 

que gozaram de prestígio por certo tempo, mas as mudanças em curso na estrutura social de 

seus reinos os transformaram em figuras obsoletas e indesejáveis. Ainda assim, recolhidos a 

uma existência aparentemente tranquila, são levados a sair mais uma vez em uma jornada em 

busca de alguma justiça dentro daquele mundo mergulhado no caos, ou ainda um entre-

mundo, em processo de transição que parece nunca se concluir. Ao fim e ao cabo, nenhum 

dos dois consegue se reajustar na sociedade após passarem por suas trágicas trajetórias, mas 

ao contrário de Eurico que, quase envolto em ares de mártir e pensador superior, encontra seu 

destino na morte – e isso é posto como uma forma de sacrifício, artifício utilizado com 

frequência por Herculano no romance, como o sacrifício das monjas –, Januário, 

absolutamente terreno, mundano e entregue aos instintos de vingança, torna-se um homem 

recluso e calado, demonstrando não ser mais nem mesmo a sombra do que antes fora. Seria a 

morte em vida.  

Estando entre as primeiras manifestações substanciais da ficção gótica luso-brasileira 

que lidam com a matéria de estratificação histórica, Januário Garcia ou As sete orelhas e 

_______________  

 
127 SILVA, 2002, p. 146. 
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Eurico, o presbítero, articulam referenciais de uma forma literária estrangeira – ou, ainda, 

mais de uma, pois estamos falando de narrativas que se deixam atravessar pela ficção gótica, 

pelo Romantismo, pelo romance moderno e pelo romance-folhetim, visto que não são 

elementos excludentes – mas o fazem sob os signos da modernidade nacional em seus 

respectivos países. De fato, ambos os romances nos apresentam aspectos negativos das 

transformações políticas e sociais que ocorrem durante o processo em si. Dessa forma, não 

parece haver uma crítica às mudanças ou ao progresso enquanto fim, mas sim ao que ocorre 

de monstruoso durante os eventos de transição.  
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3.5 “A CASA DOS FANTASMAS” E “O CABELEIRA”: A TENTATIVA DE 

SUPRESSÃO DO MAL 

 

Se em Eurico, o presbítero e em Januário Garcia encontramos romances que nos 

apresentam uma visão crítica do processo da mudança em si e lidam com uma incerteza 

quanto ao futuro, finalizando suas histórias sem apaziguamento e permanecendo em um entre-

mundo, A casa dos fantasmas, de Rebelo da Silva, e O Cabeleira, de Franklin Távora, dão 

mais um passo nessa reflexão, estabelecendo possíveis condições para que o futuro possa sair 

do limbo; afinal, se há aspectos negativos nos processos de modernização, eles precisam ser 

suprimidos para podermos usufruir devidamente a modernidade. Ambas as narrativas das 

quais nos ocuparemos realizam uma investida na extinção do mal a partir de um acerto de 

contas interno. Esse é o ponto de chegada de A casa dos fantasmas. 

Via de regra, falar sobre Rebelo da Silva requer de seu leitor a passagem quase que 

obrigatória por dois elementos, ambos complementares, que sustentam parte significativa das 

análises acerca de sua obra: o primeiro deles é a influência, apontada por parte substancial da 

crítica literária, de Alexandre Herculano em suas temáticas e estilo. Tendo convivido com o 

autor e frequentado a Biblioteca da Ajuda, na História da Literatura Portuguesa Saraiva e 

Lopes referenciam Rebelo da Silva não apenas como um dos discípulos do autor de Eurico, o 

presbítero, mas também como “o mais imediato e mais bem sucedido continuador de 

Herculano como romancista histórico”128. O que nos leva ao segundo elemento central na 

obra de Silva: a forte presença do fator histórico em suas narrativas. Professor de História no 

Curso Superior de Letras, Rebelo da Silva adotou largamente como pano de fundo 

personagens e acontecimentos históricos como elementos catalisadores de seus romances e 

contos.  

Os fatos narrados em A casa dos Fantasmas têm início no ano de 1808, partindo dos 

eventos transcorridos em Portugal após a fuga da Família Real, dentro do período conhecido 

como Guerra Peninsular, ocorrida entre 1808 e 1814. Logo, trata-se de um romance que vai 

lidar com a história recente portuguesa e cujos reflexos ainda estavam diretamente 

relacionados com as configurações e disputas políticas e sociais de Portugal no momento 

presente da vida de Rebelo da Silva.  

O romance é dividido em dois volumes: o primeiro centrado nos eventos tenebrosos 

ocorridos na tal “casa dos fantasmas” expressa no título; o segundo volta-se para a história de 

_______________  

 
128 LOPES; SARAIVA. 1976, p. 825.  
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amor dos jovens Manuel Coutinho e D. Leonor. No entanto, apesar de termos esses dois 

núcleos, se tivermos que apontar o verdadeiro protagonista de todo o romance, teríamos que 

indicar para essa posição todos os desdobramentos históricos da invasão francesa ao território 

português. De seus vinte e oito capítulos, cerca de seis são longas inserções nos 

acontecimentos políticos e históricos mais significativos da Guerra Peninsular em Portugal, 

com ênfase inclusive, na movimentação estratégica detalhada dos exércitos francês e inglês, 

além, é claro, de todos os pontos de resistência por parte do povo português no meio dessa 

disputa de influências entre as duas nações europeias mais poderosas naquele momento. É a 

dinâmica dessa guerra, seus personagens históricos e seus efeitos na sociedade portuguesa da 

primeira metade do século XIX que estão por trás de todos os incidentes envolvendo as 

supostas aparições espectrais de uma mansão mal-assombrada, assim como dos infortúnios da 

história de amor de Manuel Coutinho e D. Leonor.  

Pará além do estabelecimento de A casa dos fantasmas como um romance histórico, 

cabe aqui fazermos mais uma vinculação ao texto de Rebelo da Silva e que certamente nos 

auxiliará na compreensão da estrutura desse romance: a sua inserção e determinadas relações 

enquanto uma ficção gótica. Em grande medida, esses elementos estão presentes no romance 

desde o título. A tal casa, localizada na região hoje conhecida como Cartaxo, é reputada entre 

os vizinhos pelas histórias acerca de seus supostos residentes, vindos do outro mundo, sendo a 

construção detentora de epítetos como “a casa maldita” e “a casa negra”. Em sua descrição 

não há dívidas com a construção imagética de outras residências assombradas de histórias de 

terror tradicionais: corredores úmidos, cômodos frios, luminosidade enevoada, e todo o ar de 

ruínas que, muito sutilmente, nos revelam o esplendor que aqueles muros guardaram em 

épocas passadas.  

Os arredores da mansão tampouco escapam dessa atmosfera melancólica. O primeiro 

capítulo abre o romance de forma sugestiva: um viajante misterioso sob sua capa, cavalga por 

uma noite tempestuosa, o caminho iluminado constantemente pelos clarões dos relâmpagos. 

Em meio ao aguaceiro que desaba, o viajante vê uma luz saindo de uma janela inferior da casa 

mal afamada. Não muito depois, somos espectadores das primeiras cenas de aparições à meia-

noite. 

 

O caminho parecia um mar, e os clarões, em que os céus pareciam abrir-se, 
golfavam de repente o seu fulgor sinistro sobre esse painel, que o tenebroso manto 
da procela tornava logo depois a esconder. Atravessando a ponte, por onde 
enxurrava quase uma torrente, o viajante procurou orientar-se. Ajudou-o uma luz ao 
longe, seguindo por ela, no fim de dez minutos encontrou-se junto do vulto maciço 
de um palácio arruinado, solitariamente erguido no meio das terras e olhando quase 
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como sentinela esquecida para um ângulo da estrada. Em uma das seis janelas sem 
caixilhos da fachada, através das fendas das portas de dentro, ou antes das tábuas de 
forro pregadas em lugar de vidros, brilhava a luz que lhe servira de norte, e pelas 
gretas mal juntas das frestas do andar térreo luzia o clarão de um grande braseiro 
talvez aceso na cozinha. Aplicando o ouvido sentiam-se estalar no lume os troncos 
húmidos, e escutava-se o meio alarido de algumas vozes e risadas. – Ah! Exclamou 
o cavaleiro, detendo a mula e derrubando sobre a cara por um gesto maquinal as 
largas abas do chapéu de Braga, quebradas pela chuva. Gente na casa negra! 
Quem?!... (SILVA, 2016, s.p.) 
 

Mas nem só de fumaça e espelhos vive o gótico. Assassinatos, supostos cadáveres 

violados e fantasmas nem sempre estão ali apenas para nos entreter e provocar sensações 

como o medo, a repulsa e a curiosidade. Quais seriam as principais motivações por trás das 

aparições fantasmagóricas do romance de Rebelo da Silva? Ao analisarmos a presença dessa 

forma sobrenatural nos romances góticos de fins do século XVIII, notamos que os fantasmas, 

reais ou embustes, representam, principalmente, segredos, desejos reprimidos e assuntos 

inacabados. Em suma, trata-se da figuração do presente sendo confrontado pelo passado para 

um acerto de contas. No caso do romance de Silva, esse conflito surge já em uma das histórias 

que tentam explicar a origem das assombrações da casa maldita.  

Ao nos descrever a residência em seus primórdios, construída no início do século 

XVII, o narrador classifica seus detalhes arquitetônicos como “depravados”, e “desgraciosos”. 

Desde o princípio parece haver algo fora do lugar. E dessa forma lemos a história:  

 

Contava a tradição que dois irmãos rivais haviam disputado a mão de uma formosa 
dama, causa inocente do seu infortúnio, e que o menos ditoso por porfia, convertera 
em desespero a felicidade do competidor, envenenando-lhe de suspeitas os amores. 
Não valeram prantos e súplicas contra as alucinações do ciúme! O sangue da esposa 
e o sangue do filho inocente, doce fruto do seu enlace, vertido em um momento de 
delírio, vingou os zelos do marido, que supunha lavar com ele a nódoa do nome e do 
brasão. Horas depois, mas sem remédios, descobriu-se a perfídia e o desgraçado caiu 
em si do delírio[...] O que se passou naquela noite entre os irmãos é segredo [...], ao 
romper da aurora, mais um cadáver descia ao jazigo.” (SILVA, 2016, s.p.) 
 

Trata-se de uma história de traição entre irmãos de sangue, da morte de inocentes por 

conta de mentiras disseminadas e de fratricídio. A escolha por esse repertório não é de todo 

aleatória. Ao sairmos do passado da história das origens das assombrações e retornarmos para 

o presente narrativo, devemos prestar atenção ao fato de que os primeiros personagens a 

serem assombrados pelas supostas aparições são portugueses. Mas não quaisquer portugueses, 

e sim aqueles que estavam colaborando com os invasores franceses. Os principais alvos dos 

espectros são Estevam Cabrinha, apresentado como “sargento do regimento do Rio Maior, e 

capaz de vender o sangue de mãe e irmãos uma vez que o preço correspondesse”, e Gaspar 

Preto, conhecido como Sapo, que:  
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[...] era todo branco-papel [...] mas daquele branco lívido e sepulcral que nos enoja 
quando contemplamos qualquer réptil asqueroso [...], sendo espião e delator por 
ofício, assassino por vocação, Gaspar Preto, assim como o imperador romano, 
desejaria ao gênero humano uma só cabeça para lhe decepar de golpe. (SILVA, 
2016, s.p) 
 

O narrador não se utiliza desse tipo de descrição difamatória e zombeteira sequer 

para retratar os invasores franceses. Ao contrário, apesar de descrevê-los constantemente 

como autoritários e obviamente os responsáveis imediatos pelas mazelas de Portugal naquele 

momento, os franceses, na maioria dos casos, são descritos como figuras que impõem 

respeito. 

Antes de encaminhar a narrativa para a expulsão do invasor, o narrador de Rebelo da 

Silva nos deixa claro que seria preciso fazer o acerto de contas interno: o conterrâneo traidor 

dos anseios revolucionários de seus irmãos de pátria é apontado como moralmente pior do 

que o conquistador estrangeiro. Aqui temos o espelhamento da história dos espectros da casa 

maldita, da briga entre irmãos e do fratricídio no acerto de contas no presente. De fato, o 

narrador de Rebelo da Silva apenas segue adiante com os eventos da Guerra Peninsular após 

os aliados da revolução portuguesa darem cabo dos principais traidores, filhos da mesma 

terra. É como se o sucesso do ataque britânico, aliado, e do levante português dependessem 

diretamente desse expurgo.  

Seguindo pelo mesmo percurso, convém relembrarmos o quanto a Revolução 

Francesa, da qual a Guerra Peninsular é um dos desdobramentos, teria servido de estímulo 

para a formulação de uma parcela significativa da literatura gótica dos séculos XVIII e XIX. 

Tal vinculação já havia sido notada pelo Marquês de Sade que na introdução de Les Crimes 

de l'Amour – já anteriormente comentada por este estudo – tece o seguinte comentário acerca 

da ficção gótica: 

 

Deveríamos, talvez, analisar aqui, esses romances novos, cujo sortilégio e 
fantasmagoria compõem quase todo o seu mérito [...] Mas essa dissertação seria 
muito longa. Convenhamos apenas que esse gênero, apesar do que se possa dizer, 
não é certamente sem mérito. Ele se tornara o fruto indispensável dos abalos 
revolucionários de que a Europa inteira se ressentia. (SADE, 2014, p. 35) 

 

Em linhas gerais, o que se aponta como uma das formas de absorção da Revolução 

Francesa por parte da literatura gótica, principalmente inglesa, se deve ao temor generalizado 

diante de um processo revolucionário visivelmente violento e que poderia provocar 

desdobramentos ainda mais agressivos. Mas o ano de 1789 foi apenas um dos pontos de todo 
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um conjunto que apontava para mudanças no continente europeu. Nesse cenário, com seus 

vilões italianos e franceses, e com manifestações monstruosas e sobrenaturais, o gótico tratou 

diversas vezes de forma simbólica das angústias dessas transformações entre o mundo 

medieval e o mundo moderno. Novamente, o que está em jogo nessa dinâmica não é 

necessariamente o fim do processo revolucionário em si, mas os acontecimentos terríveis 

durante o percurso. Sobre esse aspecto, Robert Miles nos explicita acerca da afinidade entre a 

ficção gótica e os acontecimentos da Revolução Francesa: 

 

The Gothic explosion was collateral damage from the French Revolution. [...] The 
recourse to the sublime adopted by Radcliffe and her school was partly a desire to 
exploit contemporary  aesthetic fashions and partly an attempt to pitch their work 
toward the high end of the literary market, for sublimity and terror were associated 
with tragedy and epic, the two  most prestigious literary forms, a strategy that would 
later pay off handsomely for William Wordsworth.By linking Burke's terror with 
Robespierre's in the limited case of romances by women writers, critics stripped the 
Gothic of its high literary pretensions, implicitly accusing its authors of being 
incendiaries, while figuring them as literary sanscullottes: in other words, as a 
semiliterate mob. The adjective "terrorist" smeared but also condenscended by 
making "terror" writers the object of a risible pun. The smear worked, not because 
writers of "hobgoblin romance" were dangerous, but because they palpably were 
not129. (MILES, 2002, p. 42-44) 
 

Em A casa dos fantasmas o conflito que mais vem a superfície após a figuração da 

briga entre irmãos é aquele entre o antigo e o moderno. Se para parte da ficção gótica inglesa 

os desdobramentos agressivos da Revolução Francesa eram um temor, para os portugueses do 

romance de Rebelo da Silva, que escreve em uma sociedade portuguesa fruto direto das 

consequências oriundas das invasões napoleônicas, o resultado das ondas revolucionárias 

violentas já estavam no quintal doméstico, concretizados. Soldados derrubando reis e 

indicando uma restruturação social era apenas uma pequena parcela do processo, pois o que 

mais provoca a movimentação dos personagens de A casa dos fantasmas parece ser a 

necessidade de reinvenção do ser português num país que teria que se reerguer após a 

expulsão dos franceses e se veria diante do dilema: queremos o retorno do rei que fugiu ou, no 

_______________  

 
129 “A explosão gótica foi um dano colateral da Revolução Francesa. [...] O recurso do sublime adotado por 

Radcliffe e sua escola foi em parte um desejo de explorar as modas estéticas contemporâneas e em parte uma 
tentativa de lançar seu trabalho para o segmento mais privilegiado do mercado literário, pois o sublime era um 
terror que estava associado à tragédia e ao épico, as duas formas literárias de maior prestígio, uma estratégia 
que mais tarde renderia muito bem a William Wordsworth. Ao relacionar o terror de Burke com o de 
Robespierre, no caso limitado de romances escritos por mulheres, os críticos despojaram o gótico de suas altas 
pretensões literárias, acusando implicitamente seus autores de serem incendiários, enquanto os figuram como 
Sans-Culottes literários: em outras palavras, como uma multidão semiletrada. O adjetivo "terrorista" foi 
difundido, mas também condensado, tornando os escritores de "terror" objeto de um trocadilho risível. A 
mancha funcionou, não porque escritores de "romances sobrenaturais" fossem perigosos, mas porque 
evidentemente não o eram.” (Tradução nossa) 
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final das contas, independentemente disso, tudo dependerá do povo e deveremos nos 

reorganizar por conta própria, sem rei? Todo esse enfrentamento entre irmãos no romance, 

durante a modernização do Estado espelha, em parte, o clima de tensão no tempo de escrita de 

Rebelo da Silva que, assim como Herculano, esteve envolvido com a implementação do 

liberalismo em Portugal. Devemos levar em conta, ainda, o fato de que A casa dos fantasmas 

foi publicado em 1865, em meio às mudanças ocorridas na monarquia constitucional 

portuguesa, período de estabelecimento da Regeneração (1851 – 1868). 

Partindo desses referenciais, a narrativa de Rebelo da Silva faz uso da ficção gótica 

para expor aquilo que, em sua visão, precisava ser resolvido para que a mudança de fato 

ocorresse. O movimento anterior ao da expulsão do estrangeiro invasor seria o completo 

apagamento da figura do traidor familiar – algo que é sugerido na trama de Opas em Eurico, o 

presbítero, mas não se desenvolve efetivamente –, personificados, como vimos, nos 

personagens Estevam Cabrinha e Gaspar Preto, o Sapo. As assombrações da casa maldita, 

ainda que forjadas, representam a história da traição entre irmãos que, remetendo a uma 

temática gótica tradicional, se constituem enquanto metáforas dos fantasmas do passado que 

retornam para tentar restabelecer a justiça no presente, suprimindo o mal original – a ideia de 

traição – e estabelecendo as bases para a prosperidade dos ideais de liberdade. Os vilões, além 

de delatores, são pintados como covardes, indicando haver certo remorso em suas 

consciências quanto aos atos praticados. Isso ocorre não apenas porque os supostos espíritos 

são invocados para punir Estevam e Sapo, mas também por ser a casa diabólica o local em 

que parte da resistência portuguesa constrói o seu plano de punição aos trapaceiros locais, 

posto em prática durante um evento religioso popular, algo recorrente na cultura portuguesa, o 

que torna a ação ainda mais significativa. No caso dos traidores de A casa dos fantasmas, seus 

desfechos não são apenas brutais, mas definitivos, para que não haja dúvidas do preço a ser 

pago por aqueles que entregam os próprios irmãos aos inimigos: 

 

O drama complicou-se então. Advertido pelo sinal, o João da Ventosa deixara em 
meio o monstruoso caneco de vinho de Torres, que saboreava, e saltou da tasca 
vermelho e inflamado. A primeira figura, com que a fortuna o obsequiou, foi a 
figura patibular do sargento Cabrinha, o qual primeiro se ofereceu às iras do 
lavrador. Um murro capaz de fulminar um touro prostrou o espião sem sentidos 
sobre o lajedo. Nem o sacrificador nem a vítima tiveram tempo de proferir palavra. 
[...] A opinião de que os tumultos do Corpo de Deus tinham sido obra de uma 
conspiração malograda salvou da perseguição da polícia os treze camponeses. Uma 
das pessoas que podia denunciá-los, o sargento Cabrinha, agonizava no hospital 
acometido de uma congestão cerebral e com a perna esquerda partida e amputada, 
tudo frutos amargosos do funesto dia, que o céu destinara para castigo dos seus 
crimes. Mesmo que escapasse da amputação e à febre, o que os facultativos 
duvidavam, todos prognosticavam que acabaria demente, ou néscio. Restava o 
Gaspar Preto, o Sapo [...] Três dias depois, as mulheres que iam ceifar ao campo, 
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passando pelo alto do vale, viram de longe balançando pelo vento nos galhos da 
figueira do José Lopes, a mais elevada e formosa árvore dos contornos, um vulto, 
que à luz incerta, e na meia treva do alvorecer, tomaram como espantalho pendurado 
para espantar os pássaros. Pararam e discorreram entre si as comadres e as vizinhas 
acerca daquela novidade, e acabaram por decidir, como verdadeiras pegas curiosas, 
que o caso merecia exame. Quando chegavam acima, rompia ainda pálido o 
primeiro raio do sol. Soltaram um grito de susto e ataram as mãos na fronte! O 
espantalho era um homem enforcado! [...] O padecente, que em vida foi assaz feio, 
aparecia-lhes medonho neste patíbulo repentino com a cabeça pendente, a língua 
fora da boca, e os olhos esbugalhados, saindo das órbitas. Tinha as mãos amarradas 
atrás das costas e um rótulo no peito que dizia: “Justiça de Deus! Por Judas!” As 
mulheres benzeram-se em silêncio, e olharam umas para as outras. O medo curou-as 
por um instante da loquacidade. Apesar das contorções, que desfiguravam o rosto da 
vítima, e que a morte como que imobilizara, petrificando-as com sua rigidez, aquela 
cara, tantas vezes vista, não podia enganar a memória das matronas e donzelas. Era o 
Sapo! O Sapo garrotado! (SILVA, 2016, s.p.) 
 

É apenas após o desfecho dessa trama doméstica, que ocorre próximo ao fim do 

primeiro volume, que a narrativa de Rebelo da Silva passa com mais desenvoltura para os 

eventos da Guerra Peninsular e os movimentos de resistência aos franceses ganham mais 

projeção. Estando o caminho livre de delatores, restava-lhes, então, lidar com a ameaça 

estrangeira de fato.  

No segundo volume, como vimos, um dos principais acontecimentos gira no entorno 

da história de Manuel Coutinho e D. Leonor. A donzela e seu pai estão presos, a mando do 

impiedoso intendente de polícia, Pierre Lagarde, personagem histórico desse momento em 

Portugal e ficcionalizado por Rebelo da Silva. Lagarde deseja o casamento de Leonor, 

detentora de um deslumbrante dote, com seu sobrinho, um soldado francês falido. Caso 

Leonor não ceda, Lagarde ameaça mandar o pai da jovem para a forca. O sobrinho de Lagarde 

não sabe do plano do tio, e quando o descobre recusa-se absolutamente a tomar parte de tal 

projeto. E aqui temos uma curiosa inversão.  

Em outro episódio da casa maldita, quando seus fantasmas preparam-se para 

afugentar alguns soldados, agora sim franceses, a farsa é desfeita e o sobrinho de Lagarde 

encontra-se com o amado de Leonor, Manuel Coutinho. Inimigos em uma guerra que por eles 

nunca teriam iniciado, mas simpáticos um ao outro, o sobrinho promete que fará Lagarde 

libertar o pai de Leonor e, assim, o casal poderia permanecer unido.  

Enquanto na primeira parte tivemos um acerto de contas entre portugueses de forma 

violenta e mortal, na segunda o acerto se dá de maneira diplomática. Não bastasse esse 

contraste, o sobrinho de Lagarde, demonstrando honradez e boa vontade em seus atos, torna-

se pessoa muito querida e amiga de todos da família de Leonor e Manuel Coutinho, ao ponto 

de, adiante na narrativa, um salvar o outro no meio do campo de batalha, onde deveriam 

eliminar-se. Ao fim e ao cabo, além de prezar a união entre os portugueses, o outro, o 
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estrangeiro, é o invasor que precisa ser vencido, mas não é um problema maior apenas por ser 

um outro forasteiro, não familiar. Isso fica claro principalmente nas atitudes dos personagens 

mais jovens, que parecem tratar com mais naturalidade a integração entre portugueses, 

ingleses e os franceses que eram contrários à invasão. No outro extremo encontramos os 

militares portugueses mais antigos e aposentados que, guiados cegamente pelo comando “pelo 

rei e pela pátria”, desejam levantar armas contra os aliados ingleses, que após as vitórias sobre 

os franceses, estariam abusando da hospitalidade portuguesa.  

Ao fim, apesar de A casa dos fantasmas trazer em seu interior um elogio a força do 

povo português em um cenário que exigiu empenho e resistência, o romance consegue ainda 

colocar, a seu modo, a relação entre os indivíduos acima da ideia de nação. Ideia esta movida, 

muitas vezes, por vontades de reis e déspotas alheios às necessidades da população.  Em A 

casa dos fantasmas, Rebelo da Silva passou pela clássica inspiração gótica baseada na 

presença da casa mal-assombrada e utilizou-se também dos elementos de terror e horror para 

expressar as angústias existentes no meio de um processo revolucionário violento, os conflitos 

entre gerações e da necessidade de, antes de interpelar o elemento estrangeiro chamando-o 

indiscriminadamente de monstro, olhar para dentro da mesma comunidade e lidar com a 

monstruosidade doméstica. 

 

Do outro lado do Atlântico, em O Cabeleira, Franklin Távora lançou mão de recurso 

análogo ao de Rebelo da Silva para retratar a violenta trajetória de um anti-herói presente na 

tradição oral de Pernambuco. Ainda assim, em termos de concepção, o romance de Távora 

possivelmente se aproxima mais de Januário Garcia e Eurico, o presbítero, como nos revela 

o texto introdutório que o acompanha: 

 

Inicio esta série de composições literárias, para não dizer estudos históricos, com o 
Cabeleira, que pertence a Pernambuco, objeto de legítimo orgulho para ti, e de 
profunda admiração para todos os que têm a fortuna de conhecer essa refulgente 
estrela da constelação brasileira. Tais estudos, meu amigo, não se limitarão somente 
aos tipos notáveis e aos costumes da grande e gloriosa província, onde tiveste berço. 
[...]No Cabeleira ofereço-te um tímido ensaio do romance histórico, segundo eu 
entendo este gênero da literatura. À crítica pernambucana, mais do que à outra 
qualquer, cabe dizer se o meu desejo não foi iludido; e a ela, seja qual for a sua 
sentença, curvarei a cabeça sem replicar. As letras têm, como a política, um certo 
caráter geográfico; mais no Norte, porém, do que no Sul abundam os elementos para 
a formação de uma literatura propriamente brasileira, filha da terra. A razão é obvia: 
o Norte ainda não foi invadido como está sendo o Sul de dia em dia pelo estrangeiro. 
[...] Proclamo uma verdade irrecusável. Norte e Sul são irmãos, mas são dois. Cada 
um há de ter uma literatura sua, porque o gênio de um não se confunde com o do 
outro. Cada um tem suas aspirações, seus interesses, e há de ter, se já não tem sua 
política. (TÁVORA, 1953, p. 4-9) 
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Note-se que, assim como Herculano e Norberto, Távora classificou seu texto em um 

grupo de obras que, por modéstia ou suposto desinteresse de categorização, são apresentadas 

como tentativas de romances em língua portuguesa, mesmo tendo Távora publicado seu livro 

em 1876, após o Brasil já ter passado por diversas experiências no gênero pelas mãos de 

Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar, por exemplo. Sua originalidade, porém, de 

acordo com a própria perspectiva do autor, seria a criação de um romance do Norte em 

contraposição ao que era produzido no Sul do país, que teria sido “invadido dia em dia pelo 

estrangeiro”. 

Ainda que a originalidade nortista esteja em seu horizonte, O Cabeleira está em 

sintonia com os referenciais do romance, não apenas histórico, mas também da literatura 

romântica e da literatura de banditismo, que coloca em evidência a figura de criminosos e os 

efeitos de suas ações na estrutura econômica e social da qual se alimentam. Esse tipo de 

produção foi, como já observamos, posto em destaque pelas ficções do gótico alemão, 

nomeadas de Räuberromam que, dentro do Schauerromam, é a corrente da literatura gótica 

que se utiliza principalmente do horror para representar a imagem do “fora da lei” na 

modernidade. Em se tratando de O Cabeleira, o uso da violência extrema, da crueldade e a 

representação de um mal quase satânico – exprimido principalmente pelo personagem 

Joaquim, pai do protagonista e descrito muitas vezes como um homem essencialmente mau, 

como logo veremos – opera de modo a reforçar uma ideia de barbarismo presente em épocas, 

pessoas ou lugares que, pelas mais variadas razões, estão às margens dos processos 

civilizatórios e de modernização. Nessa perspectiva, o “fora da lei” – que em algumas 

circunstâncias pode ser posicionado ao lado do traidor da nação – é aquele que, através do 

crime, não apenas tem o poder de atrasar o progresso, mas também representa a oposição aos 

preceitos da civilização, da lei e da ordem, atuando como uma espécie de parasita que 

deteriora o sonho da modernidade e precisa ser exterminado. 

Certamente, a imagem do bandido não é exclusiva de produções góticas, no entanto, 

há uma configuração na utilização desses personagens – mesclando violência, descrições 

impactantes, sensacionalistas e contextualização do seu tempo e espaço de atuação – que 

tornou-se frequente em algumas histórias de terror e horror. Assim, a presença de tais 

componentes na obra de Franklin Távora não deveria nos causar espanto, pois o autor não 

apenas circulou pelo Rio de Janeiro – principal centro cultural e comercial do Brasil durante o 

Império –, onde foi sócio do mesmo IHGB de Joaquim Norberto, e foi patrono da cadeira 14 

da Academia Brasileira de Letras, mas circulou também pelos espaços culturais de Norte e 
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Nordeste que, como vimos, apesar do distanciamento da capital, fizeram parte do circuito dos 

romances góticos ingleses, franceses e alemães no Brasil.  

No início de O Cabeleira, Távora evoca a inspiração de sua obra a partir da 

insistência acerca da veracidade de relatos locais, assim como fizeram Herculano e Norberto 

em suas respectivas obras: 

 

A história de Pernambuco oferece-nos exemplos de heroísmo e grandeza moral que 
podem figurar nos fastos dos maiores povos da Antiguidade sem desdourá-los. Não 
são estes os únicos exemplos que despertam nossa atenção sempre que estudamos o 
passado desta ilustre província, berço tradicional da liberdade brasileira. Merecem-
nos particular meditação, ao lado dos que aí se mostram dignos da gratidão da pátria 
pelos nobres feitos com que a magnificaram, alguns vultos infelizes, em quem hoje 
veneraríamos talvez modelos de altas e varonis virtudes, se certas circunstâncias de 
tempo e lugar, que decidem dos destinos das nações e até da humanidade, não 
pudessem desnaturar os homens, tornando-os açoites das gerações coevas e algozes 
de si mesmos. Este número o protagonista da presente narrativa, o qual se celebrizou 
na carreira do crime, menos por maldade natural, do que pela crassa ignorância que 
em seu tempo agrilhoava os bons instintos e deixava soltas as paixões canibais. 
Autorizavam-nos a formar este juízo do Cabeleira a tradição oral, os versos dos 
trovadores e algumas linhas da história que trouxeram seu nome aos nossos dias 
envolto em uma grande lição. A sua audácia e atrocidades deve seu renome este 
herói legendário para o qual não achamos par nas crônicas provinciais. Durante 
muitos anos, ouvindo suas mães ou suas aias cantarem as trovas comemorativas da 
vida e morte desse como Cid, ou Robin Hood pernambucano, os meninos tomados 
de pavor, adormeceram mais depressa, do que se lhes contassem as proezas do 
lobisomem ou a história do negro do surrão muito em voga entre o povo naqueles 
tempos. Com a simplicidade irrepreensível que é o primeiro ornamento das 
concepções do espírito popular, habilitam-nos esses trovadores a ajuizarmos do 
famoso valentão pela seguinte letra: Fecha a porta, gente, / Cabeleira aí vem, / 
Matando mulheres, / Meninos também. (TÁVORA, 1953, p. 11-12) 
 

Assim como o Januário e o Eurico, os eventos de O Cabeleira se firmam em uma 

tradição da cultura popular, sobretudo oral, que o envolve em uma aura mitológica. Desse 

modo, a narrativa não irá apenas simbolizar uma perspectiva histórica do desenvolvimento do 

território nacional, mas também o impacto que causa uma história violenta e com requintes de 

crueldade, com lastros no factual, na formação de uma nação que se quer civilizada, moderna 

e livre. A única razão pela qual devemos colocar o romance de Távora ao lado do de Rebelo 

da Silva, e não dos dois anteriores, é o estabelecimento de uma visão crítica presente no 

Cabeleira, a partir de uma poética gótica, não apenas sobre os processos de mudança em si, 

mas também sobre as duvidosas soluções para a consolidação da civilização fora dos centros 

de poder, espaços em que uma população fragilizada estaria supostamente mais suscetível aos 

criminosos: 

 

O Cabeleira chamava-se José Gomes, e era filho de um mameluco por nome 
Joaquim Gomes, sujeito de más entranhas, dado à prática dos mais hediondos 
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crimes. De parceria com um pardo de nome Teodósio que primou na astúcia e nos 
inventos para se apossar do que lhe não pertencia, percorriam José e Joaquim o 
vasto perímetro da província em todas as direções, deixando a sua passagem 
assinalada pelo roubo, pelo incêndio, pela carnificina. Um dia assentaram dar um 
assalto à própria vila do Recife. As populações do interior, em sua maioria 
destituídas de bens e fortuna, e então muito mais espalhadas do que atualmente, 
pouco tinham já com que cevar a voracidade dos três aventureiros a quem desde 
muito pagavam um triplo imposto consistente em víveres, dinheiro e sangue. 
(TÁVORA, 1953, p. 12) 
 

Desde o início, o narrador deixa explícito o esquema com o qual irá expor e 

desenvolver o conceito de mal enquanto característica humana. É notável, inicialmente, o 

quanto os vilões estão presos a características raciais: Joaquim é o mameluco, enquanto 

Teodósio é o pardo, ambos mestiços. Embora José Gomes seja ele mesmo mestiço, filho de 

mameluco, seus traços físicos são outros, muito provavelmente herdados da mãe. O primeiro 

momento em que o narrador realiza essa exposição se dá através de um contraste entre a 

constituição de Teodósio, do pai, que já nos foi identificado como “sujeito de más entranhas”, 

e do filho.  

 

Cabeleira podia ter vinte e dois anos. A natureza o havia dotado com vigorosas 
formas. Sua fronte era estreita, os olhos pretos e lânguidos, o nariz pouco 
desenvolvido, os lábios delgados como os de um menino. É de notar que a 
fisionomia deste mancebo, velho na prática do crime, tinha uma expressão de 
insinuante e jovial candidez. Joaquim, que contava o duplo da idade de seu filho, era 
baixo, corpulento e menos feito que o Teodósio, o qual, posto que mais entrado em 
anos, sabia dar quando queria à cara romba e de cor fula uma aparência bestial, 
simplicidade em que só uma vista perspicaz, e acostumada a ler no rosto as ideias e 
os sentimentos íntimos, poderia descobrir a mais refinada hipocrisia.  (TÁVORA, 
1953, p. 13-14)  
 

 

Ainda que nos apresente o Cabeleira como um temido e cruel criminoso, o narrador 

relativiza a espontaneidade acerca da natureza da maldade desse homem que, enquanto 

catalizador de tanta vileza e de episódios de violência que atravessam o romance, tinha uma 

“expressão de insinuante e jovial candidez”, além de traços físicos que não condizem com a 

imagem de um sertanejo caboclo. Em outro momento, após nos aparecer com sua fronte 

estreita e “nariz pouco desenvolvido”, José é descrito com ares absolutamente românticos: 

“Cabelos compridos e anelados, que lhe caíam nos ombros, substituíram a penugem que mal 

lhe abrigava a cabeça nos primeiros anos.”130.  Estamos lidando, nesse sentido, com o 

contraste de alguns estereótipos da produção ficcional em que o mal teria que possuir 

_______________  

 
130 TÁVORA, 1953, p. 30.  
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características estéticas consideradas inferiores pela ideologia da época, enquanto a bondade e 

a pureza penderiam para a clareza e traços delicados. Sendo assim, em meados do século XIX 

brasileiro, alguns leitores não esperariam um jovem cândido, de cabelos anelados e lábios 

delgados como responsável pelo terror sentido por toda uma população. 

De fato, o narrador implanta no leitor, desde o primeiro capítulo, a ideia de que o mal 

exercido pelo assombroso Cabeleira possuía uma origem que não era completamente sua, mas 

alimentada pelo pai: 

 

- O Cabeleira! O Cabeleira! Grandes desgraças vamos ter, minha gente! – clamou o 
mal avisado roceiro. [...] A fama do Cabeleira tinha, não sem razão, criado na 
imaginação do povo um fantasma sanguinário que naquele momento se animou no 
espírito de todos e a todos ameaçou com inevitável extermínio. [...] – Sim, é o 
Cabeleira, gente fraca. Ele não vem só, vem seu pai também – gritou José Gomes, 
cujo rosto começou a anuviar-se. Joaquim, feroz por natureza, sanguinário por longo 
hábito, descarregou a Parnaíba sobre a cabeça do primeiro que acertou de passar por 
junto dele. A cutilada foi certeira, e o sangue da vítima, espadanando contra a face 
do matador, deixou aí estampada uma máscara vermelha através da qual só se viam 
brilhar os olhos felinos daquele animal humano.  José Gomes, por irresistível força 
do instinto que muitas vezes o traiu aos olhos do carniceiro pai, voltou-se de chofre 
e lhe disse: - Para que matar se eles fogem de nós? – Matar Sempre, Zé Gomes – 
retorquiu o mameluco com as narinas dilatadas pelo odor do sangue fresco e quente 
que do rosto lhe descia aos lábios e destes penetrava na boca cerval. Não temos aqui 
um só amigo. Todos nos querem mal. É preciso fazer a obra bem-feita. Este homem 
era o gênio da destruição e do crime. [...] Nenhum sentimento brando e terno, 
nenhum pensamento elevado exercitava a sua salutar influência nas ações deste ente 
degenerado e infeliz. (TÁVORA, 1953, p. 18-19) 
 

É perceptível a escolha vocabular do narrador para nos expressar o que seria a índole 

dos personagens. Joaquim era “feroz por natureza, sanguinário por hábito”. Em contrapartida, 

o Cabeleira, José Gomes, ele sim visto como o “fantasma sanguinário” que povoava a 

imaginação do povo, questiona o pai quanto a necessidade de matar quem já estava fugindo e 

não representava ameaça. Contrariado, José só externaliza sua agressividade porque o pai a 

incita: “Matar sempre, Zé Gomes.”. 

A violência praticada pela gangue do Cabeleira não é a única fonte de horror para a 

população do sertão. A própria natureza parece ser reflexo da sociedade sofrida – ou seria 

ainda o contrário?: 

 

Como nunca um mal vem desacompanhado, segundo mui bem diziam nossos 
maiores com aquela autoridade que, entre outros graves ofícios, não se lhes pode 
recusar na ciência da vida, ao grande contágio das bexigas, que todo o ano de 1775 e 
uma parte do seguinte levou assolando a província de Pernambuco, sucedeu uma 
seca abrasadora, mal não menos penoso senão mais funesto que o primeiro em seus 
resultados. (TÁVORA, 1953, p. 34) 
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E não apenas a seca e a doença obscureciam a atmosfera do sertão, mas ele próprio é 

frequentemente descrito como um espaço lúgubre e medonho. Assim como acontece no 

Januário Garcia de Norberto, a forma com a qual Franklin Távora delineia um sertão 

obscurecido por mazelas naturais e humanas depõe qualquer postura que defenda que apenas 

a paisagem europeia é apta para criar uma atmosfera de terror opressora e que o território 

tropical e solar do Brasil seria incompatível com esse referencial:  

 

O Cabeleira, entretanto, atravessava matos, riachos e tabuleiros por novos caminhos 
que, infatigável e ousado, ia abrindo, em direitura ao lugar do seu nascimento. 
Sentia-se atraído para esse lugar por uma saudade infinda, por uma confiança quase 
enganosa e fatal. Parecia-lhe que ninguém, nem a justiça dos homens nem a de 
Deus, na qual desde os mais verdes anos o tinham ensinado a não acreditar, teriam 
poder para arrancá-lo desses sombrios e protetores esconderijos, dessas grutas 
insondáveis, perpetuamente abertas às onças e a ele, perpetuamente fechadas ao 
restante dos animais e dos homens que não se animavam a transpor-lhes o escuro 
limiar com receio de ficarem sepultados para sempre em tão medonhos sarcófagos. 
(TÁVORA, 1953, p. 132) 
 

No excerto, acompanhamos um momento em que a quadrilha do Cabeleira começa a 

se desfazer, perseguida pelos homens da lei, e José Gomes adentra cada vez mais no sertão, 

longe dos olhos da civilização simbolizada pelos representantes da justiça – dos homens e de 

Deus – intensificando a ideia de isolamento da região e, justamente por isso, pintando-lhe 

como uma natureza obscura na qual apenas alguém como o Cabeleira, de natureza ambígua, 

entre o bem o mal, seria capaz de atravessar e de sobreviver. Qualquer outro que se arriscasse 

em tal território ficaria sepultado “para sempre em tão medonhos sarcófagos”.   

 O gótico do qual Franklin Távora se apropriou para narrar as desventuras de seu 

anti-herói sertanejo possui origem na própria natureza esteticamente dúbia do romance. 

Natureza esta que já chamou a atenção da crítica literária em diversos momentos: a mescla de 

referências tanto do Romantismo quanto do Naturalismo. 

Ao mesmo tempo em que há no texto uma descrição romântica do protagonista, de 

um ideal de bem e mal, do papel do amor na transformação do homem – através do par 

romântico formado por José Gomes e sua paixão de infância, Luisinha, de pele clara e índole 

pura e boa,  que auxilia na tentativa de regeneração moral do protagonista –, e do tratamento 

dado à miséria do povo, aproximando-o ainda que brevemente do romance social, que em 

diversos momentos se apropriou da poética gótica para abordar as mazelas da população fruto 
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da modernidade131,  há também o teor naturalista na expressão dos instintos animalescos dos 

personagens, potencializados pelo sensacionalismo na descrição de alguns crimes – algo que 

vai além da proposta do horror gráfico que já estava presente na ficção gótica romântica, se 

levarmos em consideração o caráter explícito de algumas cenas do The Monk de Lewis e do 

romance gótico alemão no qual este se inspirou –, e na problematização da resolução dos 

problemas da criminalidade nesse espaço e tempo do Brasil Colônia. 

Ana Márcia Alves Siqueira assim expressa uma dessas soluções: 

 

Com efeito, o narrador mescla a descrição da paisagem e das personagens às 
intervenções de cunho moralista e explicações científicas para justificar a corrupção 
do herói e provar a tese de que a educação – considerada no aspecto amplo do 
conhecimento científico e da aquisição de valores morais e religiosos – constitui a 
solução para o problema do banditismo e da violência na região. (SIQUEIRA, 2007, 
p.16) 

  

O papel destinado à educação no romance é algo aparente desde as primeiras 

páginas, quando o narrador discorre sobre a educação voltada para a pureza, para o bem, o 

respeito às leis e a moral que Joana, mãe de José, lhe oferecia, e a persistência de Joaquim em 

educá-lo para o mal. O filho, desejando a aprovação do pai, sempre terminava por obedecer-

lhe, mesmo quando as ordens pareciam-lhe hediondas. O conceito da educação como resposta 

aos males, de verve naturalista assim como a ideia de que o homem é produto do meio em que 

vive, encontra-se com a ideia romântica de que o homem é naturalmente bom e é a sociedade 

que o perverte: 

 

Pela sua organização, pelos seus predicados naturais, o Cabeleira não estava 
destinado a ser o que foi, nós o repetimos. Os maus conselhos e os péssimos 
exemplos que lhe foram dados pelo desnaturado pai converteram seu coração, 
acessível, em começo, ao bem e ao amor, em um músculo que só pulsava por fim a 
paixões condensadas. Desgraçadamente estas paixões que nele escandalizaram a 
sociedade coeva, não desceram com seu corpo à sepultura. Elas estão aí exercitando 
em nossos dias o seu terrível império à sombra da ignorância que ainda nos 
assoberba, e que em todas as terras e em todas as idades têm sido considerada com 
razão a origem das principais desgraças que afligem e destroem as famílias e os 
Estados. (TÁVORA, 1953, p. 45-46) 
 

_______________  

 
131 Sob esse aspecto, é explícita a referência ao romance Les Misérables (1862), de Victor Hugo, exposta no 

capítulo três: “Quando D. Tomás se recolheu a seu palácio achou-se roubado. José, Joaquim e Teodósio, que 
no momento em que ele saíra a cumprir o piedoso mister, se haviam introduzido à sorrelfa, com a facilidade 
que proporciona o disfarce, em uma das muitas salas ou em um dos muitos corredores desse edifício, tinham 
tirado, na ausência do venerando proprietário, não os castiçais de prata como fizera João Valjean em casa do 
bispo Miriel, mas diferentes quantias que D. Tomás destinara para novos auxílios à pobreza do alto sertão mais 
afligida da fome do que nenhuma outra da diocese.” (TÁVORA, 1953, p. 38) 
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O excerto acima é um importante momento em que o narrador estabelece um vínculo 

entre o passado narrativo e o presente de escrita do autor, a partir da presença da ignorância 

enquanto elemento principal de atraso no estabelecimento da civilização no Brasil. Se esse 

mal já permeava as regiões interioranas do Sul – lembremo-nos de que os eventos de Januário 

Garcia, o romance, se passam no interior de São Paulo –, naquela época o Norte, mesmo 

possuindo cidades desenvolvidas e de grande importância econômica como Belém, São Luís e 

Recife, era visto como um território com algum descompasso em seu processo de urbanização 

e modernização simplesmente por estar afastado da capital do império, ou seja, do centro. 

Para melhorar essa situação, os filhos da elite local ainda iam estudar no Rio de Janeiro para, 

ao retornar, levarem o que havia de mais moderno no pensamento ocidental para essas 

regiões. No entanto, na impossibilidade de a educação fazer a diferença na eliminação da 

barbárie e da ignorância na vida do Cabeleira, a solução foi única: a pena de morte. O 

narrador de Távora não aceita essa solução arcaica sem demonstrar descontentamento e 

marcar como ela é representativa de uma época que tanto os criminosos quanto a lei cometiam 

barbarismos: 

 

O juiz nomeado pelo governador para assistir à execução em conformidade do 
disposto na provisão régia, ordenou que o escrivão repetisse a leitura da sentença. 
Os delinquentes ouviram pela vigésima vez, com sincera contrição, esse padrão do 
absolutismo colonial. Finda a leitura, viu-se o Cabeleira aparecer, quase de súbito, 
no estrado da forca, ao lado do carrasco. Ele não havia vacilado na rápida ascensão 
nem dava mostras de abatido. Seu rosto estava pálido e sereno. A cabeça tinha sido 
despojada do belo distintivo a que o mancebo devia a alcunha com que seu nome 
chegou à posteridade. [...] – Morro arrependido dos meus erros. Quando caí no 
poder da justiça, meu braço era já incapaz de matar, porque eu já tinha entrado no 
caminho do bem. [...] No mesmo instante, aos olhos da multidão profundamente 
abalada, a cena transformou-se como por oculto maquinismo. O infeliz mancebo, 
que, mal acabara de falar, tinha sido rudemente impelido do estrado para o vácuo, 
pendia da corda assassina, tendo sobre os ombros o carrasco que apertava com as 
mãos covardes o laço sufocante. Cena bárbara que enche de horror a humanidade e 
cobre de vergonha e luto, como tantas outras, a história do período colonial. 
(TÁVORA, 1953, p. 180-181) 
 

Ao contrário da obra de Rebelo da Silva que, cerca de dez anos antes em Portugal, 

não chega a problematizar o tratamento mortal e violento em relação aos traidores da pátria no 

século XIX, que em um momento de guerra teve suas sentenças proferidas pelo próprio povo, 

o romance de Távora, em fins do XIX brasileiro e escrevendo uma história que se passa em 

fins do XVIII, questiona a legitimidade de um ato bárbaro, como a pena de morte, movida 

pelo próprio Estado Colonial do Brasil. Logo, o extermínio da ignorância e do mal pela morte 

dos ignorantes seria um ato tão bestial quanto a própria crueldade e vileza do crime, não 
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servindo de exemplo para a implementação da civilização moderna, devendo ser deixada para 

trás. 

Ao fim e ao cabo, apesar de tanto a narrativa de A casa dos fantasmas quanto a de O 

Cabeleira tratarem de períodos obscuros do passado recente a partir da poética gótica, em 

diálogo com as correntes estéticas de seus períodos e países, o tratamento dado para o acerto 

de contas com esse passado não segue as mesmas prerrogativas. 

O que fica, ao final da leitura dos quatro romances que exploramos neste capítulo, é a 

percepção de que, ainda que levemos em consideração as particularidades históricas e as 

condições políticas e sociais presentes nas realidades de Brasil e de Portugal, a ficção gótica 

produzida pelos dois países entre meados e fins do século XIX, e que fazem uso da matéria de 

estratificação histórica, não estão muito distantes das problemáticas gerais que permeiam o 

gótico como um todo. Ainda que consideremos o Brasil como um país periférico, e Portugal 

ocupando a mesma posição em relação a Europa, ambos estão em sintonia com a literatura 

produzida pelos grandes centros emanadores de cultura naquele momento, em seu próprio 

ritmo, fazendo uso da ficção gótica para lidar com os esqueletos em seus armários.  
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4 CAPÍTULO IV: O ELEMENTO SOBRENATURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À beira do caminho das tropas, num tabuleiro grande, onde cresciam a canela-de-

ema e o pau-santo, havia uma tapera. A velha casa assombrada, com grande escadaria de 

pedra levando ao alpendre, não parecia desamparada. O viandante a avistava de longe, com 

a capela ao lado e a cruz de pedra lavrada, enegrecida, de braços abertos, em prece contrita 

para o céu. Naquele escampado, onde não raia o sol o verde-escuro das matas, a cor 

embaçada da casa suavizava mais ainda o verde esmaiado dos campos. [...]Por que seria que 

os tropeiros, ainda em risco de forçarem as marchas e aguarem a tropa, não pousavam aí? 

Eles bem sabiam que, à noite, teriam de despertar, quando as almas perdidas, em penitência, 

cantassem com a voz fanhosa a encomendação. Mas o cuiabano Manuel Alves, arrieiro 

atrevido, não estava por essas abusões, e quis tirar a cisma da casa mal-assombrada.  

(Afonso Arinos, Assombramento, 1898) 

 

Palavras não eram ditas quando levantou os olhos e viu, boiando ao lume da água 

um cadáver horrivelmente desfigurado, com as carnes a despegarem-se da ossada, que os 

peixes vorazes vinham tragar, escancarando as enormes bocas bordadas de três fiadas de 

dentes alvos e agudos. A donzela soltou um grito de terror e de angústia, e torcendo as mãos, 

cerrando os olhos quisera orar a Deus, que a protegesse. Mas o demônio ouvira-lhe as 

queixas, e ninguém lha podia roubar, que já a havia marcado com as garras. O esqueleto 

levantou-se então na água. Brilhavam-lhe os olhos como carvões acesos no crânio; os braços 

longos e descarnados foram crescendo, crescendo até abarcarem o corpo de Rosalinda, e 

depois de a contemplar um momento, alumiando-lhe o rosto com o fogo dos olhos, soltou 

uma gargalhada horrível, e desconjuntando os ossos, sumiu-se na voragem, a tempo que ia 

dizendo: - Sou eu, sou eu o teu amante!  

(A. Osório de Vasconcelos, A torre derrocada, 1864/65)  
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4.1 ENTRE A EXPLICAÇÃO, A AFIRMAÇÃO E A DÚVIDA  

 

Apesar de ser uma presença recorrente na ficção gótica, o elemento sobrenatural não 

pode ser visto como pré-requisito para a constituição da modalidade em si, seja no contexto 

luso-brasileiro ou no cenário literário global. Da mesma forma, nem toda narrativa com 

elementos sobrenaturais pode ser considerada uma obra gótica. 

Ao nos recordarmos dos quatro textos que analisamos até este ponto, em dois deles 

não há qualquer presença de elementos sobrenaturais – Januário Garcia e O Cabeleira –, em 

outro há apenas uma brevíssima alusão – o sonho premonitório em Eurico, o presbítero –, e 

apenas em um ele é sugerido com mais clareza – A casa dos fantasmas –, mesmo que sua 

veracidade seja absolutamente recusada logo no início da narrativa. Ainda assim, uma vez que 

a ficção gótica se utiliza do terror e do horror para lidar com determinados aspectos da 

modernidade, o fator sobrenatural tornou-se um dos mais frequentemente apropriados para 

representar um tipo de enfrentamento muito específico entre a modernidade iluminista, 

racionalista, e a explicação do mundo por meio da religião, das mitologias locais e da 

superstição, que não estão restritas apenas à representação do passado “das trevas”, mas 

também em sua permanência no mundo moderno. 

Para além do fato de reconhecermos a sua habitualidade, e em diversos aspectos seu 

uso seja muito relevante para compreendermos o nascimento e o desenvolvimento da ficção 

gótica, principalmente nos séculos XVIII e XIX, é desejável que façamos uma breve 

aproximação e distinção entre o gótico com elementos sobrenaturais e outra forma narrativa, 

conceitualmente mais ampla e de formação independente, com a qual mantém constante 

diálogo e à qual muitas vezes se sobrepõe: a literatura fantástica. 

O primeiro nível de relação entre as duas formas literárias encontra-se, 

possivelmente, em suas origens. Podemos depreender isso a partir de alguns dos 

questionamentos levantados por Remo Ceserani (1933 – 2016) na introdução de seu estudo O 

Fantástico (1996): 

 

Todavia, em torno do fantástico surgiram alguns problemas, de ordem histórica, 
teórica e de classificação, que mostraram ser de difícil solução. [...] É correto defini-
lo como uma nova modalidade do imaginário, criada no fim do século XVIII e 
utilizada para fornecer eficazes e sugestivas descrições da experiência humana, em 
particular da experiência humana da modernidade? Se aceitarmos a colocação de 
Todorov, a resposta deveria ser positiva, ainda que ele não use nunca o termo 
“modo”. E seria também uma operação crítica e historiograficamente convidativa, 
uma vez que discutiríamos sobre um modo literário ao qual teríamos assistido desde 
o nascimento até as primeiras experimentações, nos períodos de grandes 
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transformações sociais e culturais entre os séculos XVIII e XIX. (CESERANI, 2006, 
p. 8) 
 

Note-se que Ceserani situa a possível origem da literatura fantástica no final do 

século XVIII, mesmo período no qual identificamos o surgimento da ficção gótica e, da 

mesma forma como aqui fazemos, vincula o nascimento da narrativa fantástica às 

transformações sociais e culturais ocorridas a partir das experiências humanas com o 

fenômeno a que chamamos de modernidade. A razão pela qual levanta essa hipótese é a 

mesma que utilizamos ao nos referirmos ao elemento sobrenatural na ficção gótica: os 

impactos e significados, na representação literária, de eventos insólitos, de origem 

supostamente sobrenatural, em um mundo cujos leitores estavam cada vez mais pautando seu 

modo de pensar a partir das diretrizes racionalistas do Iluminismo. 

Foram essas experiências que definiram tanto a ficção gótica – a partir do uso do 

terror e do horror nesse contexto– quanto os usos do sobrenatural nas narrativas de modo 

generalizado a partir do século XVIII. É a isso que Todorov – mencionado no excerto anterior 

de Ceserani – faz referência quando busca definir o que entende por literatura fantástica: 

 

A ambiguidade se mantém até o fim da aventura: realidade ou sonho? Verdade ou 
ilusão? Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que é 
exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, 
produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo 
mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções 
possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e 
nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento 
realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta realidade é 
regida por leis desconhecidas para nós. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário; 
ou então existe realmente, exatamente como os outros seres vivos: com a ressalva de 
que raramente o encontramos. O fantástico ocorre nessa incerteza; ao escolher uma 
ou outra resposta, deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o 
estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que 
só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. O 
conceito de fantástico se define pois com relação aos de real e de imaginário [...]. 
(TODOROV, 2007, p. 30-31) 
 

Partindo das reflexões que fizemos acerca de algumas narrativas góticas no primeiro 

capítulo, é perceptível os níveis de aproximação entre o gótico sobrenatural e a literatura 

fantástica nos moldes apresentados por Todorov: a ideia de hesitação, incertezas que geram o 

suspense e o medo do terror, e etc. No entanto, o mais importante de destacarmos é o fato de 

que o próprio filósofo percebe e explicita brevemente mais adiante em seu texto o momento 

em que a ficção gótica de temática sobrenatural se descola do que seria a literatura fantástica 

propriamente dita. 
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Em um primeiro momento, Todorov afirma que “o medo está frequentemente ligado 

ao fantástico mas não como condição necessária”132. Nesse ponto já nos deparamos com uma 

diferença substancial. O medo, como bem sabemos, – seja em sua intenção de efeito no leitor 

ou mesmo na representação dos personagens – é traço característico e imprescindível da 

ficção gótica, sobrenatural ou não, atrelado aos efeitos do terror e do horror, mas não é 

premissa para a literatura fantástica. A diferença é melhor delineada nos parágrafos seguintes, 

quando o filósofo estabelece a seguinte observação: 

 

O fantástico leva pois uma vida cheia de perigos, e pode se desvanecer a qualquer 
instante. Ele antes parece se localizar no limite de dois gêneros, o maravilhoso e o 
estranho, do que ser um gênero autônomo. Um dos grandes períodos da literatura 
fantástica, o do romance negro (the Gothic novel) parece confirmá-lo. Com efeito, 
distinguem-se geralmente, no interior do romance negro, duas tendências: a do 
sobrenatural explicado (do “estranho”, poderíamos dizer), tal qual aparece nos 
romances de Clara Reeve e de Ann Radcliffe; e o do sobrenatural aceito (ou do 
“maravilhoso”), que agrupa as obras de Horace Walpole, de M. G. Lewis e de 
Maturin. Não existe aí o fantástico propriamente dito; somente gêneros que lhe são 
vizinhos. Mais exatamente, o efeito fantástico de fato se produz mas somente 
durante uma parte da leitura: em Ann Radcliffe, antes que estejamos certos de que 
tudo o que aconteceu possa receber uma explicação racional; em Lewis, antes que 
estejamos persuadidos de que os acontecimentos sobrenaturais não receberão 
nenhuma explicação. Uma vez terminado o livro, compreendemos – nos dois casos – 
que não houve fantástico. (TODOROV, 2007, p. 48) 
 

Para Todorov, a fantástico literário pleno seria aquele em que permanecemos, 

mesmo após o término da leitura, na incerteza quanto à natureza do suposto evento 

sobrenatural: verdade ou ilusão? Em sua leitura, a ficção gótica não seria propriamente 

fantástica, ainda que o “efeito fantástico” ocorresse ao longo da narrativa, enquanto os 

eventos terríficos se desdobram. Ao final, haveria sempre uma solução, que seria a explicação 

racional dos acontecimentos (o estranho) ou a afirmação da existência da sobrenaturalidade (o 

maravilhoso). Em grande medida, a hesitação comentada pelo autor, cara ao fantástico, é uma 

das características inerentes ao terror, como expusemos anteriormente, e o desconhecimento 

da natureza dos eventos para a definição do fantástico muito se aproxima da teoria do sublime 

de Burke, na qual a ignorância é necessária para se manter o espanto, o medo, a fascinação e a 

apreensão. 

Por se tratar de um texto produzido nos anos de 1960 e publicado em 1970, é 

reconhecível que Todorov se refira ao gótico literário como um tipo de produção que se 

estabeleceu em um período delimitado, percepção comum em sua época e que via no 

_______________  

 
132 TODOROV, 2007, p.41.  
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elemento sobrenatural um pré-requisito para a literatura de terror. No entanto, ao encararmos 

a ficção gótica como um fenômeno mais alargado, que se estende até a contemporaneidade, 

para além das experiências de Radcliffe e Lewis, extrapolamos as perspectivas de Todorov e 

reconhecemos que o gótico com elementos sobrenaturais possui exemplares que atravessam a 

explicação, a afirmação, assim como poderá, também, manter os leitores na dúvida quanto aos 

eventos insólitos. Na realidade, essa dúvida será um dos investimentos da ficção gótica 

produzida ao longo do século XIX, tendo em The Turn of the Screw (1898) de Henry James 

(1843 – 1916), um de seus principais representantes. 

 

Figura 15: ILUSTRAÇÃO ORIGINAL FEITA POR ERIC PAPE PARA A EDIÇÃO SERIADA DE THE TURN 
OF THE SCREW, PUBLICADA NA COLLIER’S WEEKLY MAGAZINE EM 1898. 

 
FONTE: BEINECKE RARE BOOK & MANUSCRIPT LIBRARY, YALE UNIVERSITY 

 

Certamente, o pensamento de Todorov corresponde a um início de tentativa de 

compreensão da literatura fantástica, que se desdobra em outros gêneros e modalidades, como 

a ficção especulativa e a ficção científica, na qual os eventos podem ser espantosos, mas suas 

origens nem sempre são sobrenaturais. Ainda que o fantástico, o gótico e a ficção científica 

sejam gêneros e modos narrativos distintos, em inúmeras obras eles se sobrepõem e se 

complementam devido ao interesse mútuo em relação aos efeitos do insólito, do sobrenatural 
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e da loucura na economia de algumas dessas histórias. O próprio Frankenstein, ao qual já nos 

referimos em outros capítulos, é um exemplo do entrosamento entre as modalidades. 

Muito ainda se discute sobre os limites do modelo sugerido por Todorov e diversos 

estudos levam o fantástico para além das parâmetros estabelecidos pelo filósofo. Um dos 

pontos mais retomados pela crítica é justamente a grande importância dada pelo autor aos 

finais dessas narrativas para a definição da literatura fantástica plena. No caso da concepção 

de ficção gótica que aqui adotamos, os fins importam apenas para as possíveis interpretações 

do texto literário em si, e não para a definição do gótico enquanto modalidade.  

Francesco Orlando estabelece uma reflexão semelhante em seu ensaio Estatutos do 

sobrenatural na narrativa (2001). Durante a análise sobre a presença do sobrenatural em 

diversos períodos da literatura, Orlando comenta no item “A tematização da dúvida”, 

dedicado predominantemente ao sobrenatural representado pela ficção gótica europeia entre 

os séculos XVIII e XIX: 

 

A hesitação é um conceito necessário, mas insuficiente, na medida em que, sob a 
temporalidade mais linear e lábil, suas soluções se tornam quase indiferentes. Como 
designar o conceito, após a devida adequação? Levando em conta que o medo tem 
raízes numa profundidade onde é indelével o sopro do sobrenatural, não é preciso se 
preocupar senão com a tematização da dúvida: pouco importa o quanto se prolonga 
e como é solucionada. Burke (ao dizer que a escuridão é necessária para o terror, e a 
causa de seus poderes reside em “nossa ignorância das coisas”) nos autoriza a falar 
num sobrenatural não de incerteza, e sim de ignorância. Teoricamente, nossa 
tipologia se estruturaria em torno da simetria das três respostas possíveis à questão 
da consistência ontológica: um sim e um não nos extremos [...] e no centro um 
talvez. Trata-se, porém, de um centro oscilante, que tende a se inclinar 
imperceptivelmente para o sim. (ORLANDO, 2009, p. 268) 
 

Em outras palavras, o que realmente importa na utilização do elemento sobrenatural 

nas ficções góticas é a ideia de que, em algum momento, o fenômeno será questionado, posto 

em dúvida quanto à sua veracidade, seja pelo narrador, pelos personagens ou mesmo pelos 

paratextos, como foi realizado por Walpole em sua polêmica com os prefácios de The Castle 

of Otranto. Se ao final a suposta manifestação sobrenatural será racionalmente explicada (o 

não), afirmada (o sim) ou permanecerá no plano da incerteza (o talvez) – ou ignorância –, tais 

recursos serão geradores de significados para a uma determinada obra literária 

especificamente. O ponto nevrálgico, como afirma o crítico, é a tematização da dúvida, o 

entendimento de que a ficção gótica é um fenômeno moderno, inserido nas consequências dos 

avanços do Iluminismo, e a racionalidade engendrada nesse contexto é o que vai estimular a 

hesitação e o questionamento do sobrenatural nas narrativas de terror e horror. Não importa o 
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desfecho, os efeitos alcançados pela sugestão e pelas dúvidas ao longo da narrativa são mais 

relevantes. 

A compreensão de que a ficção gótica pode transitar e se misturar pelos territórios do 

fantástico, mas não é ela própria uma modalidade essencialmente fantástica, se faz 

indispensável não apenas no plano conceitual, mas também na necessidade de entendermos e 

relativizarmos a forma como as narrativas que iremos analisar neste capítulo, nas quais o 

sobrenatural ocupa papel central, foram apresentadas ao público luso-brasileiro ao longo dos 

anos. 

Os dois textos portugueses dos quais nos ocuparemos a seguir – “O canto da sereia” 

e “A dama pé-de-cabra” – constam no famoso volume Antologia do Conto Fantástico 

Português (1967), organizado por Fernando Ribeiro de Mello (1941 – 1992). Da mesma 

forma, dois dos textos brasileiros – “A dança dos ossos” e “A feiticeira” – também costumam 

figurar em antologias fantásticas. Devido à pouca atenção que a ficção gótica recebeu da 

crítica literária lusófona, e ao receio que se tinha na utilização do termo gótico para designar 

obras no Brasil e em Portugal, por muitos anos recorreu-se à ideia e ao aparato teórico da 

literatura fantástica para lidar com qualquer narrativa que se ocupasse de assuntos 

envolvendo magia, espíritos, monstros e folclore, inclusive em obras de terror e horror. Tal 

postura acabou por equalizar essas formas entre nós, como se fossem um mesmo fenômeno. 

Por mais que tal aproximação não seja incorreta, afinal o fantástico pode sim ser uma 

categoria muito ampla, há configurações específicas, nuances da ficção gótica que nos 

permitem afirmar que nem toda obra da literatura fantástica será uma obra do gótico, assim 

como nem toda obra do gótico será uma obra da literatura fantástica, e a diferença pode se 

estabelecer de maneira profunda ou por uma linha tênue. Ainda assim, as duas formas não são 

excludentes e podem ocorrer conjuntamente quando o sobrenatural é sugerido em cena. O que 

faremos, então, será expor uma interpretação para esses textos sob o prisma da ficção gótica, 

não mais apenas de uma literatura fantástica generalizada.  
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4.2 RECORRÊNCIAS 

 

Antes de nos determos propriamente nas obras literárias é conveniente explicitarmos 

algumas características recorrentes em narrativas que fazem uso do elemento sobrenatural e 

que, como observaremos nas próximas páginas de nossa análise, também podem representar 

traços importantes para grande parte da ficção gótica produzida pela literatura ocidental, 

incluindo aquela do século XIX luso-brasileiro. Para isso, devemos retomar duas passagens 

do ensaio de Francesco Orlando que resumem essas características de forma efetiva.  

A primeira delas encontra-se na sessão intitulada “Das fábulas de Homero às 

zombarias de Voltaire”. Em dada altura, Orlando analisa um conjunto de estruturas e 

componentes constantes na maior parte da literatura na qual o sobrenatural é utilizado, 

alertando-nos para um certo padrão: 

 

A primeira regra do sobrenatural parece ser a localização, que o delimita e determina 
imaginando-o ali e não em outro lugar. […] Por outro lado, a localização não é a 
única regra possível, e tampouco as únicas formas de localização consistem nas que 
foram espacialmente exemplificadas até agora: espaço de transição, espaço 
ultraterreno, espaço remoto. Há também localizações temporais. Para não nos 
delongarmos em todos os precedentes do romance moderno, indico as localizações 
temporais cuja evidência nos poupa citações: o tempo recorrente da noite, e dentro 
dele a meia-noite; o tempo remoto e irrepetível do passado mítico. Irrepetível, ou 
seja, incontrolável, qualificações que originariamente não lhe conferiam senão 
majestade; aliás, se quisermos, é pequeno o passo do incontrolável para o incrível. 
(ORLANDO, 2009, p. 260) 
 

Os traços elencados por Orlando no excerto podem ser observados em diversas 

narrativas que fazem uso de histórias da tradição oral, religiosa ou folclórica de uma 

determinada região, constituindo uma marca local. Em outras palavras, as manifestações do 

sobrenatural normalmente estão atreladas a espaços geográficos específicos, e suas causas 

também se relacionam com a história daquela região. Os exemplos dados por Orlando são 

oriundos da mitologia grega, base para a Odisseia de Homero: a ninfa do mar, Calipso, surge, 

age e tem sua morada na ilha de Ogígia, nas margens da qual a embarcação em que Odisseu 

estava naufraga; da mesma forma, o poder da flor misteriosa presente no episódio da ilha dos 

lotófagos tem como parte de sua excepcionalidade o fato de ocorrer apenas naquela área 

específica do mundo. Ao trazermos essa percepção para fora do contexto da Odisseia, 

notamos que ela é extremamente frequente também em outras circunstâncias, não apenas ao 

lidarmos com deuses locais, seres e objetos míticos. 

No ano de 1861, no extremo norte de Portugal, isoladas no clima rigoroso das 

montanhas, as povoações de Castro Laboreiro talvez não fossem as paragens mais seguras 
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para se estar. Conta-se que uma criatura monstruosa, com aspectos de fera, teria assolado a 

população local após já ter aterrorizado os moradores nas terras vizinhas de Padrenda, em 

território espanhol. A carnificina gerou um legítimo pavor nos vilarejos e diversos são os 

relatos do episódio, tornando-se mais célebres aqueles registrados por Pinho Leal (1816 – 

1884) na vultosa obra Portugal antigo e moderno. Publicada em doze tomos, os detalhes 

envolvendo os ataques da criatura, que passou a ser conhecida como “a fera de Castro 

Laboreiro”, encontram-se no terceiro volume, lançado em 1874. 

As imagens narradas não são, certamente, agradáveis. Em um único dia, conta-nos 

Leal, a fera “matou duas crianças de 11 anos, em Castro Laboreiro, devorando uma e 

despedaçando outra. Não era raro encontrar aqui um braço, acolá uma perna, além um crânio, 

[...]”133. Diante do grande número de vítimas, os habitantes passaram a evitar o exterior de 

suas casas, principalmente durante o período da noite. O pânico instaurado por esse tipo de 

cenário e o desconhecimento quanto às origens da criatura geraram diversas teorias acerca de 

sua natureza. Enquanto alguns comparavam os ataques locais aos praticados por animais 

familiares, como lobos, tigres e javalis, outros, tomados pelo medo, investiram em um 

nascimento sobrenatural para a fera: 

 

O povo, sempre propenso ao maravilhoso, ligou várias histórias sobrenaturais a este 
acontecimento. Segundo uns, era a fera um filho indigno, amaldiçoado por seus pais. 
Segundo outros era um Caim que tinha assassinado um seu irmão. Outros 
pretendiam que era uma alma do outro mundo. Os mais espertos sustentavam que 
era um lobisomem – e os mais sérios, teimavam que era, nem mais nem menos, o 
diabo em pessoa. (LEAL, 1874, p. 184.). 
 

Devemos notar que o monstro entrou para a história como uma lenda sobre a 

existência de uma criatura, possivelmente sobrenatural, nomeada especificamente como a fera 

de Castro Laboreiro. Tal ser agiu em uma região do mapa, nos povoados de Castro Laboreiro, 

em nenhuma outra. Ainda que seus traços sejam genéricos, afinal um lobisomem ou o diabo 

são seres que se apresentam nas mitologias de diversos locais, aquela fera é especificamente 

de Castro Laboreiro, tal qual a Hidra era de Lerna. E certamente esse não é o único exemplo, 

visto que abundam lendas envolvendo criaturas, objetos mágicos e extraordinários em todo o 

mundo, há séculos. 

Em muitos casos, não é necessário marcarmos a presença do sobrenatural de forma 

tão específica em uma localização geográfica nomeada. Há diversos lugares comuns 

_______________  

 
133 LEAL, 1874, p. 184.  
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recorrentes: os espíritos e as bruxas que se escondem na floresta, em grutas ou montanhas 

isoladas, que assumem ares sobrenaturais em lugares escuros e longe dos olhos das cidades; 

fantasmas que ocupam casarões antigos, ruínas, cemitérios; e sereias que aterrorizam os 

moradores de pequenas vilas de pescadores, em qualquer canto do mundo. Essa foi uma das 

dinâmicas mais presentes na ficção gótica sobrenatural luso-brasileira do século XIX. Lidar 

com lendas, histórias locais e elementos folclóricos – a partir das referências do Romantismo 

e do Realismo, no caso dos dois países, e também do regionalismo, no caso brasileiro –, no 

entanto, ao contrário do narrador das fábulas de Homero, por uma questão obviamente 

temporal, o tratamento gótico dado ao sobrenatural se dá a partir de uma postura moderna. O 

olhar para esse elemento não foi o mesmo que era oferecido às narrativas antigas.  

Devemos, ainda, observar um segundo aspecto da chamada regra de localização de 

Francesco Orlando, desta vez não geográfica, mais especificamente “o tempo recorrente da 

noite, e dentro dele a meia-noite”. Esse é um dos clássicos exemplos das histórias de terror e 

horror, e conforme anteriormente abordado ao apresentarmos as contribuições da teoria do 

sublime de Burke, na ficção gótica a noite e a escuridão estão simbolicamente atreladas às 

ideias de ignorância, de incerteza e do desconhecido, em oposição ao lado iluminado, claro e 

objetivo prenunciado pelo Século das Luzes. A noite não apenas tornou-se um lugar comum 

na literatura como o espaço em que ocorrem o crime e a violência, mas também o período no 

qual as entidades sobrenaturais costumam agir, principalmente à meia-noite. Nesse sentido, é 

habitual encontrarmos narrativas góticas nas quais grande parte da ação mais expressiva 

ocorra durante a noite ou em lugares obscurecidos, principalmente em se tratando da 

produção dos séculos XVIII e XIX, nas quais o Romantismo exerceu grande influência e os 

cenários noturnos foram amplamente utilizados. 

À guisa de exemplo, em se tratando do gótico luso-brasileiro, não apenas a noite e a 

meia-noite serão frequentemente retomadas, mas uma noite específica do ano: a noite de São 

João, ou ainda a noite da véspera de São João. Muitos dos acontecimentos estranhos e trágicos 

que essas histórias narram, acontecem ou se desencadeiam na própria ou a partir dos arredores 

da noite de São João. Essa ambientação pode ser um simples detalhe aos olhos dos leitores 

contemporâneos, mas no imaginário do século XIX, muitos eventos extraordinários e crimes 

eram marcados pela data, e apenas a indicação de que tal noite se aproximava, já indicaria 

uma tragédia anunciada. Vejamos um exemplo extraído do conto “A torre de Caim: lenda do 

século II”, de Rebelo da Silva: 
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O tempo, que tudo gasta de dia para dia, parecia avivar mais aquela rixa. A este 
tempo o herdeiro do cavaleiro assassinado era já um mancebo louvado pela destreza 
nas armas e pela presença gentil a cavalo nos saraus. Chamava-se d. Moço Ansures, 
e vendo-o passar, esbelto e afogueado da carreira, com o falcão no punho, as 
donzelas sorriam-se e coravam, e os homens saudavam-no admirando a fiel imagem 
do rico-homem morto na véspera de S. João. (SILVA, 1973, p. 31) 
 

 Rosa Maria Canarim Rodrigues Fina, em seu estudo Portugal nocturno e a ameaça 

do dia: A ideia de noite na cultura portuguesa (séculos XVIII a XX) (2016), nos oferece uma 

interessante pista para o lugar ocupado pela noite de São João no imaginário português: 

 

A Noite de São João é, na tradição popular portuguesa, além da festa cristã também 
a celebração da noite do solstício de verão em que tudo é simultaneamente sagrado e 
permitido. As fogueiras anunciam o calor do verão, as ervas aromáticas que são 
queimadas purificam e inebriam, levando as pessoas a fazerem coisas de que não se 
lembram mais tarde. O solstício é ‘um momento de ruptura com o tempo, uma ‘noite 
aberta’, como se diz, na qual a ordem das coisas pode ser alterada’. A celebração 
reveste-se de características quase libertinas que permitem experimentar-se uma 
liberdade diferente dos outros dias e uma espécie de simbiose entre homem e 
natureza – ‘a distância entre as coisas e os seres humanos desaparece e a 
comunicação é total’. [...] De Norte a Sul do país é possível encontrar lendas que 
juntam o aparecimento das moiras encantadas na noite de São João. Algumas lendas 
são mais complexas – longas narrativas cheias de personagens e vicissitudes – outras 
simples apontamentos de aparições ou superstições, mas quase todas contêm uma 
componente invariável de magia. (FINA, 2016, p. 82-83) 
 

Conforme exposto por Fina, a noite de São João, devido ao seu caráter ambíguo entre 

uma manifestação cristã que se integra às festividades de origem pagã, possui uma atmosfera 

mágica, além de ser um espaço em que as leis são suspensas, seja a dos homens ou a dos seres 

sobrenaturais. Do outro lado do Atlântico, o Brasil herdou de Portugal muito dos referenciais 

culturais que envolvem em mistérios as celebrações de São João, festa muito popular, 

principalmente no norte, com o acréscimo de que, ao contrário da Europa, em que nessa época 

ocorre o solstício de verão, no Brasil o final do mês de junho possui o solstício de inverno, em 

que as noites tornam-se mais longas, ou seja, há mais espaço para que o mal noturno aja – 

sobrenatural, profano, criminoso –, o que carrega de muitos significados simbólicos algumas 

das lendas locais. 

A noite de São João e o mês de junho são frequentes no folclore e em obras da ficção 

do século XIX, sobretudo regionalista, de norte a sul do Brasil, e particularmente naquelas em 

que podemos identificar como exemplares do gótico brasileiro do período. Observamos essa 

ocorrência, por exemplo, em alguns dos Contos Amazônicos (1893) de Inglês de Sousa, entre 

os quais nos deparamos com o Baile do Judeu, episódio envolto em uma atmosfera de terror e 

horror partindo da lenda do boto e sua aparição na forma humana durante as festividades do 

mês de junho. 
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As manifestações do sobrenatural e seus vínculos com a regionalidade são muito 

diversas e não é nosso interesse elencá-las por completo, visto que elas podem ser tão vastas 

quanto a própria cultura humana é capaz de se diversificar. Apesar de apresentarmos a 

localização como “regra”, nas palavras de Francesco Orlando, aqui devemos entender esse 

comportamento mais como uma percepção de recorrência, especialmente durante o século 

XIX, do que como uma exigência. 

Certamente, é possível encontrarmos exemplares do gótico sobrenatural que não se 

enquadram nesses parâmetros e, ainda assim, não deixarão de ser frutos da ficção gótica por 

isso. O mesmo é válido para a segunda e última passagem do ensaio de Orlando que devemos 

recuperar antes de seguirmos nosso caminho para as narrativas propriamente ditas. 

 Ainda ao comentar sobre a tematização da dúvida, o crítico nos diz: 

 

E a tematização da dúvida seria inconcebível sem a outra grande inovação 
introduzida, para se justificar, pelo sobrenatural de ignorância. Pela primeira vez, 
embora a narrativa seja feita na terceira pessoa, ele sempre aparece na perspectiva 
não do autor, e sim na do personagem: filtrado por uma subjetividade, olhado de um 
ponto de vista. (ORLANDO, 2009, 269) 
 

Esse traço é, certamente, um dos mais significativos no tratamento dado ao 

sobrenatural na literatura após o século XVIII. A questão da perspectiva, da subjetividade e 

do ponto de vista que não o do autor é essencial para o estabelecimento da verossimilhança do 

componente extraordinário na narrativa gótica. A centralidade da perspectiva da personagem 

já estava anunciada no Udolpho, quando Ann Radcliffe nos faz experimentar os terrores de 

sua história pelos olhos da própria protagonista, ainda que seja uma romance escrito em 

terceira pessoa. Acima de tudo, a subjetividade pela qual os eventos feéricos nos são 

transmitidos faz parte do enfrentamento entre a realidade objetiva e a ilusão dos sentidos do 

que é visto, ouvido e sentido, levando o leitor a se questionar sobre a confiabilidade daquele 

que lhe conta a história.  

Não por acaso, é frequente a imagem de um grupo de pessoas – conhecidas entre si 

ou não – que se reúnem em uma taverna ou ao redor de uma fogueira, ao final de uma reunião 

noturna, após o jantar ou a ceia, para contar histórias envolvendo acontecimentos estranhos e 

medonhos. O recurso simula um efeito de realidade, o mesmo ao qual Walpole recorreu no 

primeiro prefácio de The Castle of Otranto ao supor a narrativa como a transcrição de um 

manuscrito, de um documento que atestava a veracidade dos fatos. Também podemos notar 

esse tipo de abordagem no romance já brevemente mencionado anteriormente, The Turn of 

the Screw, cuja narrativa é feita a partir da leitura do diário da preceptora que teria 
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presenciado aparições sobrenaturais em uma mansão no interior da Inglaterra, onde cuidava 

de duas crianças. Algo análogo ocorre nas histórias compartilhadas em grupos, que se 

constituem enquanto testemunhas auditivas – e em alguns casos, visuais – dos eventos. A 

narração e a percepção do sobrenatural é, então, quase sempre posta sob a perspectiva de 

quem a experiencia, e os dados que o leitor recebe a respeito desse personagem, suas origens, 

sua personalidade, seus gostos, assim como o ambiente e as condições nas quais ele se 

encontra no momento da manifestação assombrosa – se era noite, se estava sonolento, se 

havia bebido e etc. – influenciam diretamente nas possíveis interpretações que podemos 

depreender da obra literária, assim como da manutenção da tematização da dúvida. 

Tanto a localização quanto a perspectiva explicitadas por Francesco Orlando são 

características disseminadas em parte considerável das narrativas góticas sobrenaturais luso-

brasileiras do século XIX, o que vale para aquelas que iremos explorar a seguir. Tratamos 

desses componentes até aqui para que possamos oferecer mais atenção às particularidades das 

obras, assim como dos usos que cada uma delas faz desses referenciais. Para isso, 

abordaremos, inicialmente, narrativas em que o teor regional, e por vezes folclórico, se 

apresenta de maneira mais enfática na consolidação da sobrenaturalidade que ali se manifesta: 

“A dança dos ossos”, de Bernardo Guimarães, “A feiticeira”, de Inglês de Sousa, “O canto da 

sereia”, de Júlio Dinis e “A dama pé-de-cabra”, de Alexandre Herculano. 
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4.3 “A DANÇA DOS OSSOS” E “A FEITICEIRA”: O CABOCLO BRASILEIRO E O 

GÓTICO SOBRENATURAL 

 

Uma das especificidades da literatura brasileira do século XIX – porém não 

exclusiva desta literatura e nem deste século – foi a tentativa empreendida pelos escritores na 

compreensão e construção do que seria a identidade nacional. Nesse processo, olhamos e 

demarcamos a fauna e flora, assim como nossas cidades e pessoas que formam essa unidade 

artificial a que chamamos de nação. A partir daí identificamos tipos, figuras que deveriam ser 

reconhecidas como existentes única e exclusivamente em nosso território, frutos de nossos 

próprios processos históricos. Sob esses aspectos, o indígena, o negro africano e o branco 

europeu possuem reconhecidamente uma parcela significativa na construção da imagem do 

Brasil, mas foi o caboclo – ou o caipira – que ganhou cada vez mais espaço na literatura como 

o símbolo do homem rural brasileiro durante o século XIX, chegando ao que hoje vemos 

como o ápice da estereotipia com o Jeca Tatu de Monteiro Lobato (1882 – 1948), personagem 

criado no início do século XX. 

Mas o que devemos entender como caboclo para os efeitos de nossa análise? A 

antropóloga Deborah de Magalhães Lima, em seu artigo “A construção histórica do termo 

caboclo”, tenta nos apresentar a complexidade que tal conceito representa: 

 

Na fala coloquial, o caboclo é uma categoria de classificação social complexa que 
inclui dimensões geográficas, raciais e de classe. [...] os caboclos são reconhecidos 
pelos brasileiros em geral como o tipo humano característico da população rural da 
Amazônia. Enquanto outros tipos regionais constituem representações estereotipadas 
mais restritas (aparecendo em descrições gerais e no folclore, para exibir as 
identidades regionais), o caboclo é também uma categoria de “mistura racial” refere-
se ao filho do branco e do índio. […] Os parâmetros utilizados nessa classificação 
coloquial incluem as qualidades rurais, descendência indígena e “não civilizada” (ou 
seja, analfabeta e rústica), que contrastam com as qualidades urbana, branca e 
civilizada. Como categoria relacional, não há um grupo fixo identificado como 
caboclos. O termo pode ser aplicado a qualquer grupo social ou pessoa considerada 
mais rural, indígena ou rústica em relação ao locutor ou à locutora. Nesse sentido, a 
utilização do termo é também um meio de o locutor ou a locutora afirmar sua 
identidade. (LIMA, 1999, p. 6) 
 

Nas apropriações do termo feitas pela literatura brasileira do século XIX, 

observamos o uso de maneira mais abrangente do que Lima chama de categoria relacional, e 

em alguns momentos nos deparamos com a indicação racial mestiça do caboclo. Sendo assim, 

o objeto do conceito terminará por surgir como personagem em diversos territórios do Brasil 

– tanto no Pará de Inglês de Sousa, quanto no sertão entre Minas e Goiás de Bernardo 

Guimarães. 
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O crucial é entendermos que o caboclo foi retratado, em termos gerais, como esse 

sujeito normalmente colocado como o não civilizado, o rústico e analfabeto, em oposição ao 

mundo iluminado urbano e branco. Esse homem rural tornou-se a figura típica de um Brasil 

que se viu diante de desafios, enquanto nação periférica, para modernizar seu território e 

população. Longe de ser unanimidade, o caboclo esteve no centro de diversas discussões 

acerca de sua constituição e papel na sociedade brasileira. Visto como nômade, 

marginalizado, arcaico e isolado da civilização, o imaginário urbano personificou no caboclo 

alguns dos aspectos considerados indesejados no homem rural e que foi cada vez mais 

desterritorializado pelos avanços do progresso, seja de origem urbana ou seja dos impérios 

agrícolas134. 

Partindo do princípio de que o caboclo está vinculado a uma ideia de mundo atrasado 

e sem educação, não seria de se estranhar encontrarmos textos literários em que a crença no 

sobrenatural, enquanto elemento característico da manifestação de superstições de origem 

popular, fosse representada como traço constituinte do homem do interior e do caboclo. 

Apesar de o Brasil possuir uma história diversa e viver em um momento distinto do período 

inglês em que o gótico nasceu, encontramos uma situação análoga: sociedades diante de 

processos de modernização social e política e que, observando uma conexão entre o passado e 

o presente de sua história, identificam dois polos, o antigo e o moderno – monarquia arcaica e 

burguesia iluminista protestante na Inglaterra; império como um fantasma do período colonial 

e república enquanto modelo para o futuro e a modernização no Brasil –, colocando a crença 

no sobrenatural como um dos pontos de tensão simbólica do progresso entre essas ordens 

sociais. 

Observemos essa caracterização mais detidamente em duas narrativas produzidas e 

publicadas em datas relativamente próximas; uma da Bernardo Guimarães – “A dança dos 

ossos” – e outra de Inglês de Sousa – “A feiticeira”. Guimarães, nascido em Ouro Preto, é 

provavelmente um dos escritores brasileiros que mais se embrenharam nos caminhos da 

literatura gótica no século XIX. Os exemplos são abundantes: é notável a inspiração gótica da 

aristocracia medieval que persegue a donzela transposta para o contexto brasileiro da 

escravidão em A escrava Isaura (1875); da mesma forma, é expressivo como o autor utilizou-

se de maneira clara dos mecanismos da literatura de terror e horror – principalmente daquela 

em que se faz presente a sugestão do sobrenatural – para lidar com histórias e temáticas do 

interior brasileiro, como em “A cabeça do Tiradentes” e “Jupira”, ambos publicados em 1872 

_______________  

 
134 MARSCHNER, 2015, p. 404.  
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no volume História e tradições da província de Minas Gerais, em A ilha maldita (1879) e O 

pão de ouro (1879) – publicados em um mesmo exemplar –, e nas três narrativas que 

integram o livro Lendas e Romances (1871) – “Uma história de quilombolas”, “A Garganta 

do Inferno” e o conto que aqui analisaremos, “A dança dos ossos”. 

Tal pendor de Bernardo Guimarães, movido a partir de uma inspiração vinda do 

Romantismo nacional que demonstrava gosto pela aproximação da narrativa oral popular 

traduzida em literatura, permite-nos identificá-lo como um leitor e escritor atento ao gosto do 

público e mais interessado em ser lido do que pertencer a algum grupo limitado de autores 

que visam um ideal de arte literária superior. Hélio de Seixas Guimarães resume alguns dos 

principais traços da obra do autor da seguinte forma: 

 

Para além das fontes folclóricas, Bernardo Guimarães também se embebeu das 
narrativas literárias de extração popular, que lhe servem de modelo e inspiração. Ao 
contrário da maioria dos seus contemporâneos brasileiros, Bernardo Guimarães 
parece nunca ter tido vergonha de lançar mão de todos os recursos, mesmo os mais 
previsíveis, desde que fosse para atingir e agradar ao público. [...] Além das fontes 
arcaicas e antigas, o escritor também se deixou impregnar pelas narrativas do seu 
tempo. Nas páginas de Bernardo Guimarães, é quase exemplar o modo como aplica 
às suas histórias esquemas e procedimentos do romantismo, a começar pela 
valorização extrema do universo popular. Também é romântica a oposição hugoana 
entre o grotesco e o sublime, incorporada nas figuras da bela Florinda e da 
monstruosa mãe Maria, contraste que no romance mais famoso, A escrava Isaura, se 
fará entre a bela Isaura e o horrendo e deformado Belchior [...] A prosa de Bernardo 
Guimarães, de fato, não teme o lugar-comum nem a mistura de gêneros e registros. 
Daí suas incursões frequentes pelo domínio do melodrama, sem pudor de colocar o 
herói e cavalo pendurados numa pirambeira, congelados providencialmente numa 
espécie de tableau vivant, enquanto os inimigos se aproximam. Tudo para que o 
herói, no último segundo, escape incólume de uma situação aparentemente sem 
saída. [...] Em alguns momentos, a carga visual com que se descrevem as ações das 
personagens lembra não só o melodrama teatral, matriz ficcional de muitas 
narrativas românticas. Remete também às modernas histórias em quadrinhos e aos 
desenhos animados, tamanho o exagero das ações, que nenhum ser de carne e osso 
seria capaz de desempenhar e suportar. (GUIMARÃES, 2006, p. 10-15) 
 

Note-se que, em sua obra, Bernardo Guimarães dialoga com muitos dos referenciais 

da ficção gótica – o melodrama, o grotesco, o sublime e etc. –, conforme a apresentamos nos 

primeiros capítulos desse estudo. Levando-se em consideração a circulação dos livros 

populares no século XIX, assim como os interesses de Guimarães enquanto produtor literário 

e alguns traços frequentes em suas narrativas, é plausível estabelecermos sua adesão à poética 

gótica a partir de sua vivência no Romantismo. Veremos a utilização dessa poética logo a 

seguir, mas antes, observemos brevemente alguns traços característico do outro autor cujo 

conto abordaremos.  
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Inglês de Sousa, paraense nascido na cidade de Óbidos, é recorrentemente 

considerado um dos introdutores do Realismo-Naturalismo nas letras brasileiras. Seu livro 

Contos Amazônicos, no qual encontra-se “A feiticeira”, é um bom exemplo de como a ficção 

gótica é um fenômeno que segue por caminhos que vão além do lugar-comum da obscuridade 

temática e da ambientação europeia, da qual se alimentou uma parcela do Romantismo, e 

expressa o espaço que um repertório local e carregado de elementos folclóricos de origem 

sobrenatural ocupa dentro de um referencial cientificista em um Brasil ainda em processo de 

modernização. Soma-se a esse conflito entre ciência moderna e tradição supersticiosa os 

embates entre o Sul civilizado e o Norte atrasado, já anteriormente evocados a propósito de O 

Cabeleira. 

Sylvia Perlingeiro Paixão estabelece um comentário pertinente acerca das relações 

entre o que seriam as características Naturalistas de Inglês de Sousa e a presença desses 

elementos sobrenaturais, caros às tradições populares e que já vinham sofrendo resistência em 

sua utilização literária, como vimos, desde o século XVIII europeu: 

 

No momento em que o Naturalismo privilegia a ciência, Inglês de Sousa traz toda 
uma bagagem de lendas, mitos nascidos na Amazônia, e mostra de que maneira o 
indivíduo se deixa dominar pelo medo ainda arraigado nos personagens que sofrem 
com o canto agourento do acauã, com a ameaça noturna da anaconda, que pode 
surgir de dentro das águas dos rios a qualquer momento. Isso, entretanto, não 
impede o olhar do cientista, que aparece entremeado de críticas – quase delicadas – 
ao atraso de uma região vítima do esquecimento das autoridades. No decorrer da 
leitura prazerosa dos contos, o leitor se deixa levar pelo fascínio de mitos e lendas da 
Amazônia, mas ao mesmo tempo escapa ao mergulho irreal pela intervenção precisa 
do autor, já preocupado com a análise objetiva dos fatos. (PAIXÃO, 2005, p. 15) 
 

Se na obra de um romântico Bernardo Guimarães podemos encontrar a tematização 

da dúvida (talvez) referida por Francesco Orlando, pendendo mais para o sim, em um 

naturalista como Inglês de Sousa a tematização pode ser ainda mais enfática, pendendo, 

supostamente, para um não. Certamente, essas suposições baseiam-se em uma visão 

generalizada da obra de ambos; no entanto, vejamos como esses componentes se organizam 

especificamente em seus textos.  

 

O lugar ocupado pelos narradores de “A dança dos ossos” e “A feiticeira” constitui 

um aspecto importante da perspectiva que define o posicionamento dos tipos de personagens 

em relação ao aparecimento do sobrenatural em acontecimentos insólitos. No conto de 

Guimarães, somos introduzidos por um narrador incerto: 
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À noite, límpida e calma, tinha sucedido a uma tarde de pavorosa tormenta, nas 
profundas e vastas florestas que bordam as margens do Parnaíba, nos limites entre as 
províncias de Minas e de Goiás. […] Seriam nove a dez horas da noite; junto a um 
fogo aceso defronte da porta da pequena casa da recebedoria, estava eu, com mais 
algumas pessoas […] No sertão, no cair da noite, todos tratam de dormir, como os 
passarinhos. As trevas e o silêncio são sagrados ao sono, que é o silêncio da alma. 
Só o homem nas grandes cidades, o tigre nas florestas e o mocho nas ruínas, as 
estrelas no céu e o gênio na solidão do gabinete, costumam velar nessas horas que a 
natureza consagra ao repouso. Entretanto, eu e meus companheiros, sem 
pertencermos a nenhuma dessas classes, por exceção da regra estávamos acordados 
a essas horas. Meus companheiros eram bons e robustos caboclos, dessa raça 
semisselvática e nômade, de origem dúbia entre o indígena e o africano, que vagueia 
pelas infindas florestas que correm ao longo do Parnaíba, e cujos nomes, decerto, 
não se acham inscritos nos assentos das freguesias e nem figuram nas estatísticas 
que dão ao império […] O mais velho deles, Cirino, era o mestre da barca que dava 
passagem aos viajantes. De bom grado, eu o compararia a Caronte, barqueiro do 
Averno, se as ondas turbulentas e ruidosas do Parnaíba, que vão quebrando o 
silêncio dessas risonhas solidões cobertas da mais vigorosa e luxuriante vegetação, 
pudessem ser comparadas às águas silenciosas e letárgicas do Aqueronte 
(GUIMARÃES, 2006, p. 201-203) 
 

É perceptível a construção do cenário sublime e noturno que evoca, desde o começo, 

uma atmosfera que envolve coisas inquietantes e que estão fora do lugar, a começar pelo 

próprio narrador, que não se coloca como um dos caboclos e também não se vê como um 

homem da cidade, mas um viajante que possui certa erudição, visto que, além da referência 

mitológica a Caronte, será por seu registro escrito que as histórias serão contadas para o leitor, 

e não pela fala direta dos caboclos, revelando ter a perspectiva de uma linguagem mais formal 

do que uma “raça semisselvática”, em sua visão, supostamente seria capaz de produzir para 

seu leitor. Assim, os caboclos são descritos como sujeitos fronteiriços, entre o humano e o 

selvagem, sem um lugar devido dentro do espectro social brasileiro, ignorados pelo Império, 

vagando pelo sertão. Das qualidades que o narrador lhes destaca estão a bondade e a robustez 

de quem vive no interior e lida com a natureza exuberante. 

Podemos observar já nas linhas iniciais do conto de Guimarães os ecos de uma ficção 

gótica de matriz inglesa. O “mocho nas ruínas” é uma imagem muito cara tanto do cenário 

gótico quanto do romântico, em que o mistério e o medo darão o tom da narrativa. Outro 

recurso para a construção do texto, sobre o qual já comentamos anteriormente, é o tradicional 

encontro de companheiros em uma noite ao redor de uma fogueira, em um local isolado, na 

natureza, longe dos olhos da civilização. O clima para se expor narrativas sombrias, que 

atiçam a imaginação do leitor, está devidamente armado. 

No decorrer do conto somos expostos a três histórias, duas das quais são contadas 

pelo barqueiro Cirino, registradas pelo narrador, e uma contada por este. O sobrenatural surge 

como elemento afirmado e existente na fala do caboclo e como um embuste dos sentidos no 

posicionamento do narrador. Sempre que Cirino fala diante do grupo, faz questão de pontuar 
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que todos os eventos fantasmagóricos são do conhecimento e da crença de todos os que vivem 

naquela região, colocando-se como testemunha ocular de algumas dessas aparições. A 

primeira história narrada, com ares que nos remetem à alegoria da Dança Macabra medieval 

na formação pictórica, será a que está diretamente relacionada com o título do conto: 

 

Um dia, há de haver coisa de dez anos, eu tinha ido ao campo, à casa de meu 
compadre que mora daqui a três léguas. Era uma sexta-feira, ainda me lembro, como 
se fosse hoje. Quando montei no meu burro para vir-me embora, já o sol estava 
baixinho; quando cheguei na mata, já estava escuro, fazia um luar manhoso, que 
ainda atrapalhava mais a vista da gente. Já eu ia entrando na mata, quando me 
lembrei que era sexta-feira. Meu coração deu uma pancada e a modo que estava me 
pedindo que não fosse para diante. Mas fiquei com vergonha de voltar. Pois um 
homem, já de idade como eu, que desde criança estou acostumado a varar por esses 
matos a toda hora do dia ou da noite, hei agora de ter medo? De quê? Encomendei-
me de todo o coração à Nossa Senhora da Abadia, tomei um bom trago na guampa 
que trazia sortida na garupa, joguei uma masca de fumo na boca e toquei o burro pra 
diante. [...] Fui andando, mas sempre cismado; todas as histórias que eu tinha ouvido 
contar da cova de Joaquim Paulista estavam-se me representando na ideia; e ainda, 
por meus pecados, o diabo do burro não sei o que tinha nas tripas, que estava a 
refugar e a passarinhar numa toada.  [...] A lua batia de chapa na areia branca do 
meio da estrada. Enquanto eu estou esporeando com toda a força a barriga do burro, 
salta lá, no meio do caminho, uma cambada de ossinhos brancos, pulando, 
esbarrando uns nos outros, e estalando numa toada certa, como gente que está 
dançando ao toque de viola. Depois, de todos os lados, vieram vindo outros ossos 
maiores, saltando e dançando da mesma maneira. Por fim de contas, veio vindo lá, 
de dentro da sepultura, uma caveira branca como papel, e com os olhos de fogo; e 
dando pulos como sapo, foi se chegando para o meio da roda. Daí começam aqueles 
ossos todos a dançar em roda da caveira, que estava quieta no meio. [...] Eu não vi 
mais nada depois; fiquei atordoado. Pareceu-me que o burro saiu comigo e com o 
maldito fantasma, zunindo pelos ares, e nos arrebatava por cima das mais altas 
árvores. (GUIMARÃES, 2006, p. 207-213) 
 

Aqui, repete-se a composição do ambiente mais propício para a história que virá a 

seguir: uma noite na mata em que a luz do luar, como Cirino assume de partida, pode pregar 

peças em nossas vistas. Além disso, encontramos a influência da religiosidade no discurso do 

caboclo, que pede a proteção de Nossa Senhora da Abadia, muito cultuada nos territórios de 

Minas, Goiás e Tocantins. A mescla do sobrenatural cristão com os de outras origens tornou-

se uma das marcas recorrentes da ficção gótica europeia. Histórias envolvendo vampiros, 

lobisomens e feiticeiros pertencem a regiões distintas de uma Europa pré-cristã e acabaram 

por ser absorvidas e reformuladas dentro da nova religião. O mesmo podemos dizer da 

experiência brasileira do caboclo que, no interior do país, possui grande fé nas manifestações 

católicas e, ao mesmo tempo, convive em um sistema de crenças que mistura elementos 

indígenas e africanos, mesclando toda sorte de curandeiros e espíritos. O catolicismo 

praticado pelo homem branco e urbano no Brasil naquele momento é diferente do praticado 

pelo caboclo no interior. O cristianismo citadino e oficial, ainda que fervoroso, tende a ser 
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mais sóbrio em comparação com a religiosidade interiorana popular – ou mesmo que nas 

grandes cidades – que tende a aproximar o plano divino do mundano, tornando as 

experiências com o sobrenatural quase que cotidianas e mescladas às lendas locais.  

Partindo desse princípio, a primeira história de Cirino segue um caminho que não 

deve em nada às histórias de terror mais clássicas atribuídas ao repertório de língua inglesa. 

Surge uma tumba violada, uma assombração, trilhas tortuosas somadas a elementos mais 

próximos do cenário brasileiro, como urubus do mato e sapos da região. A cada susto ou 

sensação de medo, que seguem em um crescendo no coração do caboclo, o mesmo solta 

repetidamente “Cruz!”, “Creio em Deus Padre!” e “Ave Maria!”, sempre em pedido de 

proteção contra qualquer manifestação demoníaca que poderia haver por aquelas terras. 

A principal oposição entre a experiência do caboclo e a de alguém considerado mais 

instruído se dará entre as falas de Cirino e a do narrador, que ao terminar a transcrição da 

história do barqueiro diz: 

 

O velho barqueiro contava esta tremenda história de modo muito mais tosco, porém 
muito mais vivo do que eu acabo de escrevê-lo, e acompanhava a narração de uma 
gesticulação selvática e expressiva e de sons imitativos que não podem ser 
representados por sinais escritos. (GUIMARÃES, 2006, p. 214) 
 

Novamente insistindo num suposto caráter selvagem do caboclo, o narrador lhe 

atribui uma gesticulação e a utilização de sons no relato que nos evoca uma imagem caricata e 

exagerada. Sua postura será a de imediatamente desmistificar a experiência de Cirino, 

atribuindo a suposta aparição fantasmagórica do evento ao efeito da cachaça que o caboclo 

assumiu diversas vezes ter bebido. O narrador prossegue: 

 

Mas quem sabe se não foi a força do medo que te fez ver tudo isso? Além disso, 
tinhas ido muitas vezes à guampa, e talvez ficasse com a vista turva e a cabeça um 
tanto desarranjada. […] Os teus miolos é que estavam dançando, Cirino; disso estou 
eu certo. Tua imaginação, exaltada a um tempo pelo medo e pelos repetidos beijos 
que davas a tua guampa, é que te fez ir voando pelos ares nas garras de Satanás. 
Escuta; vou te explicar como tudo isso te aconteceu muito naturalmente. Como tu 
mesmo disseste, entraste na mata com bastante medo, e, portanto, disposto a 
transformar em coisas do outro mundo tudo quanto confusamente vias no meio de 
uma floresta frouxamente alumiada por um luar escasso. Aconteceu ainda para o teu 
mal que, no momento mais crítico, quando ias passado pela sepultura, empaca-te o 
maldito burro. Faço ideia de como ficaria essa pobre alma, e até me admiro de que 
não visses coisas piores! [...] Os ossinhos que dançavam não eram mais do que os 
raios da lua, que vinham peneirados pela viração, brincar e dançar na areia branca do 
caminho. Os estalos, que ouvias, eram sem dúvida de alguns porcos do mato, ou 
outro qualquer bicho, que andavam ali por perto a quebrar nos dentes cocos de 
baguaçu, o que, como bem sabes, faz uma estralada dos diabos. [...] uma grande 
folha seca, uma pedra, um toco, tudo te podia parecer uma caveira naquela ocasião. 
(GUIMARÃES, 2006, p. 214-216) 
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É frequente, da parte de alguns escritores brasileiros do século XIX e início do XX 

que se ocuparam da ficcionalização do caboclo, partir de um pressuposto estereotípico do 

gosto excessivo do homem do interior pela cachaça. Isso se dá, comumente, com o intuito de 

marcar uma suposta inadaptação ao trabalho e, no caso específico de “A dança dos ossos”, de 

desestabilizar o pacto ficcional estabelecido entre o leitor e a matéria narrada, reforçando o 

efeito da dúvida: dentro da economia da narrativa, o evento ocorreu ou não? Não bastasse 

sugerir que havia sido o efeito da bebida que embaraçou os sentidos do caboclo, o narrador 

propõe-se a explicar metodicamente o que teria acontecido de fato, falando em luzes da lua 

batendo em folhagens, barulhos feitos por porcos do mato e até mesmo um marimbondo que o 

poderia ter picado. 

Mas Cirino não se deixa levar pelas luzes da modernidade e contorna todas as 

explicações que lhe são oferecidas, tornando explícita para o leitor a existência de um embate 

entre o caboclo enquanto voz representante de um conjunto de crenças no sobrenatural 

compartilhadas pela população do interior e o narrador, que apesar de não se identificar 

especificamente como um homem da cidade – conforme vimos no excerto inicial do conto –, 

exprime de forma muito evidente um discurso racionalista e esclarecido da modernidade que 

se opõe à fala do barqueiro. Cirino reponde às explicações do narrador da seguinte maneira: 

 

[…] mas meu amo, não era a primeira vez que eu tomava o meu gole, nem que 
andava de noite por esses matos e como é que eu nunca vi ossos de gente dançando 
no meio do caminho?... […] Marimbondo de noite!… ora, meu amo! Exclamou o 
velho com uma gargalhada […] réstia de luar não tem parecença nenhuma com osso 
de defunto, e bicho do mato, de noite, está dormindo na toca, e não anda roendo 
coco. [...] eu também, quando era moço, não acreditava em nada disso por mais que 
me jurassem. Foi-me preciso ver para crer; e Deus o livre a vosmecê de ver o que eu 
já vi.  (GUIMARÃES, 2006, p. 215-216) 
 

Notemos, primeiramente, que há aqui um dado importante na dinâmica de oposição 

entre o conhecimento popular tradicional e a modernidade: a diferença de geração entre 

Cirino, que além de caboclo é um homem sobre o qual mais de uma vez temos a notícia de 

que possui idade avançada, simbolizando a tradição, e o narrador, que é tratado como moço e 

mais afeito aos conhecimentos difundidos pelas descobertas científicas do mundo moderno. 

Se por um lado Cirino possui a autoridade da experiência que sua idade lhe garante no meio 

social no qual circula – experiência essa fundamentada na apreensão do mundo através dos 

sentidos mais imediatos e expressa na máxima “foi-me preciso ver para crer” –, por outro, o 

narrador expõe o seu conhecimento como uma contraprova de que os sentidos podem ser 
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enganados e que o “ver para crer” nem sempre opera como palavra final e definitiva diante de 

um acontecimento aparentemente sobrenatural, sendo necessário observar o evento com mais 

atenção e análise. 

Na tentativa de legitimar seu ponto de vista, o narrador compartilha a própria 

história, na qual seus sentidos, durante uma viagem noturna em mato fechado, somado ao 

receio pela localidade em que passava, o teriam feito confundir uma vaca malhada com a 

figura de dois negros carregando um cadáver. O narrador inicia sua narrativa em resposta ao 

“ver para crer” de Cirino: 

E eu já vi, Cirino; já vi mas nem assim acreditei. [...] É que nesses casos eu não 
acredito nem nos meus próprios olhos, senão depois de estar bem convencido, por 
todos os modos, de que eles não me enganam. [...] Eu ia viajando sozinho – por 
onde não importa –, de noite, por um caminho estreito, em um cerradão fechado, e 
vejo ir, andando a alguma distância diante de mim, qualquer cousa, que na escuridão 
não pude distinguir. Aperto um pouco o passo para reconhecer o que era, e vi clara e 
perfeitamente dois pretos carregando um defunto dentro de uma rede. Bem que 
poderia ser também qualquer criatura viva, que estivesse doente ou mesmo em 
perfeita saúde; mas, nessas ocasiões, a imaginação, não sei por que, não nos 
representa senão defuntos. Uma aparição daquelas, em lugar tão ermo e longe de 
povoação, não deixou de me causar terror. Contudo o caso não era extraordinário; 
carregar um cadáver em rede, para ir sepultá-lo em algum cemitério vizinho, é cousa 
que se vê muito nestes sertões, ainda eu àquelas horas o negócio não deixasse de se 
tornar bastante suspeito. [...] Pus o cavalo a trote; os pretos começaram também a 
correr com a rede. O negócio ia se tornando mais feio. Retardei o passo para deixá-
los adiantarem-se; também foram indo mais devagar. Parei; também pararam. De 
novo marchei para eles; também se puseram a caminho. [...] ... o meu terror subiu de 
ponto, e confesso que estive por um nada a dar de rédea para trás a bom fugir. Mas 
negócios urgentes me chamavam para diante; revesti-me de um pouco de coragem 
que ainda me restava, cravei as esporas no cavalo, e investi para o sinistro vulto a 
todo galope. Em poucos instantes o alcancei de perto e vi... adivinhem o que era? 
Nem que deem volta ao miolo um ano inteiro, não são capazes de atinar com o que 
era. Pois era uma vaca!... [...] Sim, senhores, uma vaca malhada, que tinha a barriga 
toda branca – era a rede; e os quartos traseiros e dianteiros inteiramente pretos – 
eram os dois negros que a carregavam. [...] se eu não fosse reconhecer de perto o 
que era aquilo, ainda hoje havia de jurar que tinha visto naquela noite dois pretos 
carregando um defunto em uma rede, tão completa era a ilusão. E depois, se 
quisesse indagar mais do negócio, como era natural, sabendo que nenhum cadáver se 
tinha enterrado em toda aquela redondeza, havia de ficar acreditando de duas uma: 
ou que aquilo era cousa do outro mundo, ou, o que era mais natural, que algum 
assassinato horrível e misterioso tinha sido cometido por aquelas criaturas. 
(GUIMARÃES, 2006, p. 217-221) 
 

O narrador trata sua história e o acontecimento nela apresentado como objetos a 

serem desmontados e analisados, de modo a expressar a necessidade de se olhar os eventos 

aparentemente insólitos mais de perto para conhecê-los devidamente e perceber que não há 

nada de sobrenatural neles, apenas uma combinação de ambientação erma, escura, e de uma 

imaginação alimentadora de um medo primitivo e instintivo que faziam até ele, possuidor de 

uma mente analítica, tremer de terror. Igualmente, é interessante observarmos como o 

narrador de Guimarães expõe em sua história o processo de formação do conhecimento 
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humano como forma de desconstruir o elemento sobrenatural: desconhecimento, imaginação, 

medo, aproximação, verificação, constatação, geração de um conhecimento que desmistifica 

e, em grande medida, interrompe o ciclo do medo. 

No entanto, “A dança dos ossos” não se conclui com a afirmação dessa razão que 

busca apresentar provas naturais para os eventos. Segue-se ainda um diálogo entre as duas 

vozes opostas da história, Cirino e o narrador: 

 

A minha história nem de leve abalou as crenças do velho barqueiro, que abanou a 
cabeça e disse-me, chasqueado: - A sua história está muito bonita; mas, perdoe que 
lhe diga, eu por mais escura que estivesse a noite e por mais que eu tivesse entrado 
no gole, não podia ver uma rede onde havia uma vaca; só pelo faro eu conhecia. 
Meu amo decerto tinha poeira nos olhos. [...] Se não fosse tão tarde, para vosmecê 
acabar de crer, eu lhe contava por que motivo a sepultura de Joaquim Paulista ficou 
sendo assim mal-assombrada. Mas meu amo viajou; há de estar cansado da jornada e 
com sono. – Qual sono!... conta-me; vamos a isso. – Pois vá escutando. 
(GUIMARÃES, 2006, p. 221-222) 
 

Devemos notar que Cirino está sempre muito seguro quanto à veracidade de suas 

experiências com os eventos sobrenaturais, e para comprová-los utiliza-se do mesmo recurso 

do narrador: contar outra história que corrobore sua crença. Chega mesmo a chasquear, 

zombar ele mesmo da história do narrador e da vaca malhada afirmando que o moço deveria 

estar com “poeira nos olhos” para confundir uma vaca com dois negros carregando um 

hipotético cadáver enrolado em uma rede branca. Nesse momento Cirino apela para um 

conhecimento que se forma de maneira diversa daquele privilegiado pelo narrador: o saber 

oriundo da vivência, da experiência do homem, rural nesse caso, diante do mundo e o que ele 

observa dele ao longo dos anos. É daí que partem afirmações, por exemplo, como “por mais 

que eu tivesse entrado no gole, não podia ver uma rede onde havia uma vaca; só pelo faro eu 

conhecia”. De fato, Cirino zomba do pouco conhecimento do moço a respeito dos aromas, dos 

sons e das formas do campo. Esse é um saber que, independentemente da crença nas 

manifestações sobrenaturais, demonstra possuir seu devido valor na medida em que a 

narrativa se aproxima do fim. 

Após narrar os eventos que teriam dado origem à assombração que supostamente 

teria se manifestado na primeira história contada para o grupo, em um exemplo de que o 

sobrenatural de viés maligno é quase sempre fruto de transgressões e acontecimentos trágicos 

que marcam os locais nos quais acontecem, o conto é encerrado com dois parágrafos; o 

primeiro deles contém as palavras finais de Cirino, e o último, uma conclusão do narrador 

após ouvir sobre a causa das aparições fantasmagóricas do local: 
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Mas portanto já se vê, meu amo, que o que lhe contei não é nenhum abusão; é cousa 
certa e sabida em toda esta redondeza. Todo esse povo aí está que não me há de 
deixar ficar mentiroso.  À vista de tão valentes provas, dei pleno crédito a tudo 
quanto o barqueiro me contou, e espero que os meus leitores acreditarão comigo, 
piamente, que o velho barqueiro do Parnaíba, uma bela noite, andou pelos ares 
montado em um burro, com um esqueleto na garupa. (GUIMARÃES, 2006, p. 235) 
 

 As palavras finais de Cirino, evocando sua autoridade a partir do povo que não o 

deixaria mentir, são muito significativas. O caboclo reafirma o poder da sabedoria popular, do 

conhecimento local de uma região que encontra-se destacada de regiões tidas como 

desenvolvidas. Independentemente do avanço em outras cidades, aquelas pessoas podem 

contar apenas com os próprios conhecimentos regionais, que influenciam seu imaginário e 

afetam diretamente suas ações e costumes. Apesar de todo o esforço do narrador em se 

mostrar enquanto um homem esclarecido em oposição ao caboclo “semisselvagem”, a palavra 

final é a do barqueiro. 

Mais curiosa ainda é a postura do narrador em seu último parágrafo. Depois de toda a 

sua argumentação ao longo do conto, tentando ridicularizar as crenças locais, e a apresentação 

de uma contraprova baseada em uma experiência individual, ele dá todo o crédito à história de 

Cirino, em uma mudança repentina de opinião. Em suma, não há nada de muito elaborado na 

história do barqueiro para o surgimento dos fantasmas que justifique essa nova afirmação de 

modo tão brusco – uma sequência de mortes trágicas, personagens infelizes e cadáveres 

largados na beira da estrada sem um sepultamento em terra sagrada e missa devida, 

acontecimentos recorrentes que costumam estar vinculados aos fantasmas nas histórias de 

terror e horror. Sendo assim, tal mudança súbita na postura do narrador, e que encerra o conto, 

provoca uma suspeita no leitor, que poderia encarar essas palavras de duas maneiras. 

Lembremo-nos de que Cirino, antes de começar sua última história, tem receio de 

continuá-la pois o narrador aparenta cansaço, sendo assim, a aceitação súbita ao final da 

narrativa seria representante de certa ironia e de uma vontade de dar a história por encerrada, 

pois o narrador passa a considerar que nada mais poderia fazer para impor a sua perspectiva 

quanto aos eventos sobrenaturais. A segunda possibilidade, também com algum traço de 

ironia, advém de uma possível crença do narrador, após ouvir o relato de um homem 

experiente como era Cirino, de que realmente o barqueiro e a população local acreditavam 

nessas histórias. Sendo assim, o último parágrafo não significaria necessariamente que o 

narrador acredita na veracidade do evento sobrenatural em si, mas ele passa a acreditar 

piamente que Cirino realmente crê em tudo aquilo que contou, e a força dessa crença é que 

importa e influencia na realidade regional no final das contas.  
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Em linhas gerais, o que há em “A dança dos ossos” é a demonstração da existência 

de duas fontes de conhecimento que se embatem no discurso do narrador: uma que simula o 

processo de observação científica e outra que se estabelece como a sabedoria popular das 

tradições rurais do caboclo, da qual o sobrenatural é um dado fortemente estabelecido e pouco 

contestável. Ainda assim, apesar de o narrador afirmar que acredita na narrativa de Cirino e 

esperar que também o façamos, ele próprio deixa nas mãos do leitor a decisão final, pois ao 

fim e ao cabo, não houve efetivamente comprovação de nada, nem da existência e nem da não 

existência, devendo o leitor assumir se confia nas palavras da experiência do barqueiro ou 

toma a contraprova do narrador como uma possível explicação para a narrativa insólita que o 

caboclo lhe apresentou. 

  

Com uma dinâmica diversa, mas que lida com as mesmas questões envolvendo o 

caboclo e suas crenças no sobrenatural, encontramos o conto “A feiticeira”, de Inglês de 

Sousa. Nesse texto, o sobrenatural é mais sutil e incita com mais intensidade a dúvida no 

leitor, não oferecendo qualquer alternativa direta para a presença do insólito na narrativa, mas 

construindo de maneira exemplar a influência que a simples possibilidade da existência da 

magia possui em determinada parcela da população rural. 

O narrador de “A feiticeira” é tão incerto quanto aquele apresentado por Guimarães 

em “A dança dos ossos”. Como vimos, o conto de Sousa integra o volume Contos 

Amazônicos, de 1893. No livro, apesar de não haver nenhum tipo de introdução quanto ao 

local em que as narrativas estão sendo contadas, fica claro, por meio de pistas rarefeitas, que 

cada um deles possui pelo menos um narrador distinto. O texto de A “feiticeira” tem início 

introduzindo diretamente o narrador pelo nome, sem qualquer explicação de sua origem ou de 

como compareceu ao momento da enunciação: “Chegou a vez do velho Estêvão, que falou 

assim: [...]”135. 

Aparentemente, trata-se de mais uma roda de amigos que se revezam para contar 

histórias com base em eventos supostamente verídicos. Mas, ao contrário do que ocorre em 

“A dança dos ossos”, o narrador de “A feiticeira” não vive ele próprio a experiência insólita 

principal, apenas narra os eventos ocorridos com outro personagem, o tenente Antônio de 

Sousa. Esse recurso causa um impacto direto em relação ao ponto de vista narrativo, posto 

que o narrador de Guimarães, apesar de incerto, é visivelmente letrado, cético e com um olhar 

mais racional diante do mundo, ocupando outro lugar social que não o do caboclo. Em 

_______________  

 
135 SOUSA, 2005, p. 25. 
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contrapartida, o narrador do conto de Inglês de Sousa, ainda que possua um cuidado no uso da 

linguagem – o que poderia representar apenas um problema de registro –, está muito mais 

próximo do homem do interior. 

A forma como o velho Estêvão apresenta o protagonista, o tenente Antônio, demarca 

claramente sua origem demonstrando, além de uma diferença entre ambos de ordem social, 

também uma de ordem geracional, assim como ocorre entre Cirino e o narrador de 

Guimarães: 

 

O tenente Antônio de Sousa era um desses moços que se gabam de não crer em 
nada, que zombam das coisas mais sérias e riem dos santos e dos milagres. 
Costumava dizer que isso de almas do outro mundo era uma grande mentira, que só 
os tolos temem a lobisomem e feiticeiras. […] Quando a gente se habitua a venerar 
os decretos da Providência, sob qualquer forma que se manifestem, quando a gente 
chega à idade avançada em que a lição da experiência demonstra a verdade do que 
os avós viram e contaram, custa ouvir com paciência os sarcasmos com que os 
moços tentam ridicularizar as mais respeitáveis tradições, [...] Peço a Deus que me 
livre de semelhante tentação. Acredito no que vejo e no que me contam pessoas 
fidedignas, por mais extraordinário que pareça. Sei que o poder do Criador é infinito 
e a arte do inimigo varia. Mas o tenente Sousa pensava de modo contrário! 
Apontava à lua com o dedo, deixava-se ficar deitado quando passava um enterro, 
não se benzia ouvindo o canto da mortalha, dormia sem camisa, ria-se do trovão! 
Alardeava o ardente desejo de encontrar um curupira, um lobisomem, uma feiticeira. 
(SOUSA, 2005, p. 25-26) 
 

É notável como o narrador marca o seu lugar de fala logo nas primeiras páginas. Vê 

com reprovação o desdém do tenente em relação às tradições e chega a elencar uma série de 

preceitos ignorados pelo jovem, como apontar para a lua ou ficar deitado quando passava um 

enterro. O velho Estêvão, como a voz da tradição, pertence claramente ao interior e também à 

outra geração diante de jovens igualmente de origem rural, mas que já partem para centros 

urbanos em busca de uma educação que, na base, se opõe ao saber popular e às crenças no 

maravilhoso. Aliás, essa educação, sob os olhos do velho, será a responsável pelo descalabro 

da crença na sobrenaturalidade da tradição. O narrador chega a elaborar um discurso de 

repúdio aos avanços da modernidade, e proclama, com orgulho: 

 

Quereis saber uma coisa? Filho meu não frequentaria esses colégios e academias 
onde só se aprende o desrespeito da religião. […] A tal civilização tem acabado com 
tudo que tínhamos de bom. […] Os maus livros, os livros novos, cheios de mentira, 
são devorados avidamente. […] a mocidade hoje, como o tenente Sousa, proclama 
alto que não crê no diabo, […] Tendo por falta de meios abandonado o estudo da 
medicina, veio Antônio de Sousa para a província em 1871 e conseguiu entrar como 
oficial no corpo de polícia. […] Seria um moço estimável a todos os respeitos, se 
não fora a desgraçada mania de duvidar de tudo que adquirira nas rodas de 
estudantes e de gazeteiros do Rio de Janeiro e do Pará. (SOUSA, 2005, p. 26-28) 
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Em oposição ao narrador de Guimarães, possuidor de certa educação e que defende 

uma atitude racionalista em praticamente todo o conto, o velho Estêvão é um representante da 

tradição – caboclo ele próprio, pela categoria relacional – que vai encontrar no modo de ser 

do simples homem rural um dos meios de resistência da religião popular em um país que 

buscava se modernizar. 

Assim como o barqueiro Cirino vive evocando a proteção divina diante do que 

seriam manifestações demoníacas, a cada vez que deixa escapar o termo “diabo” ou qualquer 

palavra que bata na tangente de seu campo semântico, o velho Estêvão pede perdão e proteção 

ao seu Deus. Longe de representar um ideal inteiramente positivo em “A feiticeira”, a 

civilização é posta como uma devoradora do interior onde a religiosidade cristã e as tradições 

locais – misturadas aos referenciais de outras matrizes – tentam manter sua predominância 

frente ao racionalismo e às promessas de progresso da modernidade.  

A narrativa prossegue para o evento principal. Somos apresentados à figura da 

feiticeira do título, Maria Mucoim, conhecida nas redondezas e descrita como uma velha 

tapuia, termo utilizado ao se nomear índios que não falavam línguas do tronco tupi-guarani. 

Para além deste termo, a construção da imagem de Maria Mucoim, como descrita pelo 

narrador de Inglês de Sousa, é predominantemente baseada na clássica concepção europeia de 

bruxa: 

 

[…] uma velhinha magra, alquebrada, com uns olhos pequenos, de olhar sinistro, as 
maçãs do rosto muito salientes, a boca negra, que, quando se abria num sorriso 
horroroso, deixava ver um dente, um só! […] A cara cor de cobre, os cabelos 
amarelados presos ao alto da cabeça. (SOUSA, 2005, p. 29) 
 

A feiura da personagem é sempre creditada ao seu suposto envolvimento com o 

demônio. Como grande parte das bruxas, Maria Mucoim vivia isolada no interior da mata, e 

quem precisasse buscar seus serviços deveria criar coragem para chegar até lá. 

O tenente Antônio de Sousa, em seu olhar de desdém diante das crenças locais de 

que aquela senhora era de fato uma feiticeira, resolve vê-la de perto e provocá-la, de modo a 

comprovar para os homens simples que a história de feitiçaria não passava de uma crendice 

banal. A descrição formulada pelo narrador de Inglês de Sousa acerca dos acontecimentos 

obscuros envolvendo a ida do tenente ao casebre da feiticeira se aparenta, sem esforço, aos 

ambientes sombrios das histórias góticas. Era uma sexta-feira – assim como em “A dança dos 

ossos”; o céu escurecia, tanto pela noite que se aproximava quanto pelo temporal que se 

armava. O gado mugia, as aves ciganas das matas amazônicas, no lugar de seu canto próprio, 
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soltavam um “grasnar corvino”136, som muito mais reconhecível aos ouvidos do hemisfério 

norte do que da Amazônia brasileira. 

Quanto mais próximo do desfecho, com mais intensidade o ar de bruxa é dado ao 

traço da tapuia: “Já houve quem visse, ao clarão de um grande incêndio que iluminava a 

tapera, a Maria Mucoim dançando sobre a cumeeira danças diabólicas, abraçada a um bode 

negro, coberto com um chapéu de três bicos [...]”137. Parece-nos uma descrição um pouco fora 

de lugar. Maria Mucoim seria uma indígena com crenças distintas das dos brancos e mestiços, 

e seus conhecimentos sobre plantas e deuses de outra ordem certamente provocavam o medo 

e o receio dos caboclos, que não desacreditavam de seus poderes, mas atribuíam a eles uma 

origem demoníaca, negativa. 

As cenas mais fortes e violentas se dão quando o tenente invade o casebre da velha e 

se depara com um cenário digno de um filme de terror: 

 

Ao fundo uma rede rota e suja; pousada nos punhos da rede, uma coruja, branca 
como algodão, parecia dormir; e ao pé dela um gato preto descansava numa cama de 
palhas de milho. Sobre um banco rústico, estavam várias panelas de forma estranha, 
e das traves do teto pendiam cumbucas rachadas, donde escorria um líquido 
vermelho parecendo sangue. Um urubu enorme, preso por uma embira ao esteio 
central do quarto, tentava bicar a um grande bode, preto e barbado, que passeava 
solto, como se fora o dono da casa. A entrada de Antônio de Sousa causou um 
movimento geral. O murucututu entreabriu os olhos, bateu as asas e soltou um pio 
lúgubre. O gato pulou para a rede, o bode recuou até ao fundo do quarto e arremeteu 
contra o visitante. Antônio, surpreendido pelo ataque, mal teve tempo de desviar o 
corpo, e foi logo encostar-se à parede, pondo-se em defesa com o terço que trouxera. 
Foi então que, animada por gestos misteriosos da velha, a bicharia toda avançou 
com uma fúria incrível. [...] Antônio começou a arrepender-se da imprudência que 
cometera. Mas era um valente moço, e o perigo lhe redobrava a coragem. Num lance 
certeiro, conseguiu ferir o bode no coração, ao mesmo tempo que dos lábios lhe saía 
uma invocação religiosa. – Jesus, Maria! O diabólico animal deu um berro 
formidável e foi recuando cair sem vida sobre um monte de ossos. Ao mesmo tempo 
o gato estorceu-se em convulsões terríveis, e o urubu e a coruja fugiram pela porta 
aberta. A Mucoim, vendo o efeito daquelas palavras mágicas, soltou urros de fera e 
atirou-se contra o tenente, procurando arrancar-lhe os olhos com as aguçadas unhas. 
O moço agarrou-a pelos raros e amarelados cabelos e lançou-a contra o esteio 
central. Depois fugiu, sim, fugiu, espavorido, aterrado. Ao transpor o limiar, um 
grito o obrigou a voltar a cabeça. A Maria Mucoim, deitada com os peitos no chão e 
a cabeça erguida, cavava a terra com as unhas, arregaçava os lábios roxos e 
delgados, e fitava no rapaz aquele olhar sem luz, aquele olhar que parecia querer 
traspassar-lhe o coração. (SOUSA, 2005, p. 36-38) 
 

O bode negro, assim como toda a composição do ambiente são uma clara indicação 

da criação de uma simbologia satânica para a cena. No mesmo momento em que o tenente 

invade a tapera – curiosamente levando um terço, algo que já demonstra que sua descrença 

_______________  

 
136 SOUSA, 2005, p. 33.  
137  SOUSA, 2005, p. 33-34. 
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não é tão absoluta como gostava de demonstrar –, os animais, supostamente atiçados pelo 

comando da dita feiticeira, o atacam ferozmente e ele sai desnorteado do local. O desfecho da 

história, poucas páginas adiante, eleva ainda mais a tensão: 

 

Quando chegou ao sítio do Ribeiro, molhado, roto, sem chapéu e sem sapatos, todos 
dormiam na casa. Foi direto à porta do seu quarto, que dava para a varanda, 
empurrou-a, entrou, e atirou-se ao fundo da rede, sem ânimo de mudar de roupa. O 
desgraçado ardia em febre. Esteve muito tempo de olhos abertos, mas em tal 
prostração que nem pensava, nem se movia. De repente, ouviu um leve ruído por 
baixo da rede e despertou da espécie de letargo em que caíra. Pôs um pé fora, 
procurando o chão, mas sentiu uma umidade. Olhou e viu que o quarto estava 
alagado. Levantou-se apressado. A água vinha enchendo o quarto, forçando a porta. 
Assustado, correu para fora. Um grito chegou-lhe aos ouvidos: - A cheia! Um 
espetáculo assombroso ofereceu-se-lhe à vista. O Paranamiri transbordava. O sítio 
do Ribeiro estava completamente inundado, e a casa começava a sê-lo. Os cacauais, 
os animais, as laranjeiras iam pouco a pouco mergulhando. Bois, carneiros e cavalos 
boiavam ao acaso, e a cheia crescia sempre. A água não tardou em dar-lhe pelos 
peitos. O delegado quis correr, mas foi obrigado a nadar. A casa inundada parecia 
deserta, só se ouviam o ruído das águas e, ao longe, aquela voz: - A cheia! Onde 
estariam o tenente Ribeiro e a família? Mortos? Teriam fugido, abandonando o 
hóspede à sua infeliz sorte? Onde salvar-se, se as águas cresciam sempre, e o 
delegado já começava a sentir-se cansado de nadar. Nadava, nadava. As forças 
começavam a abandoná-lo, os braços recusavam-se ao serviço, câimbras agudas lhe 
invadiam os pés e as pernas. Onde e como salvar-se? De súbito viu aproximar-se 
uma luzinha e logo uma canoa, dentro da qual lhe pareceu estar o tenente Ribeiro. 
Pelo menos era dele a voz que o chamava. – Socorro” – gritou desesperado o 
Antônio de Sousa, e, juntando as forças num violento esforço, nadou para montaria, 
salvação única que lhe restava, no doloroso transe. Mas não era o tenente Ribeiro o 
tripulante da canoa. Acocorada à proa da montaria, Maria Mucoim fitava-o com os 
olhos amortecidos, e aquele olhar sem luz, que lhe queria traspassar 
o coração... (SOUSA, 2005, p. 38-40) 
 

O narrador abandona o leitor em uma situação em que não há resolução possível que 

determine a veracidade ou não da sobrenaturalidade da tapuia. A tempestade, que antes da 

invasão se armava, quase que por maldição, assola o local pouco depois que o tenente foge do 

casebre. Após os eventos acima transcritos, a narrativa do velho Estêvão é interrompida pela 

risada nervosa do dr. Silveira e, na sequência, tem início outra história, contada por outro 

narrador. 

Apesar de não sabermos ao certo o que teria acontecido com o tenente Antônio no 

meio da tensão gerada pelo ambiente sinistro no qual ele entrou, todo o seu ceticismo parece 

cair por terra ao enunciar um “Jesus, Maria!” sincero, em pedido de proteção diante do que 

parecia ser realmente uma manifestação sobrenatural e diabólica. Mas a dúvida do que 

aconteceu no casebre e do que teria acontecido na sequência da enchente está escancarada 

para o leitor após o final abrupto. O velho Estêvão afirma que seu relato é verídico e sabemos 

que sua crença é a de que Maria Mucoim era de fato uma feiticeira e de que a invocação do 

nome de Jesus e de Maria teria provocado a ira da bruxa e de seus animais diabólicos, mas ao 



196 

 

 

contrário do conto de Guimarães em que o próprio narrador nos apresenta uma possível 

explicação para os eventos insólitos, os elementos narrativos que o narrador de Inglês de 

Sousa nos apresenta possibilitam uma interpretação que nos leva a crer em um possível mal-

entendido provocado pela ambientação, pelo casebre escuro, pelo alvoroço dos animais 

somados ao medo imaginativo do tenente, que acabou por não se demonstrar tão valente 

quanto se julgava. 

Devemos notar, ainda, que o conto de Inglês de Sousa, devido ao modo de narrar 

escolhido pelo autor, oferece-nos uma imagem distinta do homem rural, pois não nos 

apresenta uma visão negativa das crenças do caboclo. Em oposição ao narrador de Guimarães, 

que se mostra um homem de razão ainda que mude de opinião de maneira um tanto quanto 

suspeita e abrupta ao final do conto, o narrador de Sousa, de partida, é um homem de tradição 

rural e, como pudemos ver a partir de alguns excertos de seu discurso nas primeiras páginas 

do conto, é contrário ao desrespeito que os jovens modernos, educados nas ciências, 

demonstram em relação às crenças locais. O narrador acredita nas manifestações do 

sobrenatural e a única dúvida e relativização que o leitor pode depreender de sua narrativa 

vêm dos próprios elementos que a história oferece, e não de uma intervenção proposital do 

narrador. Soma-se a isso a evidente crença que o tenente Antônio ainda possui no 

sobrenatural, visto que seu desdém em relação à magia de Maria Mucoim, devido aos ares da 

civilização que teria absorvido ao ter estudado na capital, era superficial. Em certa medida, 

essa configuração parece nos apontar para a ideia de que os ideais da modernização e da razão 

só possuem efeito na cidade grande e ali, no campo, as crenças em elementos divinos e 

demoníacos era o que continuava a ditar as regras.   

Quando colocamos os contos de Guimarães e de Sousa em perspectiva, observamos, 

inicialmente, uma repetição do que já havíamos frisado nas narrativas brasileiras analisadas 

anteriormente, tanto no Januário Garcia quanto em O Cabeleira: a existência de certas 

categorias de indivíduos que não teriam lugar garantido em um Brasil dito moderno, estando 

vinculados à formulações antigas e coloniais que precisavam ser ultrapassadas. A diferença 

entre o Januário e o Cabeleira – sendo este último já filho de um caboclo, se bem 

lembrarmos – em relação aos personagens de “A dança dos ossos” e de “A feiticeira” é que, 

na base, nestes últimos não estamos lidando com narrativas que refletem sobre um passado 

colonial e seus ecos, mas com uma discussão acerca de personagens que persistem e habitam 

as relações correntes do presente dos escritores, adentrando, inclusive, o século XX. Vale 

lembrarmos de que uma das expressões literárias que mais delineiam a imagem do caboclo no 
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imaginário elitista brasileiro é aquela encontrada no conto “Velha praga”, do livro Urupês 

(1918), de Monteiro Lobato: 

 

Este funesto parasita da terra é o CABOCLO, espécie de homem baldio, 
seminômade, inadaptável à civilização, mas que vive à beira dela na penumbra das 
zonas fronteiriças. À medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o 
italiano, o arado, a valorização da propriedade, vai ele se refugindo em silêncio, com 
o seu cachorro, o seu pilão a pica-pau e o isqueiro, de modo a sempre conservar-se 
fronteiriço, mudo e sorna. Encostado numa rotina de pedra, recua para não adaptar-
se. (LOBATO, 2007, p.161) 
 

Como vimos, o que aniquilou Eurico, Januário e o Cabeleira, principalmente pela 

experiência de um Romantismo com um pendor para o trágico e que, em certa medida, cede 

um ar de heroísmo aos protagonistas, foi sua incapacidade de adaptação ao mundo que surgia, 

ou ainda, o sentimento de não pertencimento a ele. No caso do personagem caboclo temos 

uma relação análoga, posto que o mesmo é visto como um entrave para o processo de 

modernização, o “fronteiriço” entre o mundo rural atrasado e o urbano moderno, além de ser 

apontado como o “parasita da terra”. 

No processo de representação do caboclo, diversas narrativas brasileiras de fins do 

século XIX fizeram uso das referências da ficção gótica para figurar esse personagem do 

cenário local. De fato, nem todo texto literário envolvendo o elemento sobrenatural pode ser 

atribuído a uma ascendência gótica. No entanto, podemos afirmar que “A dança dos ossos” e 

“A feiticeira”, além de todas as vinculações possíveis e já extensamente abordadas pela crítica 

literária em termos de regionalismo, realismo e folclore, receberam influências diretas dessa 

tradição, não apenas no intuito de simular uma atmosfera de medo, mas também na forma 

como a crença no sobrenatural se encaixa enquanto componente de classes de sujeitos que 

estão diretamente relacionados aos efeitos dos processos de modernização política, social e 

social do país, para o bem e para o mal. Diferentemente do gótico inglês de primeira fase, que 

via a Inglaterra como o ápice da civilização iluminista e o restante da Europa como uma 

grande massa de indivíduos supersticiosos e falidos, o século XIX brasileiro observa as 

próprias fronteiras internas entre a cidade e o campo, modernidade e atraso, colocando o 

caboclo, indivíduo “fronteiriço”, na linha de frente desse embate.  

Certamente, não podemos deixar de sublinhar que, por trás dessas tensões entre a 

modernidade racional e a superstição encontra-se também um conflito racial. Algo que esteve 

em pauta nas propostas de modernização e dos ideais de progresso no Brasil foi a questão do 

embranquecimento da população. Em meio a essas discussões, muitos encaravam a ideia de 

miscigenação como sinônimo de degeneração, o que levaria, também, a encarar o caboclo, em 
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alguns casos, como um indivíduo hediondo e incapaz por razões, acreditava-se, biológicas. 

Além da categoria relacional, que não chega a marcar a cor do caboclo propriamente, é 

frequente observarmos em sua descrição a indicação de uma pele acobreada, que nem sempre 

se refere ao sol ao qual os homens do interior e do sertão estão expostos, mas ao tom de pele 

daquele que descende de uma miscigenação entre o branco e o indígena. Lembremo-nos de 

que a cor do cobre é referida, inclusive, por Inglês de Sousa para nos descrever a pele da 

tapuia, suposta feiticeira.  

Sob esse aspecto, devemos destacar, ainda, um pensamento muito comum nesse 

contexto: a vinculação, feita por uma população branca de tradição etnocêntrica europeia e 

cristã, entre povos de outras etnias e matrizes culturais e religiosas diversas com aspectos 

negativos, demonizados e considerados frutos de superstições que deveriam ser 

desacreditadas – ou temidas –, fosse diante da ciência ou então do “deus verdadeiro” do 

cristianismo predominante. Nesse sentido, é recorrente haver no imaginário brasileiro do 

século XIX a conjunção da ideia de indígena atrelada à da prática da feitiçaria, partindo das 

experiências das crenças locais que eram apontadas como artes maléficas. Seguramente, essa 

conexão não era realizada apenas com o habitante nativo, mas também com o negro africano, 

que trazia consigo no navio negreiro as crenças de outro continente e que eram demonizadas 

dentro da matriz cristã dos colonizadores portugueses.  

O enfrentamento do sobrenatural de origem africana inserido no contexto brasileiro 

escravagista também possibilitou a formação de narrativas góticas que expunham os medos 

oriundos desse tipo de tensão racial, como ocorre em “Pai-Raiol, o feiticeiro”, novela presente 

no volume As Vítimas-Algozes: quadros da escravidão (1869), de Joaquim Manuel de 

Macedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

4.4 “PAI-RAIOL, O FEITICEIRO”: O MAL, O MEDO E A MONSTRUOSIDADE COMO 

FRUTOS DA ESCRAVIDÃO 

 

Joaquim Manuel de Macedo foi um escritor prolífico e alcançou grande 

reconhecimento em vida no cenário literário brasileiro do século XIX. Seu nome é sempre 

lembrado quando o assunto é a formação e consolidação do romance enquanto gênero no 

Brasil. Sendo assim, não é de todo surpreendente, levando em consideração as ligações que 

abordamos anteriormente entre o romance e a ficção gótica, que esse autor, que alcançou 

grande sucesso de público, não estivesse atento ao que se produziu e se produzia no âmbito 

das literaturas de terror e horror. Sua extensa obra possui alguns exemplares de suas próprias 

incursões por essa modalidade, como O rio do quarto (1869), Os dois amores (1848) e As 

vítimas-algozes: quadros da escravidão, sendo um dos segmentos desta última, a novela “Pai-

Raiol, o feiticeiro”, uma relevante experiência na literatura brasileira no gótico sobrenatural 

que lida com a questão da escravidão negra no país.  

De partida, o autor, em texto introdutório ao volume, observa a situação da 

escravidão no Brasil para, logo em seguida, colocá-la em breve comparação com o cenário de 

movimentos abolicionistas de outros países, como os EUA e algumas colônias espanholas: 

 

É nosso empenho e nosso fim levar ao vosso espírito e demorar nas reflexões e no 
estudo da vossa razão fatos que tendes observado, verdades que não precisam mais 
de demonstração, obrigando-vos deste modo a encarar de face, a mediar, a sondar 
em toda sua profundeza um mal enorme que afeia, infecciona, avilta, deturpa e 
corrói a nossa sociedade [...]. E o empenho que tomamos, o fim que temos em vista 
adunam-se com uma aspiração generosa da atualidade, e com a exigência implacável 
da civilização e do século. Sob as apreensões de uma crise social iminente, infalível, 
que a todos há de custar direta ou indiretamente onerosos sacrifícios, o povo 
brasileiro, e particularmente os lavradores, esperam ansiosos, entre receios por certo 
justificáveis e clamores que se explicam sem desar, o pronunciamento legal e 
decisivo da solução do problema da emancipação dos escravos. [...] Havia uma 
grande potência, uma república soberba que em seu seio tolerava a escravidão, e 
tenaz a mantinha: a confederação norte-americana era barreira tremenda ante a qual 
estacava o movimento emancipador; mas a filha de Washington depois de uma luta 
formidável que espantou o mundo, no fim de uma guerra de proporções 
descomunais, afogou para sempre a escravidão nas águas ensanguentadas do 
Potomac, que testemunhara as últimas batalhas do Sul escravagista e o Norte 
emancipador. O Norte venceu: a nuvem negra nos veio do Norte. Desde então só o 
Brasil e duas colônias da Espanha mantêm a escravidão aos olhos de todas as nações 
que protestam contra a exceção. A voz de Deus, o brado do século da liberdade, a 
opinião do mundo, o pronunciamento dos governos, o espírito e a matéria, a ideia e a 
força querem, exigem, e em caso extremo hão de impor a emancipação dos escravos. 
Nas duas colônias da Espanha o problema vai resolver-se com espontâneo decreto 
da metrópole. O Brasil só, isolado, marcado com o selo ignominioso da escravidão 
diante do mundo, seria o escárnio e o maldito do mundo, e se exporia ao opróbrio da 
coação pela força. (MACEDO, 2006, p. 7-8) 
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Primeiramente, devemos observar que Macedo nos apresenta dois aspectos para a 

necessidade da abolição da escravatura no Brasil. Um deles seria o da perspectiva social, em 

certa medida de viés humanitário, que se dá a partir da percepção de que a escravidão é “um 

mal enorme que afeia, infecciona, avilta, deturpa e corrói a nossa sociedade”. Esse movimento 

estaria de acordo com uma “exigência implacável da civilização e do século”, algo vinculado 

à evolução do pensamento moderno. O outro lado seria também uma questão social, mas de 

viés econômico, que afetaria, como diz Macedo, “particularmente os lavradores”, o que evoca 

às transformações que se faziam necessárias no modelo de produção agrícola do país, que 

tinha a mão de obra escrava como base. 

Na sequência o autor cita o exemplo da abolição da escravatura ocorrida nos Estados 

Unidos, uma grande e importante ex-colônia britânica, e menciona a abolição próxima de 

acontecer em duas colônias espanholas a partir de um “espontâneo decreto da metrópole” 

para, então, comentar o isolamento do Brasil diante desse cenário de mudanças na 

mentalidade da civilização ocidental em relação a um modelo de exploração atroz que, como 

sabemos, é muito anterior ao período da escravidão negra. Foi a partir desse ambiente que 

Macedo elaborou os textos de As vítimas-Algozes enquanto narrativas que lidam com algumas 

das mazelas da escravidão na sociedade brasileira. O que devemos observar, acima de tudo, é 

a escolha pela utilização de um referencial gótico para o tratamento de uma questão política e 

econômica local. Façamos essa observação a partir da narrativa “Pai-Raiol, o feiticeiro”. 

A história se passa em uma fazenda localizada na província do Rio de Janeiro, cujo 

dono, Paulo Borges, adquire vinte escravos em um leilão. Dentre os escravos comprados 

estavam o famoso Pai-Raiol, que além de péssima reputação entre seus antigos donos, tem 

fama de feiticeiro entre os negros, e Esméria, tida como amante de Pai-Raiol e que teria 

acalmado a índole do homem. No entanto, no decorrer da narrativa, fica claro que Esméria 

não tem efeito algum sobre Pai-Raiol e que, na realidade, ocorre o oposto: a crença de que ele 

era de fato um feiticeiro perigoso tornava-a submissa a ele. Como o próprio narrador de 

Macedo nos revela, “Esméria rendia sempre ao Pai-Raiol o culto do terror.”138. 

O lugar que a crença no sobrenatural ocupa nas causas dos eventos trágicos que serão 

narrados é explicitado logo no capítulo de abertura: 

 

O homem deixa-se facilmente enlevar pelo encanto do maravilhoso, e é explorando 
este segredo da fraqueza humana que o charlatanismo abusa da simplicidade dos 
crédulos e à custa deles bate moeda na forja da impostura, ou sacrifica à sua 

_______________  

 
138 MACEDO, 2006, p. 71. 
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corrupção as inocentes vítimas que loucamente espontâneas se precipitam nesse 
perigoso desvio da razão. Esta observação incontestável pode-se aplicar com inteiro 
cabimento a todos os tempos e a todas as nações, qualquer que fosse ou seja o grau 
de sua civilização. É inútil fazer falar a história, quando a ninguém lembraria pôr em 
dúvida fatos que ainda hoje em todo o mundo atestam o poder do charlatanismo 
sobre a imaginação dos homens. Os adivinhos, os cartomantes, os ledores do futuro, 
os curandeiros misteriosos multiplicam-se em Paris e em todas as cidades da 
Europa, onde a impostura desses exploradores da credulidade de muitos e da 
curiosidade de quase todos vai descendo na escala da rudeza, do ridículo e do 
grotesco à medida que toma freguesia no seio da população menos civilizada, e que 
se afasta da cidade para internar-se no campo. Neste ponto a Europa não pode rir do 
Brasil; porque o excede muito nas variedades brilhantes e sombrias dessa espécie de 
charlatanismo; mas também a capital do império do Brasil e nossas mais 
consideráveis cidades não podem rir do campo ou da roça, porque têm dentro de 
seus muros esse charlatanismo apurado e curioso que ainda não chegou à roça e o 
grotesco, e também maligno, que na roça é infelizmente muito comum. (MACEDO, 
2006, p. 58) 
 

É interessante observarmos a perspectiva que o narrador oferece para a crença 

humana no que ele chama de “maravilhoso”, representando já uma evolução do pensamento 

presente no gótico britânico do século XVIII. Lembremo-nos de que a ficção gótica de 

primeira fase, em sua matriz inglesa, é reconhecida por marcar muito precisamente a 

Inglaterra como a terra da iluminação esclarecida e o restante da Europa católica como o lugar 

da superstição. Já no século XIX brasileiro, em outro contexto cultural e temporal, Macedo 

derruba qualquer fronteira que demarque geograficamente onde se crê mais ou menos no 

sobrenatural, afirmando, na primeira frase da narrativa, que “o homem deixa-se facilmente 

enlevar pelo encanto do maravilhoso”. Ou seja, a crença é praticamente inerente ao ser 

humano. Seja na moderna e avançada Europa ou em uma nação periférica como o Brasil, os 

chamados “charlatães” encontrariam uma vasta área de atuação efetiva para agradar a sua 

“freguesia” ávida pelo extraordinário. Ainda assim, o narrador distingue duas formas de 

crença no sobrenatural: aquela expressa nas grandes cidades, que abrigariam um 

“charlatanismo apurado e curioso”, e as crenças existentes no campo, ou “roça”, que em suas 

palavras, se manifestariam de maneira mais grotesca e maligna; é essa segunda forma que o 

autor explora nas páginas de “Pai-Raiol, o feiticeiro”. 

Poucas linhas após tal comentário, o narrador começa por deixar clara a relação que 

vê entre o que chama de “feitiço” e os escravos negros, mais comuns no interior rural 

brasileiro. Segundo o narrador: 

 

O feitiço, como a sífilis, veio d’África. [...] O escravo africano é o rei do feitiço. Ele 
o trouxe para o Brasil como o levou para quantas colônias o mandaram comprar, 
apanhar, surpreender, caçar em seus bosques e em suas aldeias selvagens da pátria. 
Nessa importação inqualificável e forçada do homem, a prepotência do importador 
que vendeu e do comprador que tomou e pagou o escravo, pôde pela força que não é 
direito, reduzir o homem a coisa, a objeto material de propriedade, a instrumento de 
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trabalho; mas não pôde separar do homem importado os costumes, as crenças 
absurdas, as ideias falsas de uma religião extravagante, rudemente supersticiosa, e 
eivada de ridículos e estúpidos prejuízos. [...] Mas o africano vendido, escravo pelo 
corpo, livre sempre pela alma, de que não se cuidou, que não se esclareceu, em que 
não se fez acender a luz da religião única verdadeira, conservou puros e ilesos os 
costumes, seus erros, seus prejuízos selvagens, e inoculou-os todos na terra da 
proscrição e do cativeiro. [...] Ainda outro corrompeu as santas crenças religiosas do 
povo, introduzindo nelas ilusões infantis, ideias absurdas e terrores quiméricos. [...] 
No Brasil a gente livre mais rude nega, como o faz a civilizada, a mão e o tratamento 
fraternal ao escravo; mas adotou e conserva as fantasias pavorosas, as superstições 
dos míseros africanos, entre os quais avulta por mais perigosa e nociva a crença do 
feitiço. No interior do país, onde mais abunda a escravatura, mais espalhada se 
encontra a prática torpe do feitiço. (MACEDO, 2006, p. 58-60) 
 

Percebemos através do excerto como o narrador coloca no outro a origem do mal 

chamado feitiço. A oposição e a estranheza em relação ao elemento mágico é intensificada por 

esse outro ser um africano, ou seja, um estrangeiro, um “homem importado”, uma ameaça que 

vem de fora e que ainda não havia sido convertido pela “religião única verdadeira”, 

contaminando, tal como uma doença, o interior de uma nação que, como todos os homens 

suscetíveis ao maravilhoso, “adotou e conserva as fantasias pavorosas” das crenças 

importadas. À imagem do africano, vinculada à prática do feitiço, é acrescentada dois traços 

de caracterização importantes para compreendermos os mecanismos utilizados pelo autor para 

estigmatizar a escravidão em seu intento de provocar o horror no público leitor, incentivando 

a abolição por meio da provocação do medo da população branca, originado por uma 

interação trágica com o negro escravizado. 

O primeiro traço é a transformação do negro em vilão involuntário. Podemos 

considerar esse caráter de uma vilania forçada como o cerne não apenas da narrativa de Pai-

Raiol, mas do livro de Macedo como um todo e que está explicitamente expresso pelo termo 

“vítimas-algozes” presente do título da obra. Esse aspecto é demonstrado com maior ênfase a 

partir do terceiro capítulo. Nele o narrador afirma: 

 

Mas em muitas fazendas há dissimulado, sinistro, fatal o negro feiticeiro. E o negro 
feiticeiro é um perigo real de todos os dias. [...] Em regra que poucas exceções 
concede, o negro escravo acredita no poder do feiticeiro, como o velho muçulmano 
no alcorão de Maomé. [...] O feiticeiro das fazendas e de estabelecimentos rurais, 
ainda mesmo dos modestos, é, se infelizmente entre os escravos existe, o negro 
herbolário, o botânico prático que conhece as propriedades e a ação terrível de 
raízes, folhas e frutas que debilitam, enlouquecem, e fazem morrer o homem [...]. O 
que deu essa ciência ao negro analfabeto e ignorante?... a rude experiência própria 
ou a revelação fraternal que o prepararam na África e que mais o armam, escravo na 
colônia escravagista: iniciado nos venenos vegetais d’África, o negro atiçou a 
inteligência para fazer o mal; vendo-se escravo, recolheu e guardou a rude ciência 
dos olhos que distinguem as plantas [...] E tomai sentido e precauções: o escravo, 
não nos cansaremos de o repetir, é antes de tudo natural inimigo de seu senhor; e o 
escravo que é feiticeiro, sabe matar. (MACEDO, 2006, p. 61-63) 
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Não bastasse ser um vilão que sabe matar, o negro feiticeiro é descrito como um 

indivíduo dissimulado e charlatão. O medo que o suposto feiticeiro implanta mesmo em seus 

companheiros de trabalho forçado é baseado em uma ciência e em uma inteligência voltadas 

para o mal: nesse caso, não basta ao sobrenatural ser falso, ele é um saber cujo uso foi 

desvirtuado de seu uso ideal, que seria o progresso. O feiticeiro é um conhecedor aplicado dos 

efeitos das mais variadas plantas, frutas e raízes das matas, portador de um conhecimento 

valioso guiado para o mal provocado pela sua condição de escravo. O sistema desumano da 

escravidão, repleto de crueldades, provocava automaticamente a reação de raiva, 

agressividade, ódio e desejo de vingança no oprimido, que torna-se um vilão involuntário. 

Esse aspecto do livro de Macedo é tanto incomum quanto inovador para o período 

quando reconhecemos que a narrativa de Pai-Raiol é uma ficção gótica. Ao observarmos a 

grande maioria das histórias de terror e de horror que circularam entre os séculos XVIII e 

XIX no Ocidente, encontramos vilões que praticavam suas maldades ou por serem 

personagens essencialmente maus ou por reconhecerem uma maldade da qual eram 

responsáveis, visto que tinha origem dentro de si e entrava em conflito com o seu lado bom e 

“civilizado”. A crueldade de Pai-Raiol, enquanto vilão gótico fora do padrão, é de outra 

ordem e vai além do reconhecimento de uma maldade inerente ao ser humano, pois é uma 

vilania forçada. O mal dentro dele é posto para fora, em grande medida, devido ao cenário 

adverso no qual vive. Pai-Raiol, assim como outros escravos, vítimas-algozes, tornou-se vilão 

pois necessitava encontrar uma forma de resistir e sobreviver no meio de um processo que o 

retirou à força de sua terra, de sua casa e de sua cultura para ser brutalmente explorado em um 

país estranho, e isso o coloca em uma categoria atípica, até o período de publicação da 

história, de vilões góticos.  

Após a transformação do negro escravo em vilão encontramos o segundo traço 

vinculado à imagem do feiticeiro: a monstruosidade e a vilania personificada nos aspectos 

físicos do personagem. Podemos observar essa descrição no momento em que o narrador nos 

apresenta a figura de Pai-Raiol: 

 

Era um negro africano de trinta a trinta e seis anos de idade, um dos últimos 
importados da África pelo tráfico nefando: homem de baixa estatura, tinha o corpo 
exageradamente maior que as pernas; a cabeça grande, os olhos vesgos, mas 
brilhantes e impossíveis de se resistir à fixidade do seu olhar pela impressão 
incômoda do estrabismo duplo, e por não sabermos que fruição de magnetismo 
infernal; quanto ao mais, mostrava os caracteres físicos da sua raça; trazia porém, 
nas faces cicatrizes vultuosas de sarjadoras recebidas na infância: um golpe de 
azorrague lhe partira pelo meio o lábio superior, e a fenda resultante deixara a 
descoberto dois dentes brancos, alvejantes, pontudos, dentes caninos que pareciam 
ostentar-se ameaçadores; sua boca era pois como mal fechada por três lábios; dois 
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superiores completamente separados, e um inferior perfeito: o rir aliás muito raro 
desse negro era hediondo por semelhante deformidade; a barba retorcida e pobre que 
ele tinha mal crescia no queixo, como erva mesquinha em solo árido, em vez de 
ornar afeiava-lhe o semblante; uma de suas orelhas perdera o terço da concha na 
parte superior cortada irregularmente em violência de castigo ou em furor de 
desordem; e finalmente braços longos prendendo-se a mãos descomunais que 
desciam à altura dos joelhos completavam-lhe o aspecto repugnante da figura mais 
antipática. (MACEDO, 2006, p. 65-66) 
 

Claramente, Macedo coloca-se dentro de uma prerrogativa que perdurou na produção 

literária ocidental e sobre a qual já nos referimos quando observamos a descrição que Inglês 

de Sousa realizou de Maria Mucoim, a feiticeira indígena: a feiura física, vista como 

monstruosa a partir de um padrão de beleza eurocêntrico, para identificarmos a origem de um 

mal supremo, que no caso de Mucoim seria fruto de um possível pacto com o demônio. Em se 

tratando de Pai-Raiol, sua monstruosidade é devida à sua condição de escravo, resultado do 

grande mal que a escravidão representa.  

Julio Jeha, na apresentação de Monstros e Monstruosidades na Literatura, entende o: 

 

[...] ‘monstro’ tanto como criaturas engendradas pelo homem quanto os próprios 
seres humanos, tanto seres mitológicos quanto o espaço em que vivem as 
personagens. O Frankenstein pode ser considerado tão monstruoso quanto a sua 
criatura, o labirinto tão monstruoso quanto o Minotauro que ele encerra. Da mesma 
maneira, déspotas de qualquer forma de regime são considerados monstros morais, 
ao passo que as cidades, megalópoles ou não, hostis aos moradores, são, aqui, 
monstros espaciais. Da psicologia individual surgem monstros pessoais, sintomas 
das nossas fobias e paranoias; na esfera social aparecem os monstros institucionais, 
simbolizados por governos e religiões [...]. (JEHA, 2007, p. 8) 
 

E, mais adiante, complementa: 

 

Grupos sociais precisam de fronteiras para manter seus membros unidos dentro 
delas e proteger-se contra inimigos fora delas. [...] O monstro é um estratagema para 
rotular tudo que infringe esses limites culturais. [...] Os limites sociais afetam nosso 
conhecimento do mundo e vice-versa. [...] Nossa experiência se baseia em 
fundamentos epistemológicos e ontológicos; mudanças epistemológicas vão gerar 
alterações ontológicas, e um acréscimo ontológico vai forçar nosso conhecimento a 
se expandir. Quando isso ocorre, sentimos que nossas expectativas de ordem – as 
fronteiras –, estabelecidas pela ciência, filosofia, moral ou estética, foram 
transgredidas. E transgressões geram monstros. (JEHA, 2007, p. 20-21) 
 

Ao levarmos em consideração a reflexão proposta por Jeha, podemos relacionar a 

figura monstruosa de Pai-Raiol criada por Macedo como o resultado de transgressões políticas 

e morais representadas pela escravatura. Dessa forma, o narrador de Macedo nos apresenta a 

escravidão como um mecanismo obsoleto e criador de monstros como aquele representado 
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pelo feiticeiro negro africano Pai-Raiol, devido às condições extremas de exploração às quais 

o indivíduo negro era exposto. 

A junção da sugestão do sobrenatural – ainda que desacreditado desde o princípio 

pelo narrador –, da imagem do negro enquanto vilão e da monstruosidade da descrição do 

personagem-título são os ingredientes reunidos por Macedo para a construção de uma 

narrativa baseada, a todo momento, na tentativa de criação de um ambiente repleto de terror, 

horror e medo, com o intuito de comprovar a inviabilidade da escravidão como sistema de 

trabalho. Essa incompatibilidade é representada, inicialmente, no contraste entre Pai-Raiol e 

os outros personagens da novela.  

Enquanto o feiticeiro é objeto de uma descrição monstruosa, todos os outros, 

figurados como vítimas de suas conspirações, são retratados de forma consideravelmente mais 

amena. Paulo Borges, o dono da propriedade, é o “tipo de lavrador que hoje raramente se 

encontra”139, concentrado em seu trabalho e sua família. Teresa, a esposa, é o símbolo da 

pureza e retidão dos preceitos morais, recebendo o epíteto de “Teresa, a incauta”140 e, em 

muitos momentos, tratada como mártir. Nesse sentido, Teresa está muito próxima das 

heroínas góticas do século XVIII que não se deixavam corromper diante da corrupção moral 

implantada na narrativa pelas ações dos vilões. Em contrapartida, a escrava Esméria constitui-

se ambiguamente, como uma espécie de elo entre o mundo maligno de Pai-Raiol e a 

tranquilidade da família Borges: 

 

Esméria era uma crioula de vinte anos com as rudes feições da sua raça, abrandadas 
pela influência da nova geração em mais suave clima; em seus olhos, porém, e no 
conjunto de seus traços fisionômicos, havia certa expressão de inteligência e de 
humildade que agradou à senhora. (MACEDO, 2006, p. 67) 
 

Ao contrário de Pai-Raiol, que viera da África, Esméria teria traços fisionômicos 

mais abrandados por pertencer a uma geração de escravos nascidos e criados em território 

brasileiro, em “suave clima”. Ainda assim, o narrador, em seu intento de demonizar não 

apenas o negro feiticeiro, mas a escravatura em si, nos revela uma Esméria que, ainda que 

bela e sensual, carregava ela própria o rancor por sua condição, havendo uma insistência na 

criação de uma tensão entre o “parecer” e o “ser” no escravo que se demonstra submisso: 

 

Esméria não era o que parecia: coagida pela força que não podia rebater a suportar a 
escravidão que debalde detestava, prepara com atilado juízo a sua segunda natureza, 

_______________  

 
139 Ibid., p. 63. 
140 Ibid., p. 83. 
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o difícil mas seguro processo, a melhor combinação de proceder para tornar menos 
dolorosa e torturadora a sua vida de escrava. Refinara o fingimento. Via os filhos de 
seus senhores futuros e aborrecidos opressores, e beijava-lhes os pés que às vezes 
desejava morder. (MACEDO, 2006, p. 68-69) 
 

A jovem Esméria, como já havíamos pontuado anteriormente, sentia muito medo de 

Pai-Raiol, acreditando piamente que o homem era um feiticeiro que, além de conhecer poções 

mágicas e realizar encantos, falava a língua das cobras. Esse medo exercido sobre Esméria a 

tornava suscetível aos comandos de Pai-Raiol que, ao perceber a liberdade com a qual a 

jovem transitava entre os cômodos da casa – principalmente a cozinha – e possuía a confiança 

de Paulo Borges e Teresa no cuidado dos filhos, decide colocar em prática seu horrendo plano 

de vingança contra a família do escravocrata. Inicia-se, então, uma série de tragédias na 

fazenda: um grande número de animais morre envenenado, um incêndio assola parte da 

propriedade e Esméria, seguindo as ordens de Pai-Raiol, seduz Paulo Borges. Apesar de 

parecer contrariada, é explicitado o quanto a jovem escrava, nas palavras do narrador, devido 

à sua suposta condição primitiva e sensual, gostava do papel de sedutora que havia assumido: 

“Não bebia, e detestava o fumo [...], mas em compensação era possessa do demônio da 

luxúria, que é o demônio torpe que desenfreia os instintos animais do escravo, únicos que o 

mantêm animal [...]”141. 

No entanto, o mesmo demônio da luxúria que, segundo o narrador, era o que 

mantinha o escravo próximo ao animal, estava presente no dono das terras. Paulo Borges, até 

então um senhor muito seguro de suas obrigações como gestor da propriedade e seguidor dos 

deveres morais de conservação de sua família, cai em tentação e toma Esméria como amante, 

como Pai-Raiol havia planejado:  

 

O senhor que se degrada ao ponto de distinguir como mulher uma sua escrava é 
mais do que imoral, é um imprudente e desassisado que põe em desgoverno a 
própria casa, e levanta em trono de ignomínia a escravidão corrupta elevada a 
senhora. [...] O demônio da lascívia deu poder à crioula. Possesso da depravação, 
Paulo Borges, o senhor, amou fisicamente Esméria, a escrava.  A calculada 
extravagância de um dia tornou-se vício, primeiro de muitos, depois de quase todos 
os dias. O senhor, o velho senhor ficou escravo de sua escrava. (MACEDO, 2007, p. 
82-83) 

 

Teresa, a esposa, padece em sofrimento e vergonha ao descobrir o adultério, até que, 

após longo período de isolamento e silêncio, morre, deixando os filhos e o marido. Em 

determinado momento da narrativa chega a ser sugerido que a senhora havia sido envenenada, 

_______________  

 
141 Ibid, p. 69. 
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mas não foram encontrados resquícios para confirmar essa suposição. Diante da hipótese, o 

narrador expressa-se em tom panfletário: “Enquanto no Brasil houver escravos, estarão nossas 

famílias facilmente expostas a envenenamentos e a tentativas de envenenamentos por eles 

propinados.”142.  

Um mês após a morte da senhora da casa Pai-Raiol não se dá por satisfeito e ordena 

que Esméria, que encontra-se grávida do senhor, mate os dois pequenos filhos de Teresa, 

usando como argumento de convencimento a possível herança que o filho bastardo poderia 

receber com a eventual morte de Paulo. Ainda que se demonstre tentada com os possíveis 

ganhos do assassínio das crianças – e de fato as mata envenenadas, algumas semanas depois –

, Esméria, apreensiva e com medo, busca soluções para livrar-se de Pai-Raiol, que é 

caracterizado como a personificação do mal: 

 

O Pai-Raiol era o demônio do mal e do rancor. Para espalhar a desolação, derramar 
sangue, assentar-se no trono medonho das ruínas, alimentar-se com os gemidos e 
com os arrancos da agonia, e rir medonhamente sobre os horrores da morte, 
inventaria pretextos, e em falta de pretextos serviria sem remorsos ao impulso dos 
instintos perversos, vangloriando-se da perversidade. (MACEDO, 2006, p. 73) 
 

Tal descrição da maldade provocaria inveja no próprio Drácula. Em passagens como 

essas, o mal que o feiticeiro representa, e que o narrador quer que acreditemos ser originado 

da sua condição de escravo, passa a ser um mal incarnado e natural que, além do 

condicionamento causado pela escravidão, leva o leitor a ter a ideia de que a perversidade já 

existia no negro, ela apenas foi potencializada pela exploração. O oprimido, como inimigo 

natural de seu opressor, sente prazer em ver a estrutura que o mantém submisso – a casa 

grande, a família do senhor de escravos e a fazenda – ruir. 

Para enfrentar um rancor tão absoluto e medonho, Esméria só poderia contar com um 

elemento que representasse o oposto do feiticeiro, não apenas em aspectos de sua constituição 

moral, mas principalmente física. Tio Alberto, outro escravo da fazenda, e que desprezava 

Pai-Raiol, conspira com Esméria para matá-lo, e o narrador assim o apresenta: 

 

O Tio Alberto representava o contraste mais completo do Pai-Raiol: era um escravo 
africano de trinta anos de idade, e de alta estatura; tinha a fronte elevada, os olhos 
grandes e brilhantes, a cor preta um pouco luzidia, os dentes brancos e perfeitos, 
largas espáduas, grossos e bem torneados braços possantes e formas justamente 
proporcionais: era bonito para a sua raça, um Hércules negro em suma. (MACEDO, 
2006, p. 101) 
 

_______________  

 
142 Ibid., p. 98. 
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É notável a evocação da imagem do grego Hércules na caracterização de Alberto, 

como se apenas uma força heroica semidivina pudesse dar cabo do mal incarnado que era Pai-

Raiol, e de fato é o que acontece. O narrador chega a salientar que, mesmo Alberto sendo 

“bonito para sua raça” e representar uma força opositora ao feiticeiro, continuava sendo um 

negro corrompido pelos sentimentos mais agressivos que a escravidão poderia fazer um ser 

humano nessa condição sentir. O feiticeiro encontra seu fim em uma briga animalesca, 

observada ocultamente por Paulo Borges, descrita com detalhes em seus aspectos grotescos e 

sanguinolentos. Após a morte de Pai-Raiol, o narrador conclui os eventos retomando as ideias 

que defendeu com afinco ao longo de toda a narrativa: 

 

A asa negra da escravidão roçara por sobre a casa e a família de Paulo Borges, e 
espalhara nelas a desgraça, as ruínas e mortes violentas dos senhores. Pai-Raiol e 
Esméria, algozes pela escravidão, esses dois escravos assassinos não podem mais 
assassinar... A escravidão, porém, continua a existir no Brasil. E a escravidão, a mãe 
das vítimas-algozes, é prolífica. (MACEDO, 2006, p. 120)  
 

O que permanece ao final da narrativa é a demonstração da escravidão como um 

mecanismo que, além de degradante para o grupo escravizado, poderia gerar mais prejuízos 

do que benefícios aos senhores. O escravo, nesse contexto, representa uma dinâmica arcaica e 

muito anterior aos preceitos de civilização e progresso econômico que passaram a ser 

valorizados e que tinham em outros modelos de trabalho a sua orientação. 

Para além do medo provocado pela perversidade de Pai-Raiol enquanto um homem 

violento e vingativo, a crença em seus poderes sobrenaturais foi o que atraiu para si a 

submissão de Esméria, elemento central na consolidação de seus planos. As maldades por ele 

realizadas eram vistas pela jovem escrava como frutos de poções mágicas e encantamentos. 

Desse modo, o narrador não nos apresenta apenas os malefícios da escravidão enquanto forma 

de trabalho, mas também os males gerados pela falta de uma educação que instruísse o 

indivíduo e o fizesse não ser mais escravo de crenças e superstições que mantêm a 

humanidade em um atraso científico. Isso fica ainda mais evidente quando notamos o 

estabelecimento da imagem de Pai-Raiol como um sábio botânico que desvirtuou o seu 

conhecimento prático, unindo, no plano narrativo, duas posturas que representam o verdadeiro 

mal para uma sociedade que valorizava o progresso científico: a falta de educação e a ciência 

desvirtuada para o mal, ou seja, completamente oposta ao conceito de ciência que levaria as 

sociedades ao progresso. 
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Ao observarmos as narrativas da ficção gótica de temática sobrenatural brasileiras da 

segunda metade do século XIX notamos que, em sua maior parte, os usos do terror e do 

horror costumam ser direcionados para a expressão do medo de um atraso cultural – em uma 

perspectiva progressista cientificista –,  moldados seja na imagem do caboclo “parasita” e 

ridicularizado que vimos na narrativa de Bernardo Guimarães, na postura de respeito às 

tradições, mas não de negação do progresso, como no conto de Inglês de Sousa, ou do negro 

africano, estrangeiro e escravizado que traz consigo de além-mar as crenças no “feitiço”, 

como é chamado na novela de Joaquim Manuel de Macedo. Em grande medida, esse medo é 

análogo ao experienciado pelo público leitor inglês protestante e com sua política reformada 

diante das maldades e superstições medievais atribuídas aos personagens vilões de países 

predominantemente católicos figurados na ficção gótica do século XVIII britânico. Nesse 

entendimento, o mal torna-se uma questão de perspectiva e, por essa razão, dentro da ficção 

gótica, o encontraremos nas mais variadas formulações, dadas as diferenças entre culturas e 

épocas.  

Devemos, igualmente, sublinhar o quanto os malefícios e os entraves representados 

pela superstição – palavra que carrega um caráter fortemente pejorativo, em oposição ao que 

sejam as crenças de um sistema religioso – naquele momento no Brasil estavam atrelados a 

uma questão racial. O atraso e a inclinação para o sobrenatural pagão estavam sempre 

marcados como traços característicos do outro que, majoritariamente, não era branco – 

mestiços, negros e indígenas –, tido como não civilizado, não cristão, selvagem, e estava às 

margens do espaço urbano. Essa configuração corroborava os ideais de branqueamento da 

população brasileira, assim como de cristianização de nativos e “importados” como, 

acreditava-se, parte do processo de modernização do país. 

Embora o gótico sobrenatural também esteja presente na literatura portuguesa do 

século XIX, as questões culturais locais de Portugal na época passavam por referenciais que, 

apesar de tratarem de crenças populares, à sua maneira, e dos mesmos embates envolvendo 

natural e sobrenatural como opostos em confronto na modernidade, essas narrativas não se 

aproximam das tensões raciais e dos personagens caros à realidade brasileira, como o caboclo 

e o escravo negro. Curiosamente, a sobrenaturalidade no contexto português possui uma 

marca muito menos negativa.  
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4.5 “A DAMA PÉ-DE-CABRA” E “O CANTO DA SEREIA”: AS TENSÕES ENTRE A 

IMAGINAÇÃO E A REALIDADE 

 

A vinculação feita entre o feminino e o sobrenatural é uma das mais antigas e 

frequentes, tanto nas narrativas orais do passado quanto nas produções literárias. 

Normalmente isso ocorre a partir da relação da mulher com a concepção da vida, o que 

influenciou na formulação de divindades de avultada importância, como a Grande-Mãe, ou 

Deusa-Mãe – uma das mais antigas da história – , e também a partir dos desdobramentos do 

cristianismo que, antes de investir na santidade da mãe do Cristo em suas inúmeras 

manifestações, colocou a mulher como responsável pelo pecado original e, posteriormente, 

como a maior conhecedora das artes da bruxaria, ou seja, uma figura muito íntima do próprio 

Diabo em sua tentativa de seduzir e desvirtuar o elemento masculino do caminho de Deus e 

da prosperidade. 

Sendo Portugal um país de forte tradição católica – fator que, certamente, influenciou 

na colonização do Brasil e nos embates com o sobrenatural de origem indígena e africana – é 

natural que encontremos em seu repertório algumas narrativas que se utilizam do referencial 

da mulher enquanto veículo do Diabo na literatura. Não menos surpreendente é encontrarmos 

representantes da ficção gótica sobrenatural portuguesa que demonstram interesse por essa 

temática, aqui representada por “A dama pé-de-cabra”, de Alexandre Herculano, e “O canto 

da sereia”, de Júlio Dinis. 

Ao contrário do sobrenatural de origem africana ou indígena, integrantes de 

condições particulares da realidade histórica brasileira, e tratados majoritariamente pelos 

autores do XIX como um elemento risível – não apenas de riso cômico, mas também de um 

riso nervoso, uma das possíveis reações do medo que se tenta disfarçar –, o sobrenatural 

católico específico das tradições de Portugal não foi sempre retomado literariamente como 

algo necessariamente ruim, mas, no mínimo, ambíguo e parte integrante das tradições 

culturais locais. 

Devemos ter em conta que a realidade vivida pelos dois países naquele período 

interferiu na forma como cada matriz do sobrenatural foi trabalhada em suas literaturas. Como 

vimos, acreditava-se que o sobrenatural caboclo e africano presente no Brasil deveria ser 

neutralizado e era representativo de um atraso que marcava negativamente um país jovem, 

governado por homens brancos e cristãos, e que queria ser levado a sério no contexto 

internacional enquanto nação independente. Sob esse aspecto, é natural que qualquer 

exacerbação da vivência com o sobrenatural praticado por indivíduos encarados como não 
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civilizados fosse vista com grande desconfiança e algo a ser ridicularizado ou temido; em 

parte, vem daí a aproximação dessas narrativas em relação aos referenciais góticos. 

Em contrapartida, Portugal é um país que, apesar de encontrar-se, no século XIX, em 

meio a processos de reestruturação influenciados pelas consequências das invasões francesas 

– como a fuga e posterior retorno da família real – e pela implementação dos ideais 

liberalistas, já possuía uma longa tradição cultural e histórica, além de já ter sido uma grande 

potência marítima e econômica. Até então, a constituição do poder de seus governantes 

sempre esteve muito próxima de suas relações com as tradições do catolicismo, sendo 

influenciado por repertórios sobrenaturais de lendas locais, principalmente no norte do país, 

que remetem a reinos e povos anteriores à formação da nação portuguesa. 

Se avaliarmos as figuras sobrenaturais existentes em “A dama pé-de-cabra”, notamos 

que elas possuem muito pouco de originariamente cristãs. A imagem de uma espécie de fada 

das florestas que realiza encantamentos possui ligação direta com um universo de lendas 

pagãs que a Igreja Católica incorporou em seu sistema de elementos como figuras de Satanás. 

Esse mecanismo de controle é há muito conhecido por quem se interessa pelo estudo do 

desenvolvimento dos símbolos cristãos. Inúmeras datas religiosas e costumes hoje atribuídos 

aos praticantes do catolicismo – São João e o próprio Natal, por exemplo – possuem, em sua 

origem, lastros de antigas crenças pagãs, e esse tipo de absorção é observável em “A dama pé-

de-cabra”. 

Essa característica fez com que os autores portugueses tivessem, ao longo dos anos, 

menos propensão para lidar negativamente – o que não quer dizer sem críticas – com a 

sobrenaturalidade, sob diversos aspectos. Por longos anos, inclusive, a Lenda do Milagre de 

Ourique foi tratada por muitos quase como um fato histórico:  

 

A lenda conta que um pouco antes da Batalha de Ourique, D. Afonso Henriques foi 
visitado por um velho homem, que o rei acreditava já ter visto em sonhos. O homem 
fez-lhe uma revelação profética da vitória. Disse-lhe também para, na noite seguinte, 
sair do acampamento sozinho, logo que ouvisse a sineta da ermida onde o velho 
vivia. O rei assim fez. Foi então que um raio de luz iluminou tudo em seu redor, 
deixando-o distinguir, aos poucos, o Sinal da Cruz e Jesus Cristo crucificado. 
Emocionado, ajoelhou-se e ouviu a voz do Senhor, que lhe prometeu a vitória 
naquela e noutras contendas. No dia seguinte, D. Afonso Henriques venceu a 
batalha. Conforme reza a lenda, D. Afonso Henriques decidiu então que a bandeira 
portuguesa passaria a ter cinco escudos, ou quinas, em cruz, representando os cinco 
reis vencidos e as cinco chagas de cristo. (LENDA DO MILAGRE DE OURIQUE, 
2020, s/p.)  
 

O que vemos, a partir do suposto milagre, é que o sobrenatural esteve, por muito 

tempo – por razões políticas e ideológicas –, enraizado na ideia de formação do próprio 
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Estado português, cujo povo e rei eram considerados abençoados pelo Cristo. Da mesma 

forma, é notável como o elemento sobrenatural é retomado em diversos momentos da história 

de Portugal, como, por exemplo, na formação do sebastianismo no século XVI. Logo, 

devemos reconhecer que, mesmo diante dos ideais iluministas que perpassaram o país desde o 

século XVIII, a crença no extraordinário – sobretudo cristão –, muito particular do território 

português, estabeleceu um ambiente no tratamento dado ao sobrenatural que, ainda que 

pudesse ser passível de riso e descrença por parte do leitor moderno do século XIX, não 

provocava uma reação de negação absoluta como pré-requisito para que se alcançasse o 

caminho da civilização, como o foi na realidade brasileira. 

Foi a partir desse cenário que Alexandre Herculano produziu “A dama pé-de-cabra”, 

grande representante do gótico sobrenatural português do século XIX. O conto, plenamente 

fundado no elemento extraordinário, integra o volume das Lendas e Narrativas, composto por 

textos que foram inicialmente publicados de modo disperso entre os anos de 1839 e 1844, nas 

revistas portuguesas O Panorama e A Ilustração. A totalidade do material foi reunida apenas 

em 1851. O argumento sustentado por Herculano nessa obra, assim também como bem vimos 

ao tratarmos de seu Eurico, o presbítero, é o de que as raízes da nacionalidade portuguesa 

estão fortemente entranhadas no passado medieval. O medievalismo perpassa quase a 

totalidade das histórias contadas em Lendas e Narrativas. Os relatos contidos no volume 

formariam, em certa medida, a gênese do “ser português”.  

Assim como justificou a origem do Eurico, Herculano bebeu da fonte de inúmeros 

manuscritos antigos, tanto de origem erudita quanto popular, para a composição de sua obra. 

A lenda da dama pé-de-cabra, uma mulher de natureza sobrenatural, encontrada por um nobre 

em meio à floresta, faz parte do repertório medieval da cultura ibérica e está relacionada ao 

nascimento da família dos Haros, nobres pertencentes ao Reino de Castela e que fizeram parte 

da história da constituição posterior da nação portuguesa. Ora, sabendo que muitas famílias 

constituem uma nação, não teria sido à revelia que Herculano tenha escolhido exatamente 

essa história para compor seu panorama. 

“A dama pé-de-cabra” é baseado em um breve relato presente em um antigo Livro de 

Linhagens, documento muito comum na Europa medieval, principalmente na Península 

Ibérica. Nele, os nobres registravam as relações genealógicas entre suas famílias. Em Portugal 

conservaram-se três livros desse tipo, e Alexandre Herculano, como grande historiador, 

pesquisador e interessado em documentos históricos que foi, teve acesso ao material. A 

história da dama saiu especificamente do Livro de Linhagens do conde D. Pedro (1344), que 

Herculano chegou a transcrever e publicar na coleção Portugaliae Monumenta Historica 
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(1856 – 1917), no espaço intitulado Scriptores. O texto original é consideravelmente curto – 

dois parágrafos não muito extensos –, se comparado ao conto de Herculano, nos revelando 

que o autor utilizou toda sua capacidade literária para criar o material dividido em três trovas, 

elaborando e inserindo diversos elementos para dar corpo à narrativa. 

Logo no início o narrador nos entrega a tônica da história, dizendo: 

 

Vós os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropelias de 
Satanás, assentai-vos aqui ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história 
de D. Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não digam no fim: – “não pode ser.” – Pois 
eu sei cá inventar coisas destas? Se a conto, é porque a li num livro muito velho. E o 
autor do livro velho leu-a algures ou ouviu-a cantar, que é o mesmo, a algum jogral 
em seus cantares. É uma tradição veneranda: e quem descrê das tradições lá irá para 
onde o pague. Juro-vos que, se me negais esta certíssima história, sois de vezes mais 
descridos do que S. Tomé antes de ser grande santo. E não sei se eu estarei de ânimo 
de perdoar-vos como Cristo lhe perdoou. Silêncio profundíssimo; porque vou 
principiar. (HERCULANO, 1974, p. 3) 
 

Para além da provocação feita ao leitor moderno e descrente acerca dos eventos 

sobrenaturais que irão se descortinar na narrativa, e da afirmação da veracidade dos fatos 

recolhidos “num livro muito velho”, é perceptível o ar de troça do narrador ao desafiar: “É 

uma tradição veneranda: e quem descrê das tradições lá irá para onde o pague”. Isso sai 

justamente da pena de Herculano que é um dos primeiros historiadores de que temos notícia a 

questionar a historicidade do Milagre de Ourique, ao qual nos referimos anteriormente, 

provocando uma grande polêmica no período, amplamente conhecida. Em certa medida, ao 

sabermos de seu questionamento acerca do episódio de Ourique, elemento central na 

concepção do Estado português até então, algo análogo e carregado de ironia parece ocorrer 

na introdução da história da dama pé-de-cabra, afinal estamos lidando com uma narrativa que 

trata de uma das famílias que estão na fundação de Portugal e o sobrenatural estará, 

igualmente, na base de sua formação e legitimidade. 

Na sequência do conto, somos devidamente apresentados ao senhor de Biscaia, D. 

Diogo Lopes, e à cena em que ele, durante uma caçada em meio à floresta, lugar comumente 

ligado ao mágico e ao oculto no século XIX, ouve um lindo canto. Atraído, D. Diogo chega 

ao lugar em que uma formosa mulher encontra-se sentada sobre uma pedra. Em conversa, a 

mulher revela ser de nobre linhagem. O homem se interessa por ela e, praticamente 

encantado, deseja-a como esposa, ao que ela diz ser algo possível, contanto que ele 

esquecesse o sinal da cruz e nunca mais se persignasse. Somente após aceitar a condição e 

levá-la para seu castelo, D. Diogo Lopes percebe que a mulher possui os pés forcados, tais 
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como as patas de uma cabra. No imaginário cristão da época tal característica era suficiente 

para fazer-se uma conexão entre a mulher e o Diabo. 

D. Diogo parece não se importar, afinal, e os anos passam. O casal gera dois filhos, 

D. Inigo e Dona Sol, mas em uma passagem digna de filmes de horror hollywoodianos, o 

senhor de Biscaia se esquece da promessa e, assustado com a ferocidade da cadela de 

propriedade da dama, faz o sinal da cruz: 

 

“Pelas barbas de D. From, meu bisavô! – exclamou D. Diogo, pondo-se em pé, 
trêmulo de cólera e de vinho. – A perra maldita matou-me o melhor alão da matilha; 
mas juro que hei de escorchá-la.” E, virando com o pé o cão moribundo, mirava as 
largas feridas do nobre animal, que expirava. “A la fé que nunca tal vi” Virgem 
bendita. Aqui anda coisa de Belzebu.” – E dizendo e fazendo, BENZIA-SE E 
PERSIGNAVA-SE. “Ui!” – gritou a mulher, como se a houveram queimado. O 
barão olhou para ela: viu-a com os olhos brilhantes, as faces negras, a boca torcida e 
os cabelos eriçados. E ia-se levantando, alevantando ao ar, com a pobre D. Sol 
sobraçada debaixo do braço esquerdo: o direito estendia-o por cima da mesa para 
seu filho, D. Inigo de Biscaia. E aquele braço crescia, alongando-se para o 
mesquinho, que, de medo, não ousava bulir nem falar. E a mão da dama era preta e 
luzidia, como o pelo da podenga, e as unhas tinham-se-lhe estendido bem meio 
palmo e recurvado em garras. “Jesus, santo nome de Deus!” – bradou D. Diogo, a 
quem o terror dissipara as fumaças do vinho. E, travando de seu filho com a 
esquerda fez no ar com a direita, uma e outra vez, o sinal da cruz. E sua mulher deu 
um grande gemido e largou o braço de Inigo Guerra, que já tinha seguro, e, 
continuando a subir ao alto, saiu por uma grande fresta, levando a filhinha que muito 
chorava. Desde esse dia não houve saber mais nem da mãe e nem da filha. 
(HERCULANO, 1974, p. 7-8) 
 

Esse é o momento da comprovação definitiva de que a dama possuía uma origem 

sobrenatural demoníaca, dada a sua horrífica reação à simbologia do sagrado cristão 

manifestado por D. Diogo. Mais adiante na narrativa, D. Inigo, agora mais velho, narra a 

história da origem de sua mãe, a dama pé-de-cabra. Tal notícia é atribuída a um antigo 

santoral godo e havia-lhe sido contada por um abade. Nesse momento, não bastasse a história 

de D. Diogo ser, por si só, localizada remotamente na Idade Média, a origem da dama 

retrocede mais de cem anos do presente narrativo. Esse é um recurso nomeado por Fernando 

Ribeiro de Mello como “efeito de recuo”, algo que o pesquisador identifica como uma 

característica recorrente no conto fantástico português, principalmente no século XIX: 

 

Esse efeito consiste em colocar logo de início (ou numa altura propícia da narrativa) 
os factos narrados numa época suficientemente recuada e distante de modo a que a 
verificação se torne difícil ou impossível, usando para isso (um tanto abusivamente) 
da magia do passado, do prestígio da sabedoria antiga, e da autoridade que deles 
advém. Em muitos contos este “efeito de recuo” é extremamente sutil e chega até a 
reportar-se apenas à experiência infantil do indivíduo narrador, apelando para o 
encantamento da percepção sincrética dos primeiros anos da vida. Ou então a 
deslocação da ação é espacial e geográfica em vez de ser temporal (embora o efeito 
seja o mesmo) deixando o problema do “quando” por definir ou à liberdade 
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imaginativa do leitor. Assim o “efeito de recuo” pode considerar-se genericamente e 
nas suas várias formas como uma necessidade contraditória de afastamento do autor 
(e quiçá do leitor) em relação aos factos narrados. No entanto deve referir-se que os 
escritores mais próximos da atualidade vão usando menos o efeito de recuo na sua 
forma mais direta, para optarem por outros recursos textuais para assegurar a 
verossimilhança. (MELLO, 1974, p. XX-XXI) 
 

Devemos notar que, primeiramente, muito do que Mello atribui em sua análise ao 

fantástico é muito próximo daquilo que já definimos sobre a ficção gótica em seus aspectos 

gerais – e não apenas da parcela que lida com o elemento sobrenatural –, tanto no capítulo 

um, quando tentamos delinear a modalidade dentro dos aspectos da modernidade da qual ela 

nasce, quanto no capítulo três, quando evocamos a ideia de presença fantasmagórica do 

passado, de Júlio França. De fato, Herculano utilizou-se de todos esses recursos na 

formulação de “A dama pé-de-cabra”, no entanto, os eventos terríficos por ele resgatados não 

são apresentados ao leitor como mera curiosidade de uma época encantada e obscura trazida 

para simples entretenimento do leitor. O que temos, partindo de sua perspectiva de historiador 

que polemizou com o episódio da Lenda do Milagre de Ourique, é o tensionamento do efeito 

do real trazido por uma alusão a documentos e afirmações muito antigas, mas sem 

desvalorizar o poder simbólico de uma narrativa que tem por objetivo legitimar o nascimento 

de uma família e, por conseguinte, de uma nação. 

Retomemos, pois, a narrativa. Falávamos que D. Inigo, tomando a narração para si e 

reproduzindo a fala de um abade, revela-nos a origem sobrenatural de sua mãe. Em resumo, a 

mulher transformou-se naquele ser híbrido como resultado de uma maldição que lhe foi 

imposta por duas transgressões – e lembremo-nos de que “transgressões geram monstros” –: 

seu primeiro marido, um antigo senhor de Biscaia, havia abatido um animal adulto que 

protegia um filhote,  algo que lhe haviam alertado para não fazer, e isso acabou por atiçar a 

vingança do Diabo; e um adultério, praticado pela dama, mas influenciada pelas ações da 

mesma entidade sobrenatural como punição ao abate proibido realizado pelo marido. Em 

outras palavras, a dama foi levada ao pecado para punir uma transgressão inicial que nem fora 

sua. 

Voltando ao tempo de D. Inigo, descobrimos que seu pai, D. Diogo, fora feito 

prisioneiro dos mouros. O rapaz, influenciado por pessoas próximas, vai até a floresta com a 

intenção de reencontrar a mãe e pedir-lhe ajuda sobrenatural para salvar o pai. A dama lhe diz 

que o resgate só poderia ser realizado no ano seguinte, e para que o filho não se afligisse com 

a passagem do tempo, jogou-lhe um feitiço que o fez adormecer por um ano, até que chegou o 
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momento de resgatar o pai.  Montado em um onagro oferecido pela dama, o jovem cumpre 

sua saga com o auxílio de uma tempestade espantosa que lhes encobre a fuga. 

Na cavalgada de volta ao lar, D. Inigo, D. Diogo e o onagro deparam-se com uma 

cruz de pedra erguida em uma ponte sobre a qual atravessavam. O animal, de origem 

demoníaca, para bruscamente diante do símbolo sagrado e todos ouvem a voz da dama pé-de-

cabra. D. Diogo, reconhecendo a antiga esposa, faz o sinal da cruz, assustado, ao que se 

passam os seguintes acontecimentos: 

 

“Santo nome de Cristo!” – exclamou D. Diogo, benzendo-se ao escutar aquela voz 
que bem conhecia, mas que, depois de tantos anos, não esperava ali ouvir, porque 
seu filho não lhe dissera que meio achara para o salvar. Apenas o grito do velho 
soou, assim ele como D. Inigo foram bater contra o poial do cruzeiro, onde ficaram 
de bruços, envoltos em lodo. O onagro, ao sacudi-los de si, soltara um rugido de 
besta-fera. Sentiram então um cheiro intolerável de enxofre e de carvão de pedra 
inglês, que logo se percebia ser coisa de Satanás. [...] Que veria o cavaleiro? Um 
fojo aberto, bem próximo deles sobre a ponte, e que depois rompia pela água. E 
depois pelo leito do rio; e depois pela terra dentro, dentro; e depois pelo tecto do 
inferno, que outra coisa não podia ser um fogo muito vermelho que reverberava 
daquela profundidade. Tanto era assim, que ainda lá viu passar de relance um 
demónio com um desconforme espeto nas mãos em que levava um judeu empalado. 
(HERCULANO, 1974, p. 31-32) 
 

Além de pôr um judeu no tridente de um demônio, imagem recorrente no catolicismo 

medieval, e da referência um tanto quanto cômica ao carvão de pedra inglês – Herculano era 

conhecido crítico da influência inglesa na economia e política portuguesas, e talvez por isso 

tenha se referido ao cheiro do carvão britânico, associado ao enxofre, como algo de satanás – 

o evento pavoroso final ocorre nessa passagem de forma muito explícita e gráfica. Com ele, 

podemos identificar dois acontecimentos sobrenaturais de grande relevo que ocorrem em “A 

dama pé-de-cabra”: a saída trágica da mulher pela fenda no teto do castelo, metamorfoseada 

em ser monstruoso logo após o marido se benzer; e a cena da abertura do inferno, transcrita 

no excerto acima. Entre esses dois polos mais expressivos, os elementos e fatos oriundos do 

outro mundo estão presentes em toda a estrutura do texto, inclusive no desfecho, quando 

descobrimos que, ao renovar o pacto com o diabo, por intermédio da ajuda de sua mãe no 

resgate, D. Inigo garantiu a continuidade da prosperidade para a nobre família. 

A respeito da forte conexão entre o elementos histórico e sobrenatural na composição 

de “A dama pé-de-cabra”, Patrícia da Silva Cardoso estabelece a seguinte reflexão: 

 

[Herculano] Pinça do passado nacional um episódio que, de saída, tem sua 
veracidade sob suspeita, considerando-se justamente a presença do sobrenatural 
como seu componente nuclear. [...] Herculano vai ao encontro do demônio e, 
atualizando a função original da narrativa ‘Dona pee de cabra’, coloca sua força e 
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poder sobrenaturais na base formativa de Portugal. [...] em Herculano a própria 
noção de história e seu papel são postos em discussão, nesse cenário em que o plano 
sobrenatural se inscreve no plano histórico e a ele se funde para formar a imagem do 
passado que, por mais assustadora que seja – e o leitor da história da dama sedutora 
é forçado a reconhecê-lo –, é a base para o presente. Ao contrário do leitor de Scott, 
convidado a um passeio sem maiores sobressaltos à Idade Média, o de Herculano é 
obrigado a confrontar-se com os tempos de antanho e em momento algum tem 
direito à paz. [...] Não é na verossimilhança – pacificadora na medida em que 
permite associar o sobrenatural ao faz-de-conta – que o narrador parece interessado 
e sim no aprofundamento da perturbação provocada pela mescla entre a matéria 
sobrenatural que o leitor moderno só aceita se contida pelos limites do maravilhoso 
e o comportamento do narrador, que avança e recua no tempo, ora colando-se a um 
modelo narrativo reconhecível como pertencendo ao passado, ora assumindo a 
postura própria de alguém contemporâneo do leitor, para quem a dama e seu 
perfume exótico são mais para rir do que para assustar. [...] o olhar sobre o passado 
proposto por Herculano não vem acompanhado de um juízo de valor que o condena 
ou exalta. Será preciso que o leitor faça sua parte. Desse modo o autor ataca também 
a frente que, já no momento em que ele escrevia, atribuía ao imaginário um 
componente dispersivo que ameaçaria a consolidação de uma abordagem racional do 
mundo – como se o imaginário fosse incompatível com o exercício da racionalidade. 
(CARDOSO, 2013, p. 197-200) 
 

Diante dessa possível interpretação é relevante sublinharmos como Herculano 

estabelece a discussão do peso do relato sobrenatural do passado histórico nacional sentido no 

presente moderno em um texto literário escrito e publicado um pouco antes de sua História de 

Portugal (1846 – 1853), na qual retirou a importância do episódio do Milagre de Ourique. Ao 

contrário do texto histórico – provido com o rigor da História enquanto ciência e que precisa 

“limpar” os antigos documentos das influências de uma fabulação típica do período, mas 

inaceitável para o pesquisador moderno –, o texto de “A dama pé-de-cabra” não impõe a 

necessidade de tomar uma posição contrária ou favorável ao sobrenatural, mas, ainda assim, 

nos leva a compreender o seu peso na formação do imaginário nacional. 

Os intentos de Herculano se intensificam quando notamos a ironia presente em toda a 

discussão possibilitada pelo seu narrador, que anuncia, próximo ao fim: “Nós os homens 

costumamos dizer que as mulheres são curiosas. Nós é que o somos. Mentimos como uns 

desalmados.”143. Ler tais palavras a esta altura do texto é algo desestruturador. Um narrador 

que nos oferece, no primeiro capítulo, a certeza de que o que vai contar é tradição, e como 

tradição é verdadeira, mina nossa confiança ao dizer que, como homem, mente como um 

desalmado. Logo, toda tradição, ainda que deva ser respeitada, é passível de crítica e 

contextualização. Mais adiante, nas linhas finais, o narrador ainda conclui: 

 

Fosse como fosse, Inigo Guerra morreu velho: o que a história não conta é o que 
então se passou no castelo. Como não quero improvisar mentiras, por isso não direi 

_______________  

 
143 HERCULANO, 1974, p. 32.  
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mais nada. Mas a misericórdia de Deus é grande. À cautela rezem por ele um Pater 
e um Ave. Se não lhe aproveitar, seja por mim. Amém. (HERCULANO, 1974, p. 33) 

 

Eis a ironia final de um mentiroso desalmado em potencial que não deseja 

“improvisar mentiras” e ainda solicita uma reza para si, “à cautela”, ou seja, caminhamos 

sobre incertezas quanto ao que foi narrado. Cabe, então, ao leitor decidir que postura tomar 

diante dos eventos que lhe foram revelados. Eventos esses que, em comparação ao que o autor 

polemizou com o Milagre de Ourique posteriormente, são ainda mais provocativos. Se na 

origem do episódio da famosa batalha o sobrenatural revelado ao rei e que integra a nação é 

completamente sagrado e divino, na história da dama a constituição da autoimagem nacional é 

fortemente ambígua, afinal, o que está na base daquela família nobre e primordial não é 

apenas o peso da cruz de Cristo, garantido por um D. Diogo que termina seus dias indo à 

igreja todos os dias após o resgate, mas também o peso do tridente do Diabo – e um Diabo 

que ajuda a fazer o bem! –, abraçado pela nova geração representada por D. Inigo. O que há 

ali, afinal, é o estabelecimento de uma constante convivência entre o sagrado e o profano 

mesclados, não mais puramente opostos.  

 

É possível percebermos a relação de importância dos relatos antigos de 

sobrenaturalidade na constituição do presente, mas com uma formulação diversa, em outra 

narrativa gótica do século XIX português, o que nos indica a existência de uma possível 

temática recorrente nesse ambiente cultural. Assim como em “A dama pé-de-cabra”, “O canto 

da sereia”, de Júlio Dinis, autor de transição entre as predominâncias estéticas do Romantismo 

e do Realismo, escancara para o leitor a tematização da dúvida logo nas linhas de abertura: 

 

– Metade mulher e metade peixe! Isso pode lá ser! Está a caçoar com a gente 
ti’Cabaça. Ora!  
– A caçoar! Na minha idade não se caçoa, rapazes. É verdade o que lhes digo. Assim 
me Deus salve, como muita vez o ouvi contar a meu pai. Senhor o chame lá!  Dizia 
ele que de seu avô o sabia. Já se vê que isto vem dos antigos.  
O diálogo, cujas últimas palavras acabamos de escrever, travara-se entre um grupo 
de pescadores da costa do Furadouro que, deitados uns, outros sentados e em 
variadas posições na areia da praia, procuravam, fumando e conversando, aproveitar 
as horas de forçada ociosidade a que o estado do mar os constrangera naquele dia. 
(DINIS, 1974, p. 83) 
 

De partida, temos no conto a premissa tradicional do grupo de conhecidos que 

compartilham histórias, mas nesse caso estamos diante de um grupo de pescadores, que 

costumam ser retratados como pessoas de pensamento mais rústico e simples. Histórias 

envolvendo sereias são das mais recorrentes nas localidades costeiras por razões óbvias: a 
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proximidade com o mar e os inúmeros episódios envolvendo criaturas marinhas 

desconhecidas. Nesse conjunto de monstros, as sereias são, certamente, o exemplo mais 

estereotípico da mulher que seduz e atrai o homem com seu canto para a desgraça. 

Lembremo-nos de que a dama pé-de-cabra também atrai D. Diogo com seu canto na floresta, 

o que demonstra que a mulher que seduz com a voz não é uma construção exclusiva das 

sereias, ainda assim, essas criaturas aquáticas são as mais frequentes no repertório de lendas 

em diversas partes do mundo, e dificilmente são ligadas a figura masculina, sendo o boto 

brasileiro um dos raros exemplos em que isso acontece144. 

Conforme nos apresenta Mariângela de Andrade Paraizo:  

 

Entre os gregos e entre os navegadores da Idade Média, as sereias eram bastante 
temidas, fazendo parte dos riscos que o mar oferecia. Para Delumeau, no começo da 
Idade Moderna, ‘há um espaço onde o historiador está certo de encontrá-lo [o medo] 
sem nenhuma falsa aparência. Esse lugar é o mar’. Dele provinham doenças, mas 
principalmente os estrangeiros, sujeitos a suas próprias leis. Nas histórias que os 
marinheiros contavam, as sereias representavam o constante perigo de se perder e de 
naufragar [...]. (PARAIZO, 2007, p. 92-93) 
 

O conto de Júlio Dinis opera, em grande medida, como um demonstrador de como 

lendas se formam e se sustentam com base no desconhecimento e no medo, e o mar sempre 

foi reconhecido como uma grande fonte de temor. Dentre as criaturas mitológicas marinhas, 

as sereias frequentemente representaram um significado muito próximo da ideia de 

impedimento do avanço. As navegações sempre se demonstraram enquanto uma atividade 

essencial para a prosperidade de reinos e países, seja no nível das descobertas, das guerras ou 

por questões comerciais. Na Antiguidade, assim como na Idade Média, a sereia era a entidade 

que distraía os homens, no meio de seus grandes trajetos, provocando naufrágios com seu 

canto – a poesia e a beleza que distraem –, impedindo que grandes feitos pudessem ser 

realizados.  

É com esse imaginário que “O canto da sereia” trabalha, trazendo o ser mitológico do 

plano heroico das grandes navegações para o cotidiano de uma pacata vila de pescadores – 

próxima a Ovar, região Centro de Portugal – que possuem como única fonte de sustento o mar 

e o que ele lhes oferece. 

Ao contrário do narrador de “A dança dos ossos”, de Bernardo Guimarães, que não 

quer que seu leitor seja exposto ao modo de narrar dos caboclos alegando que o linguajar e as 

expressões exageradas afetariam a credibilidade da história, assumindo ele mesmo uma 

_______________  

 
144 PARAIZO, 2007, p. 88.  
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adaptação do que lhe foi contado, o narrador do conto de Júlio Dinis não se importa em deixar 

que tio Cabaça, o pescador mais velho, assuma a narração em um momento inicial: 

 

Era o tio Cabaça uma bela figura de velho, alentado e musculoso e de uma robustez 
de organização que reagia ainda vitoriosamente, contra o peso dos anos. Era tido em 
grande conta na companha, não só pelo muito que entendia de coisas do mar, como 
pelo bem que sabia contar histórias curiosas, crônicas dos tempos passados, 
recebidas por tradição dos seus pais e que de boa vontade transmitia aos moços, que 
o escutavam sempre atentos, embebidos naquelas recordações, quase todas gloriosas 
para a gente do mar. [...] O tio Cabaça sacudiu fleumaticamente a cinza do seu 
volumoso cachimbo, soprou ao tubo para o desimpedir, fez nova provisão de tabaco 
e acendeu-o – tudo isto com movimentos pausados – e, depois de expelir a primeira 
baforada, principiou, revestindo-se da devida gravidade, a narração que se lhe 
pedira. [...] Um movimento de curiosidade se manifestou na assembleia quando o 
velho Cabaça chegou a este tópico da sua descrição, que ele, como profundo 
conhecedor da arte de impressionar os auditórios, soube fazer valer por uma pausa 
conveniente e uma particular e expressiva inflexão de voz. (DINIS, 1974, p. 85-87) 
 

O narrador de Dinis parece ter orgulho em demonstrar como Cabaça domina muito 

bem a arte de narrar e sabe do que seu público precisa para prestar atenção no relato, 

conferindo-lhe autoridade. Tio Cabaça conta, então, uma breve história, datada de mais de 

cem anos, na qual surge uma possível sereia. Alguns de seus ouvintes duvidam da veracidade 

da criatura, outros mais crédulos e assustados com os ares com que o velho envolveu seu 

relato, envolvidos pela tempestade que se aproximava da vila, diziam: “Isso era arte do 

diabo!”145: 

 

Seguiram-se vários comentários sobre a plausibilidade do caso. O tio Cabaça 
contara-o com tal acento de convicção, e era tão pouco dado a gracejos o velho 
pescador que todo o auditório se sentiu inclinado a admitir o caráter verídico do 
facto extraordinário que lhe acabara de ser narrado. (DINIS, 1974, p. 90) 
 

Aqui, a veracidade parece estar mais atrelada ao quem conta e ao como conta, do que 

ao o que conta, configuração muito importante quando pensamos em como se constitui a 

narrativa histórica dos fatos e o que permanece enquanto verdade com o passar dos anos. Esse 

narrador cativante que é o tio Cabaça termina sua história, encerra as discussões e um ouvinte 

em especial, o Pedro do Ramires, fica particularmente absorvido pela narrativa, 

permanecendo na praia junto ao tio Cabaça mesmo depois que todos os outros retornaram aos 

seus afazeres. Pedro demonstra-se um típico personagem romântico melancólico, e o narrador 

nos afirma que ele “possuía instintos de poeta, o malfadado”146: 

_______________  

 
145 DINIS, 1974, p. 88. 
146 DINIS, 1974, p. 92. 
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Eram esses instintos que o impeliam para aquela irresistível tendência à solidão, os 
que lhe faziam perceber, no som plangente das vagas, modulações, para as quais os 
seus companheiros não tinham sentidos organizados, que por muito tempo  o 
conservavam  imóvel, a seguir com a vista aquelas ondas espumosas que se 
desfaziam na areia, as formas extravagantes das nuvens, os contrastes 
surpreendentes da luz  que as atravessa ou se reflete nelas, colorindo-as com 
inimitável paleta, a curva descrita na amplidão pela ave aquática de voo rápido, e até 
o estalar do trovão e o fuzilar dos relâmpagos em noites de tempestade. Pedro sentia, 
e por infelicidade sua, sentia com excesso. Esse mundo, evidentemente, não foi feito 
para quem sente assim! Aceitava, porém, as impressões que recebia sem se lembrar 
de as discutir; aceitava-as como um quase fatalismo, que nem lhe deixava pensar na 
possibilidade de se subtrair a elas. (DINIS, 1974, p. 92) 
 

É justamente ao lado desse personagem tão afeito às sensações e impressões, não 

pertencente ao mundano concreto e objetivo, mas ao poético, que a narrativa irá encontrar sua 

continuidade, escolha plausível em um texto do Romantismo, pois ao sabermos que estamos 

lidando com uma ficção gótica sobrenatural, Pedro do Ramires será o indivíduo que, em 

princípio, menos irá resistir ao o que seus sentidos lhe apresentam acerca dos elementos 

extraordinários que supostamente se desdobram diante de si, estando mais aberto à 

possibilidade do maravilhoso. 

A razão pela qual Pedro do Ramires permanece ao lado de tio Cabaça está 

relacionada ao fato de que o jovem pescador com alma de poeta, após ouvir a história da 

sereia contada pelo velho, enxerga semelhanças com experiências próprias e assume estar ele 

mesmo, nos últimos dias, experienciando um encontro com o ser sedutor e perigoso: 

 

- Há algumas noites a fio a escuto [...] Aqui, da praia. É uma música de anjos que 
vem das ondas. Uma música como ainda a não ouvi em parte alguma. Não é alegre e 
divertida, como a das festas e arraiais; nem séria e de devoção, como a que cantam 
as mulheres na vila à missa-do-dia, ao consagrar da hóstia e do cálix [...] O velho 
pescador segurou com ímpeto no braço de Pedro, como se naquele momento o visse 
já próximo a seguir a voz que perfidamente o atraía. – Que te livre Deus de tal, 
rapaz! – exclamou João Cabaça. – Não te disse eu que corre à sua perdição quem se 
deixar levar por esse canto que parece de anjos, mas que é antes de demônios? Pedro 
prosseguiu: – Eu perguntava há muito a mim mesmo que mistério seria aquele. Ao 
princípio julguei que fosse um engano dos meus ouvidos. Os ventos da noite e o 
barulho das ondas soam às vezes de maneira que semelham uma música à distância, 
mas era diferente o que eu ouvia [...]. Era de mulher a voz, mas o estilo de cantar 
não era o da nossa terra. Nunca até então o tinha eu escutado, não sei até se em 
alguma parte do mundo se canta assim. [...] digo-lhe uma coisa, se aquela voz 
cantasse do fundo de um abismo, parece-me que poucos se venceriam para, levados 
por ela, se não precipitarem. (DINIS, 1974, p. 94-96) 
 

Pedro encontra-se perturbado com tal experiência. A voz do canto que ouve parece 

não apenas lhe hipnotizar, mas sua natureza é tão estranha que lhe soa estrangeira, o que a 

torna ainda mais exótica e inebriante dentro do imaginário romântico. O jovem chega ainda a 
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cogitar a hipótese de o canto ser de uma criatura que sequer é deste mundo, tamanha a sua 

beleza e capacidade de atração. Nesses termos, a história da sereia caiu-lhe perfeitamente 

como explicação do que ouvira. No entanto, para o leitor, a estrutura de mistério e temor cai 

por terra poucas páginas adiante, quando o narrador começa a nos apresentar a verdadeira 

dona da voz misteriosa que corta o ar da noite sobre o mar. 

Pedro do Ramires, em uma de suas noites seguindo a misteriosa voz – ela no mar, ele 

acompanhando da praia ao longe – descobre se tratar de uma mulher, tratada por Madama, em 

um barco guiado por dois pescadores. Ela gostava de ser levada para o mar no meio da noite 

para poder cantar suas operas livremente: 

 

Parece-lhes tudo isto uma loucura, não é assim? Pobres homens! E talvez tenham 
razão. Mas eu quero satisfazer minhas loucuras todas. Sinto nisto um prazer!... Mas 
não se inquietem. Eu conheço alguma coisa o mar e sei ler na direção do vento e no 
aspecto das nuvens as mudanças prováveis do tempo. Estudei as tempestades da 
minha terra. Nasci como vós a beira-mar. Meus pais eram pescadores também. O 
berço que me embalou meus primeiros anos foi o barco em que toda a minha família 
se transportava. [...] As ondas do Adriático, o mar da minha terra, não cantam como 
as outras. O mar é como o povo. Em cada país tem a música popular um gênio 
próprio. (DINIS, 1974, p. 101-102) 
 

No excerto temos a confirmação não apenas de que não estamos diante de uma 

manifestação sobrenatural e sim de uma mulher com hábitos extravagantes, mas também de 

que a Madama é, de fato, estrangeira. Ainda assim, Pedro do Ramires parece ficar cada vez 

mais fascinado pela falsa sereia, não deixando de frequentar a praia todas as noite para 

acompanhar, ao longe, a cantoria da Madama. Seu comportamento obsessivo deixava-lhe 

mais abatido e melancólico do que o de costume, e isso chamou a atenção do velho Cabaça, 

que, devido ao comportamento e aparência do jovem, acreditava que ele estava sendo 

realmente enfeitiçado aos poucos por uma sereia. É nesse descompasso que reside parte da 

essência do conto de Júlio Dinis. 

Por um lado há Pedro que, em estado semelhante à loucura, não conta 

verdadeiramente ao tio Cabaça a origem da voz e, por outro, o velho pescador que mantém 

suas crenças em terrível criatura. Ao final da narrativa ocorre um evento trágico que traz para 

a superfície do texto a tensão entre o factual e o imaginário.  Em uma de suas noites no mar, a 

mulher canta um tipo de evocação à tempestade, que dentro da narrativa tem uma função 

quase profética e invocatória. Em alguns de seus versos, canta-se: 

 

Vinde! Soprai furiosos, 
Ventos de tempestade! 
Ergue-te, majestade! 
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Ergue-te, ó vasto mar! 
Passai, legiões de nuvens! 
Velai o céu de estrelas! 
Ó gênio das procelas! 
Vem, quero-te saudar! 
[...] 
Surjam do fundo do abismo 
Os pavorosos vultos  
Dos náufragos sepultos 
Dos mares na amplidão! 
Responda à voz das águas, 
Frementes agitadas, 
O silvo das rajadas, 
Os brados do trovão. (DINIS, 1974, p. 115-116) 
 

Imediatamente após terminar sua canção, uma tempestade realmente se forma e se 

precipita sobre a localidade, deixando a Madama e seus guias vulneráveis no mar, em 

desespero. Pedro, vendo ao longe apenas com a claridade dos trovões, e ouvindo os gritos da 

mulher, atira-se ao mar para salvar a criatura que não conhecia pessoalmente, mas amava à 

distância. Esse é o momento em que ambos se veem pela primeira vez. Ela apavorada, ele no 

mar lutando com a força das água para se manter próximo ao barco: 

 

Um novo relâmpago refletiu a sua luz fulgurante nas feições simpaticamente belas 
daquela mulher extraordinária. Este resultado reanimou por instantes as forças já 
abatidas do náufrago. Pela primeira vez lhe era dado contemplar o rosto daquele por 
quem concebeu uma tão singular paixão. Essa vista fascinou-o. [...] Ela também o 
viu. Batia-lhe em cheio no rosto, desfigurado singularmente pelos afetos que então 
se combatiam tumultuosos e contrários naquele peito, um novo clarão de relâmpago. 
A cantora deu um grito ao descobrir aquela inesperada aparição. Por um instinto de 
compaixão estendeu as mãos ao náufrago. [...] as forças de Pedro abandonaram-no; 
quebrara-lhes de todo a violência da última comoção que recebeu. Soltou as mãos do 
bordo do barco, o qual lhe passou por cima do corpo. – Esperem! Esperem! – bradou 
angustiada a cantora. – Um homem ao mar! [...] Vi-o! Não foi ilusão! [...] Os 
pescadores estendem as vistas por toda a extensão do mar, que os relâmpagos 
iluminavam por intervalos, mas não descobriram vestígios do náufrago. (DINIS, 
1974, p. 120-121) 
 

Nesse instante os papéis brevemente se invertem. Se em um primeiro momento a 

cantora representava para Pedro um tipo de ilusão, uma voz sobrenatural que lhe enfeitiçava 

por sobre o mar, no meio da tempestade é ele quem surge para ela como uma aparição, tal 

qual nos versos que a mesma cantara há pouco: “Surjam do fundo do abismo/ Os pavorosos 

vultos/ Dos náufragos sepultos”. Apenas ela, que não o conhece, o vê, e seu encontro não 

possui testemunhas, podendo ser, para seus companheiros que a guiam no barco, uma ilusão 

dos sentidos provocada pelo frenesi da tormenta.  

Do outro mundo ou não, foi o canto da Madama que “enfeitiçou” o rapaz e o fez 

atirar-se ao mar e à tempestade, e assim a tragédia da sereia se concluiu. No dia seguinte, o 
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corpo de Pedro foi encontrado na praia, e para seus companheiros – principalmente João 

Cabaça, que sabia da história da misteriosa voz que o jovem ouvia, mas desconhecia sua 

verdadeira origem – Pedro entrava definitivamente para a triste estatística de mais um caso de 

assassinato monstruoso de um homem seduzido por uma sereia, e assim fortalece-se o mito na 

economia narrativa.  

Em grande medida, Júlio Dinis simula em seu conto a máxima que nos diz que, em 

toda lenda há um fundo de verdade. Um fato que não é conhecido de todo pode se passar por 

afirmação de um relato espantoso anteriormente estabelecido e perpetuar uma crença. Em "A 

dama pé-de-cabra” existe um documento que registra o fenômeno, o autor o ironiza e o 

apresenta de maneira duvidosa, mas sem perder seu impacto enquanto uma história de terror e 

horror. Já em “O canto da sereia” – não sendo a sereia um elemento cristão, mas cristianizado 

a partir do momento em que é visto como uma manifestação demoníaca –, Dinis descortina 

completamente os fatos diante dos nossos olhos, mas no imaginário e na perspectiva dos 

personagens a verdade é outra. O que importa aqui é menos a realidade e mais o poder da 

ilusão do real na experiência de uma comunidade que se encontra afastada do ambiente 

urbano cuja população é mais instruída. 

Certamente, em uma comparação entre os dois textos, devemos considerar que suas 

propostas são distintas e há nelas uma dinâmica que muito influenciou em suas posturas: 

enquanto a história de Herculano, sob o “efeito de recuo”, ocorre em um passado longínquo, 

tornando impossível a comprovação dos eventos e restando-nos a dúvida e o estranhamento, a 

narrativa de Júlio Dinis lhe é quase contemporânea, logo, pertencente a um contexto em que 

explicações racionais são mais naturalizadas. 

 Postas em perspectiva com os seus equivalentes na ficção brasileira, essas narrativas 

góticas que lidam com o sobrenatural em Portugal apresentam-nos um extraordinário de outra 

ordem, seguindo as particularidades do contexto português. No gótico luso desse período do 

século XIX não se pretendia eliminar o componente sobrenatural, mas refletir sobre o seu 

lugar na constituição das identidades, tanto em nível local quanto nacional, no presente de 

seus autores. A discussão que ali se estabelece é sobre o que fazer com essas narrativas que 

moldaram por muitos anos as tradições locais, o modo de ser e de encarar a realidade e que, 

na modernidade, passam a ser questionadas e refutadas. 
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5 CAPÍTULO V: AS EXPERIÊNCIAS DO INDIVÍDUO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu Deus! Meu Deus! Vou afinal escrever o que me aconteceu! Mas será que 

conseguirei? Terei coragem? Aquilo é tão estranho, tão inexplicável, tão incompreensível, 

tão louco! Se eu não tivesse certeza do que vi, certeza de que não houve, em meu raciocínio, 

qualquer falha, qualquer erro em minhas constatações, qualquer lacuna na sequência 

inflexível de minhas observações, acreditaria ser um simples alucinado, o joguete de uma 

estranha visão. Afinal, quem sabe? Estou hoje numa casa de saúde; mas entrei aqui 

voluntariamente, por prudência, por medo! Um único ser conhece minha história. O médico 

daqui. Vou escrever para ele. Não sei bem por quê? Para me livrar dela, pois a sinto em mim 

como um intolerável pesadelo. 

(Guy de Maupassant, Quem sabe?, 1890) 

 

Tremo com um frio da alma repassando-me o corpo 

E abro de repente os olhos, que não tinha fechado. 

Ah, que alegria sair dos sonhos de vez! 

Eis outra vez o mundo real, tão bondoso para os nervos! 

(Fernando Pessoa [Álvaro de Campos], Ode marítima, 1915) 

 

O mundo hoje é tão devasso como no tempo da chuva de fogo de Sodoma. Falais na 

indústria, no progresso? As máquinas são muito úteis, concordo. Fazem-se mais palácios 

hoje, vendem-se mais pinturas e mármores – mas a arte – degenerou em ofício – e o gênio 

suicidou-se. 

(Álvares de Azevedo, Macário, 1855) 
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5.1 DE PERSONAGENS E PERSPECTIVAS 

 

Até aqui, passamos por ficções góticas luso-brasileiras do século XIX que, como tais, 

estão predominantemente mergulhadas em referenciais do Romantismo – algumas já se 

aproximam de um ambiente proposto pelo Realismo/Naturalismo – e que possuem interesses 

temáticos e formas narrativas condizentes com o período e com as localidades nas quais 

foram desenvolvidas. O que veremos neste último capítulo corresponde à evolução de 

determinados componentes das histórias de terror e de horror que encontraram um ambiente 

propício para suas elucubrações, seguindo o fluxo de proposições e discussões que se 

estabeleceram no cenário cultural ocidental desde o Decadentismo finissecular até o 

Modernismo nas primeiras décadas do século XX. 

Vimos brevemente, no momento em que estabelecemos algumas considerações 

acerca da ascensão do horror literário – primeiro capítulo –, o quanto a ficção gótica abriu 

caminho para narrativas que buscavam representar aspectos psicológicos de seus personagens. 

Obviamente, tais aspectos foram expostos respeitando-se as limitações e os códigos de 

representação literária em voga em cada fase de evolução da prosa de ficção como um todo. 

Ainda assim, é perceptível o quanto questões envolvendo o medo, o terror e o horror 

acabaram por manifestar vocação e interesse cada vez maiores pelo desenvolvimento das 

personagens, deslocando-se dos estereótipos maniqueístas, muitas vezes promovidos por 

projetos pedagógicos geridos pela crítica e aceitos por alguns autores, até a demonstração de 

alguma complexidade existente na construção de personagens a partir de uma consciência que 

expressa pensamentos próprios, percepções, emoções e sensações estimuladas por episódios 

estranhos e terríficos. Não por acaso, em parte dos textos em que demonstrou suas teorias na 

primeira metade do século XX, Sigmund Freud (1856 – 1939) utilizou-se de obras literárias 

que estão, em alguma medida, vinculadas ao universo da ficção gótica, como é o conhecido 

caso de sua leitura do conto Der Sandmann (1816), de E. T. A. Hoffmann (1776 – 1822), no 

ensaio Das Unheimlich (1919).  

No percurso de ampliação do espectro de personagens possíveis no romance 

moderno, certamente a dificuldade de apreensão da individualidade foi algo que ocupou um 

lugar central das discussões acerca de qual seria a melhor maneira de aproximar a 

personagem de ficção daquilo que seria uma pessoa real. Tal aproximação sempre mostrou-se 

consideravelmente problemática. Em A retórica da ficção (1961), o crítico Wayne Booth 

(1921 – 2005) comenta:  
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Um dos processos mais obviamente artificiais do contador de histórias é o truque de 
passar além da superfície da ação de modo a obter uma visão fidedigna do que vai 
na mente e coração do personagem. Seja qual for a nossa ideia do modo natural de 
contar uma história, não podemos deixar de notar o artifício, quando o autor nos diz 
aquilo que, na chamada vida real, ninguém poderia saber. Na vida real, não nos é 
dado conhecer ninguém através de sinais internos inteiramente fidedignos a não ser 
a nós próprios; e, mesmo assim, o conhecimento que a maioria de nós tem de si 
próprio é muito parcial. (BOOTH, 1980, p. 21) 
 

O tipo de artificialidade apontada por Booth é perceptível quando estamos diante de 

narrativas em terceira pessoa, com um narrador onisciente. Esse foi o recurso utilizado por 

uma parcela significativa dos autores que produziram ficção nos séculos XVIII e XIX, 

havendo, seguramente, exceções. Ainda assim, a existência dessa voz externa aos 

personagens, que tudo sabe e em quem confiamos a partir de um pacto ficcional, não deve 

representar uma inferioridade diante de outras formas de narrar que tornaram-se mais 

recorrentes posteriormente e que buscaram uma perspectiva mais realista para os personagens 

na medida em que os conceitos de realismo foram sendo reformulados e as ideias sobre a 

individualidade ganharam mais notoriedade. 

O crítico James Wood, no ensaio Como funciona a ficção (2008), afirma que “a 

narrativa pode dar, e muitas vezes dá, uma noção vívida de um personagem sem dar uma 

noção vívida de um indivíduo”147, e complementa, sobre a diversidade possível na construção 

de personagens na produção ficcional: 

 

O romance é o grande virtuose da excepcionalidade: sempre se esquiva às regras que 
lhe são ditadas. E o personagem de romance é o próprio Houdini dessa 
excepcionalidade. Não existe esse negócio de “o personagem do romance”. Existem, 
isso sim, milhares de tipos diferentes de pessoas, algumas redondas, outras planas, 
algumas profundas, outra caricaturais, algumas evocadas com realismo, outras 
esboçadas com a mais leve pincelada. Algumas têm tanta solidez que podemos 
especular sobre suas motivações [...] Mas existem dezenas de personagens de ficção 
que não são evocados de forma convencional ou redonda, e também são vivos e 
vívidos. O sólido personagem de ficção oitocentista [...], que nos apresenta mistérios 
profundos, não é a “melhor”, a ideal, nem sequer a única maneira de criar um 
personagem [...]. (WOOD, 2012, p. 95) 
 

É relevante que levemos esse tipo de discussão em conta não apenas quando falamos 

da diversidade de personagens no romance enquanto gênero, mas também na ficção gótica 

enquanto modalidade, pois da mesma forma que o gótico foi interpretado ao longo do século 

XX enquanto um modelo rígido em suas estruturas temáticas e de ambientação, reproduzido à 

exaustão no século XVIII, a formulação de seus personagens também tornou-se alvo de 

_______________  

 
147 WOOD, 2012, p. 91. 
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críticas ao longo do século XIX – que, naturalmente, modificou seus parâmetros de criação –, 

sendo eles vistos como inverossímeis e estabelecidos sempre em algum lugar entre a donzela, 

inspirada em um ideal da moral burguesa de como uma jovem, uma mulher e filha deveria se 

portar, e um vilão que tenta corromper esses preceitos. Essa é uma das bases da paródia 

estabelecida por Jane Austen em Northanger Abbey. Já no primeiro capítulo do romance, o 

narrador nos apresenta a mãe da protagonista da seguinte forma: 

 

A mãe era abençoada por uma proveitosa sensatez, tinha um bom temperamento e, o 
que é mais surpreendente, boa constituição física. Ela tivera três filhos antes do 
nascimento de Catherine, e em vez de morrer ao trazer esta última ao mundo, como 
seria de se esperar, seguiu vivendo – viveu para ter mais seis crianças, para vê-las 
crescendo ao seu redor e para desfrutar ela mesma de uma excelente saúde. 
(AUSTEN, 2012, p.17) 
 

Para o leitor de sua época, a troça feita aos romances góticos que seguiam a linha de 

Ann Radcliffe, condizentes com os padrões de criação do século XVIII, poderia ser explícita. 

Neles, tanto a heroína quanto seus pais possuíam uma saúde incrivelmente frágil, adoecendo 

ao se expor a uma simples brisa. Qualquer moléstia ou mesmo um sentimento de tristeza era 

causa de morte. As heroínas iniciavam os romances já órfãs, ou tornavam-se logo nos 

primeiros capítulos. Por esse motivo, de partida o narrador de Austen avisa ao leitor que 

estamos diante de uma mulher forte, saudável e que não morreu durante o nascimento da 

heroína, “como seria de se esperar”. Ao contrário, chegou a ter mais seis filhos, além dos 

quatro que já possuía, e gozava da convivência com todos eles.  

A evolução na construção da heroína gótica é elemento central nesse romance de 

Austen e seu narrador vem à tona, constantemente, com comentários acerca do que seriam as 

regras de composição da ficção literária; mas já que o texto se constitui enquanto paródia, vai 

além. Para aqueles que passam pela experiência de leitura de Northanger Abbey uma palavra 

é frequentemente sublinhada pelo narrador: aprendizagem. Com a postura de negação dos 

personagens imutáveis que a paródia de Austen assume, estando a jovem autora já na virada 

do século XVIII para o XIX, logo, com outras preocupações e refletindo sobre outras formas 

de narrar e de se contar uma história, a adesão à ideia de aprendizagem é compreensível. 

Ainda no primeiro capítulo, a intenção do narrador de transmitir o processo de 

formação de sua heroína, Catherine Morland, está presente já nas primeiras palavras: 

 

Ninguém que tivesse conhecido no passado a menina Catherine Morland poderia ter 
presumido que ela nasceu para ser uma heroína. Sua condição de vida, as índoles do 
pai e da mãe, sua própria pessoa e seu temperamento, tudo isso a reprimia num 
mesmo obstáculo. […]; mas os Morland tinham pouquíssimos outros atributos em 
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matéria de formosura, porque de modo geral eram desprovidos de beleza, e 
Catherine foi, durante muitos anos de sua vida, tão desgraciosa quanto os outros. 
Seu corpo era franzino e esquisito […]; sua mente parecia não menos avessa ao 
heroísmo. Ela gostava de todas as brincadeiras de meninos […]. Catherine não tinha, 
de fato, apreço algum pela jardinagem […]. Não aprendia ou compreendia nada se 
não lhe ensinassem bem, e às vezes nem mesmo assim, pois com frequência se 
mostrava desatenta, e por vezes estúpida. Sua mãe perdeu três meses na singela 
missão de lhe ensinar a recitar ‘A súplica do mendigo’. […] O dia da dispensa do 
professor de música foi um dos mais felizes da vida de Catherine. […] Que 
personalidade mais inexplicável! […] Tinha às vezes, agora, o prazer de ouvir 
comentários do pai e da mãe acerca de seu aperfeiçoamento pessoal: ‘Catherine está 
se transformando numa garota um tanto charmosa, está quase bonita hoje’. [...] 
desde que contivessem apenas narrativa e nenhum resquício de reflexão, ela jamais 
manifestou qualquer tipo de objeção aos livros. Mas dos quinze aos dezessete anos 
Catherine treinou para ser uma heroína: leu todas as obras que as heroínas precisam 
ler […]. Contudo, quando o destino de uma jovem é ser uma heroína, nem mesmo a 
obstinação de quarenta famílias circundantes pode obstruir sua trajetória […]. 
(AUSTEN, 2012, 17-21) 
 

O objetivo desse narrador é, certamente, demonstrar que sua heroína não se constitui 

enquanto uma jovem segura de seu lugar na sociedade. Na tentativa de estabelecer um 

personagem que seria humanamente realista, Catherine deveria passar por um processo de 

transformação. Além da necessidade de formação, ela também não possuía os atributos que 

são supostamente naturais, primeiro em uma mulher de sua classe e época, segundo em uma 

heroína. Devemos notar que há na obra uma crítica direta ao modelo de personagem principal 

utilizado por Ann Radcliffe no romance The Mysteries of Udolpho, publicação que circulava 

há pouco mais de um ano (1794) em relação ao período da escrita de Northanger Abbey (1795 

– 1798). Na obra de Radcliffe, a heroína Emily St. Aubert, tão jovem quanto Catherine, é 

praticamente uma pessoa madura, com todos os dons desejáveis em uma mulher e com uma 

moral inquebrantável. A beleza e a delicadeza de Emily são insuperáveis. O narrador do 

Udolpho assim nos apresenta sua protagonista: 

 

Em pessoa, Emily lembrava sua mãe; tendo a mesma simetria elegante da forma, a 
mesma delicadeza das feições e os mesmos olhos azuis cheios de doçura terna. Mas, 
tão amável quanto sua pessoa era a expressão variada de seu semblante, conforme 
conversas despertavam as melhores emoções de sua mente, que lançavam tal graça 
cativante ao redor dela […]. (RADCLIFFE, 2015, p.13) 
 

As vozes narrativas dos dois romances tornam-se claramente opostas. Austen sai em 

defesa de uma heroína que é colocada em seu lugar de jovem em formação e sem qualidades 

extremas, ao contrário da heroína de Radcliffe, linda, graciosa e perfeita do início ao fim da 

narrativa. Ao lembrarmos do comentário dos pais acerca de Catherine, a jovem “está se 

transformando numa garota um tanto charmosa, está quase bonita”. A palavra transformação 

é propositalmente utilizada, pois trata-se de uma ideia que o narrador quer transmitir para seu 
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leitor de mudanças internas, de mudanças de opinião, de comportamento e de percepção do 

mundo ao redor. Além disso, a protagonista é “quase bonita”. Quase não representa nada 

substancial, é apenas o meio do caminho de algo que virá a ser um dia, e poderia, assim, haver 

uma heroína que não fosse linda, fosse apenas “normal”. Nesse sentido, Catherine seria uma 

personagem mais realista dentro de um ideário de realismo que começava a se redesenhar. 

A protagonista de Austen, além de nos auxiliar na observação das transformações 

ocorridas na representação de personagens ao longo dos anos, também nos oferece um bom 

exemplo daquilo que James Wood apontou ao dizer que uma narrativa pode nos dar “uma 

noção vívida de um personagem sem dar uma noção vívida de um indivíduo”. Catherine 

Morland, enquanto personagem de ficção, foge aos padrões de acabamento próprios do 

romance da época pois o narrador em terceira pessoa a constrói como uma personagem muito 

mais vívida que muitas heroínas que a precederam no romance enquanto gênero na Inglaterra. 

O passo adiante na exploração do interior das personagens e na construção de uma 

individualidade e expressão do “eu” em prosa que extrapolasse o modelo de um narrador 

externo que tenta esmiuçar a mente de uma personagem para o leitor deu-se, em grande 

medida, a partir da maior atenção que o romance em primeira pessoa passou a usufruir, muito 

influenciado pelo estilo epistolar romântico utilizado por Goethe (1749-1832) em Die Leiden 

des jungen Werthers (1774). Assim como o gosto pelo real na ficção influenciou os autores 

do romance histórico a utilizarem-se do artifício do baseado em fatos reais documentados, o 

texto em primeira pessoa representa um outro nível de realismo que aposta no testemunho 

como ingrediente chave para garantir uma atmosfera de veracidade, a partir de uma fonte 

considerada de primeira mão e para alcançar outras possibilidades interpretativas em um 

texto. Ao contrário do narrador onisciente, o narrador em primeira pessoa possui limitações 

que podem, inclusive, auxiliar nos efeitos pretendidos por uma obra a partir do uso do ponto 

de vista.  

Em se tratando das narrativas que lidam com o terror, o horror e o medo, a 

perspectiva pode ser um elemento central na intensificação desses elementos. Uma narrativa 

em primeira pessoa que nos apresenta eventos supostamente sobrenaturais, por exemplo, pode 

nos suscitar diversas dúvidas, a depender de como o narrador se mostra ao leitor: é um 

narrador confiável? Qual é a sua origem e quais são as suas motivações para nos contar aquela 

história? Apresenta alguma característica psicológica que nos leva a questionar sua sanidade, 

o verdadeiro teor dos eventos narrados e que testemunhou em primeira mão? Contudo, mais 

do que uma perspectiva que nos possibilita duvidar do que é explicitado, muitas das histórias 

em primeira pessoa costumam ir além de um relato objetivo, constituindo-se enquanto um 
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conjunto de impressões individuais, reflexões sobre si mesmo e sobre aquilo que está 

observando, sentindo e narrando, o que pode abrir espaço para uma maior intensidade na 

demonstração de como se desenrolam os efeitos do medo no pensamento de um personagem. 

Os exemplos podem ser diversos, e para termos apenas uma ideia do quanto a escrita 

em primeira pessoa encontrou um terreno profícuo na ficção gótica na tentativa de explorar o 

horror vivido pelos seus narradores, basta-nos lembrarmos que três dos principais romances 

góticos em língua inglesa do século XIX – Frankenstein, Drácula e The Turn of the Screw – 

são todas narrativas em primeira pessoa, expostas enquanto impressões de seus narradores 

acerca de eventos estranhos e pavorosos, escritas em formato de confissões, cartas, telegramas 

e diários. Da mesma forma, muitas das famosas histórias de Edgar Allan Poe exploram os 

horrores psicológicos vividos por seus personagens a partir de uma perspectiva em primeira 

pessoa, tanto nos contos – The Black Cat, The Fall of the House of Usher, The Cask of 

Amontillado e etc. – gênero pelo qual tornou-se mais conhecido, quanto em seu único 

romance, The Narrative of Arthur Gordon Pym (1838). 

Em meio a tais exemplos, uma coisa sempre deve estar em nosso horizonte: o horror 

interno que passa a ser cada vez mais explorado por todas essas narrativas góticas a partir do 

século XIX nasce da interação entre os indivíduos e os aspectos da modernidade. A própria 

passagem, dentro dos gêneros de prestígio, da narração daquilo que é coletivo – cara às 

grandes histórias da Antiguidade, como a Ilíada – para a narração daquilo que é individual, – 

algo muito próprio do gênero romance –, faz parte dos processos de transformações 

proporcionadas pela modernidade que abriu espaço, no âmbito da literatura, para o ambiente 

privado e doméstico. Um dos sinais para a abertura a essas experiências foi a proliferação de 

romances, principalmente entre os séculos XVIII e XIX, cujos títulos recaem sobre nomes 

próprios, indicando a especificidade dessas histórias que evidenciam a experiência e vivência 

de um indivíduo em particular no meio de todos os outros – The Life and Strange Surprizing 

Adventures of Robinson Crusoe (1719), The History of Tom Jones, a Foundling (1749), The 

Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield, the 

Younger of Blunderstone Rookery (1850), Madame Bovary (1856) e etc. Nesse percurso, os 

romances em primeira pessoa se colocam como uma intensificação dessa tendência.  

Dada a evidente importância da escolha por uma perspectiva interna – em relação ao 

personagem – na criação literária que acompanhou a produção ficcional como um todo – é 

certo que o mesmo interesse circulou no contexto cultural luso-brasileiro. Em se tratando da 

ficção gótica, suas experiências mais relevantes nesse tipo de abordagem se deram através das 
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obras A confissão de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro, em Portugal, e Fronteira, de Cornélio 

Penna, no Brasil, ambas produzidas na primeira metade do século XX.  
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5.2 “A CONFISSÃO DE LÚCIO”: UMA NARRATIVA DE DUPLOS 

 

Mário de Sá-Carneiro foi, indubitavelmente, um dos grandes colaboradores do 

Modernismo em Portugal, ao lado de nomes como Fernando Pessoa (1888 – 1935), com quem 

manteve uma amizade muito próxima, e Almada Negreiros (1893 – 1970). Vivendo com 

ajuda financeira do pai, Sá-Carneiro pôde frequentar os lugares da moda na Paris da segunda 

década do século XX, cidade na qual esteve com o intuito de estudar Direito na Universidade 

Sorbonne, mas abandonou o curso e passou a levar uma vida boêmia na capital francesa, 

conhecida por ser um relevante centro irradiador de cultura. A biografia do autor é marcada 

por longos períodos em que sofreu de angústia e depressão, tendo compartilhado alguns 

desses episódios em correspondências com seus amigos, especialmente Pessoa. Essa 

característica, somada à sua tendência ao isolamento e a uma crise financeira vivida por seu 

pai, que o deixou sem meios para levar a vida de dândi que tanto apreciava, costumam ser 

associadas ao seu suicídio, ocorrido em 26 de abril de 1916, aos 26 anos.  

A forma como viveu e pensou – expressando dificuldades não apenas em lidar com o 

outro, mas também consigo, oscilando drasticamente entre a autorejeição e a autoadmiração – 

assim como o ambiente parisiense pelo qual transitou, foram componentes que muito 

inspiraram a constituição da obra de Sá-Carneiro, tanto na poesia, gênero pelo qual costuma 

ser mais comumente lembrado, quanto na prosa, sendo A confissão de Lúcio o seu exemplar 

mais conhecido e ainda hoje admirado.  

Essa breve novela de Sá-Carneiro é um texto no qual podemos encontrar uma grande 

confluência de temas, formas de expressão e conceitos que vão desde o Decadentismo 

finissecular francês até algumas das estéticas propostas pelo movimento modernista português 

– como o interseccionismo –,  tudo operando em conjunto para que o autor pudesse 

desenvolver essa narrativa construída de maneira fragmentária e lacunar – traços incomuns na 

ficção moderna desenvolvida entre os séculos XVIII e XIX, que até então primava pela 

linearidade narrativa –, explicitando, assim, alguns dos aspectos da crise da representação da 

realidade na literatura produzida na passagem do século XIX para o XX. 

De acordo com a assinatura registrada ao final da novela, A confissão de Lúcio foi 

escrita ao longo do mês de setembro de 1913 em Lisboa, mas sua primeira publicação ocorreu 

apenas em 1914. Em resumo, o que vemos em um primeiro plano na narrativa é a existência 

de um triângulo amoroso formado entre o narrador, Lúcio Vaz, seu amigo Ricardo de 

Loureiro e Marta, esposa deste e que surgirá na história repentinamente, como um elemento 

surpresa, apenas em momento posterior. 
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Lúcio, um escritor que vive entre Paris e Lisboa, inicia seu relato pelos 

acontecimentos do fim, para apenas depois tentar reconstituir momentos anteriores aos 

eventos que culminaram em um assassinato: 

 

Cumpridos dez anos de prisão por um crime que não pratiquei e do qual, entanto, 
nunca me defendi; morto para a vida e para os sonhos; nada podendo já esperar e 
coisa alguma desejando – eu venho fazer enfim a minha confissão, isto é, 
demonstrar a minha inocência. Talvez não me acreditem. Decerto que não me 
acreditam. Mas pouco importa. O meu interesse hoje em gritar que não assassinei 
Ricardo de Loureiro é nulo. Não tenho família; não preciso que me reabilitem. 
Mesmo, quem esteve dez anos preso, nunca se reabilita. A verdade simples é esta. 
[...] A minha defesa era impossível. Ninguém me acreditaria. E fora inútil fazer-me 
passar por um embusteiro ou por um doido... Demais, devo confessar, após os 
acontecimentos em que me vira envolvido nessa época, ficara tão despedaçado que a 
prisão se me afigurava uma coisa sorridente. Era o esquecimento, a tranquilidade, o 
sono. Era um fim como qualquer outro – um termo para a minha vida devastada. 
Toda a minha ânsia foi pois de ver o processo terminado e começar cumprindo a 
minha sentença. [...] Atingido o sofrimento máximo, nada já nos faz sofrer. Vibradas 
as sensações máximas, nada já nos fará oscilar. Simplesmente, este momento 
culminante, raras são as criaturas que o vivem. As que viveram ou são, como eu, os 
mortos-vivos, ou – apenas – os desencantados que, muita vez, acabam no suicídio.  
(SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 195-196)  
 

Estamos diante de um indivíduo que diz estar “morto para a vida e para os sonhos” e 

que vive em uma espécie de autoanulação desejada após um período de extrema excitação dos 

nervos e dos sentidos, identificados enquanto “sofrimentos máximos” e “sensações máximas”.  

Tal excitação foi provocada por uma sequência de eventos traumáticos que o deixaram 

“despedaçado”.  Para Lúcio, ainda que se considere inocente em relação ao assassinato do 

amigo Ricardo de Loureiro, a prisão representaria o espaço do “esquecimento”, da 

“tranquilidade” e do “sono”, em outras palavras, a interrupção dos estímulos e o 

adormecimento das sensações extremadas que receberia da vida no ambiente exterior – afinal 

uma prisão se estabelece enquanto o isolamento de um suposto criminoso da vida em 

sociedade, passando a viver em um mundo de exceção, forçadamente desconectado do todo. 

De partida, temos apresentados nas primeiras linhas desse testemunho dois dos 

pontos essenciais para a compreensão da estrutura de A confissão de Lúcio. Primeiramente, 

trata-se de um relato fortemente pautado em impressões e sensações intensas. Em segundo 

lugar, vemos no livro a presença de uma contradição constante, representada nesse primeiro 

momento pela imagem da prisão, comumente relacionada a algo ruim e que passa a ser 

ressignificada como uma reclusão desejável na perspectiva do narrador/protagonista. 

Ademais, ao explicitar a vaga possibilidade de se passar por “embusteiro ou por um doido”, 

Lúcio abre espaço para um terceiro ponto essencial em seu relato: uma interpretação que 
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concede-nos o questionamento de sua sanidade. Esse caminho é mais evidenciado na 

sequência de sua apresentação: 

 

Apenas desejo fazer uma exposição clara de fatos. E, para a clareza, vou-me 
lançando em mau caminho – parece-me. Aliás, por muito lúcido que queira ser, a 
minha confissão resultará – estou certo – a mais incoerente, a mais perturbadora, a 
menos lúcida. Uma coisa garanto porém: durante ela não deixarei escapar um 
pormenor, por mínimo que seja, ou aparentemente incaracterístico. Em casos como 
o que tento explanar, a luz só pode nascer de uma grande soma de fatos. E são 
apenas fatos que eu relatarei. Desses fatos, quem quiser, tire as conclusões. Por mim, 
declaro que nunca o experimentei. Endoideceria, seguramente. Mas o que ainda uma 
vez, sob a minha palavra de honra, afirmo é que só digo a verdade. Não importa que 
me acreditem, mas só digo a verdade – mesmo quando ela é inverossímil. A minha 
confissão é um mero documento. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 196-197) 
 

Primeiramente, devemos observar que há uma ironia entre o nome do narrador e a 

natureza de sua narrativa. Lúcio, do latim Lucius que, por sua vez, deriva do conjunto de 

raízes que são originárias de lux, é um nome que traz em seu significado as noções de ser 

iluminado, luz, clareza, e ainda lucidez, remetendo tanto a algo transparente quanto, no 

sentido figurado, àquele que faz uso da razão, se expressa com clareza e está em pleno 

controle de suas faculdades mentais. É com esse conjunto de referências que Sá-Carneiro 

opera quando nos apresenta um narrador nomeado Lúcio que evoca em suas palavras, desde o 

início, uma atmosfera que passa ao largo de qualquer nitidez e é muito mais partidária de uma 

contraditoriedade tensionadora: ainda que busque a clareza, a verdade e, como diz, “por muito 

lúcido que queira ser”, sua história se mostrará “a mais incoerente, a mais perturbadora, a 

menos lúcida” e, auge daquilo que está embebido de seu oposto, uma verdade inverossímil. 

A sequência inicial do romance também nos apresenta Lúcio como um homem que 

expressa possuir uma vida interna agitada e que refletiu por muito tempo – foram dez anos de 

reclusão prisional – sobre sua condição, suas ações e sobre o encadeamento dos 

acontecimentos que culminaram com a morte de Ricardo de Loureiro, sendo a confissão de 

Lúcio, antes de mais nada, o resultado de uma longa e constante autoanálise; o isolamento o 

manteve afastado da sociedade, mas não o isolou de si. Por essa razão, é evidente o quanto 

Lúcio insiste na veracidade da matéria narrada, afirmando que demonstrará apenas fatos, no 

entanto, o que vislumbramos é a apresentação de sua verdade, daquilo que o seu eu apreendeu 

do mundo através dos sentidos, por isso, por mais que sejam inverossímeis para aquele que 

olha de fora, os eventos se constituem como uma verdade do seu ponto de vista. 
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Após nos apresentar suas condições no presente narrativo, Lúcio inicia efetivamente 

a história retomando o ano de 1895, estando jovem e residente em Paris, que trata por “a 

grande capital”148. Cada palavra, localidade e expressão no texto de Sá-Carneiro parecem ter 

sido cuidadosamente pensados para pintar sua narrativa de forma obscura, a começar pelo 

período no qual os eventos se desdobram, assim como os locais por onde os personagens 

transitam: 

 

Por 1895, não sei bem como, achei-me estudando direito na Faculdade de Paris, ou 
melhor, não estudando. Vagabundo da minha mocidade, após ter tentado vários fins 
para a minha vida e de todos igualmente desistido – sedento de Europa, resolvera 
transportar-me à grande capital. Logo me embrenhei por meios mais ou menos 
artísticos, e Gervásio Vila-Nova, que eu mal conhecia de Lisboa, volveu-se-me o 
companheiro de todas as horas. Curiosa personalidade essa de grande artista falido, 
ou antes, predestinado para a falência. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 197) 
 

É muito simbólico a narrativa ser situada nos últimos anos do século XIX, um espaço 

de fronteira entre épocas, marcado por uma expectativa quanto ao que viria de um novo 

século que se aproximava; mas algo ainda estava para ser encerrado. Cria-se uma real 

sensação de fim de uma era que, somada à ambientação na boemia parisiense e a todos os 

estímulos aos sentidos que ela era capaz de oferecer, nos remete ao Decadentismo finissecular 

francês. 

Essa corrente artística foi muito importante para a formação estética de Mario de Sá-

Carneiro, tendo influenciado diretamente na composição de A confissão de Lúcio. É 

importante frisarmos que o Decadentismo também possui afinidades relevantes com o gótico 

literário, e para compreendermos a natureza dessas aproximações é necessário que façamos 

algumas breves considerações para esclarecermos de que modo o gótico e o Decadentismo se 

mesclam e se manifestam no romance de Sá-Carneiro.   

A ficção gótica, em sua constante representação dos embates da modernidade pelo 

prisma do terror e do horror, certamente encontrou no Decadentismo um importante aliado. 

Ambos guardam como similaridade um gosto por determinados temas envolvendo elementos 

macabros, uma atmosfera onírica que remete muito mais à ideia de pesadelo do que a de 

sonho, o mundo do crime e o tratamento de assuntos interditos dentro da moral burguesa, 

como a libertinagem e formas diversas de sexualidade, tudo sempre atrelado às configurações 

sociais e culturais dos processos de modernização ocasionados pelos avanços científicos. Mas 

o gótico com o qual o Decadentismo se encontra em fins do século XIX é uma modalidade 

_______________  

 
148 SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 197. 
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transformada, que já foi atravessada por outras influências ao longo do tempo, afinal, estamos 

lidando com duas estéticas cujas origens encontram-se a pouco mais de um século de 

distância uma da outra. 

Se por um lado o gótico surgiu naquele momento da modernidade setecentista no 

qual as pessoas “mal [faziam] ideia do que as atingiu” – se bem lembrarmos os dizeres de 

Berman –, e que o Iluminismo, a racionalidade e a ciência prometiam um futuro próspero para 

aqueles que desejavam sair da “idade das trevas”, por outro lado, o Decadentismo encontra-se 

na outra ponta desse processo. Passados cerca de cem anos de todas as promessas de avanço, 

e de fato muitas se concretizaram, o que notamos, pelo menos através do olhar de figuras 

relevantes da literatura, como Baudelaire e Huysmans, e da filosofia, como Nietzsche, é a 

impressão de uma degeneração, ou ainda, como nos diz Eugen Weber (1925 – 2007) em 

França fin-de-Siècle (1986), o Decadentismo explicitou uma “discrepância entre o progresso 

material e a depressão espiritual”149, marcando as contradições do progresso.  

No plano das artes é comum encararmos o surgimento do Decadentismo tanto como 

um desdobramento do Romantismo, no que diz respeito ao apreço pela exploração da 

interioridade, ou da “alma” humana, quanto como uma resposta contrária ao cientificismo e 

ao racionalismo que alimentavam o Realismo/Naturalismo. Essa dinâmica costuma ser 

relembrada como análoga ao que ocorreu entre a ficção gótica e a presença de um certo 

realismo fomentado pelos avanços do Iluminismo no século XVIII. No entanto, é preciso que 

façamos uma breve distinção.  

Como vimos a partir da exposição que realizamos no primeiro capítulo, a ficção 

gótica surgiu na segunda metade do século XVIII como uma resposta aos efeitos do 

Iluminismo e do racionalismo na literatura, que construíram a ideia de que o elemento 

romanesco ou fantasioso não teria espaço na prosa moderna realista. A polêmica dos 

prefácios de The castle of Otranto discute justamente essa cisão e propõe uma convivência 

entre a tradição e a modernidade. Nesse sentido, é preciso muita cautela quando se afirma que 

a ficção gótica surgiu na contramão do Iluminismo. O que há é um questionamento da 

influência categórica do racionalismo na produção literária que busca o real, mas não vemos 

uma rejeição ao Iluminismo enquanto estrutura de pensamento. 

Um exemplo disso são as narrativas da própria Ann Radcliffe, que são romances 

construídos sob os preceitos do Iluminismo. O romanesco está ali presente como um exercício 

imaginativo necessário e que deve ser valorizado, mas ao fim e ao cabo, para o que deve 

_______________  

 
149 WEBER, 1988, p. 11. 
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extrapolar o literário, o sobrenatural explicado e a ideia de uma civilização inglesa superior 

em oposição ao mundo supersticioso católico são marcas do pensamento iluminista. Há, sim, 

uma crença no progresso e nos benefícios do racionalismo, pois todo o terror e o horror que o 

gótico de primeira fase sustenta – e que adentra grande parte do século XIX – tem origem 

nessa oposição, no medo de um passado supersticioso, violento, o medo do desconhecido, 

daquilo que não podemos controlar ou prever e, enfim, o medo do mundo que ainda não foi 

tocado pela razão e não foi iluminado pelas luzes. Por essa razão é preciso cautela quando 

fazemos a analogia entre a relação do gótico com o racionalismo setecentista e a dinâmica que 

ocorreu entre o Decadentismo e o racionalismo cientificista da segunda metade do século 

XIX. O pessimismo decadentista, principalmente em relação aos ideais de progresso, não está 

presente do gótico do século XVIII.  

Em certa medida, um dos passos que a ficção gótica deu em direção ao 

questionamento dos avanços científicos foi dado já no século XIX pelo Frankenstein de Mary 

Shelley, que ainda não aponta necessariamente para um pessimismo quanto aos avanços 

científicos, mas sim evoca a responsabilidade do homem pelo seu uso. Igualmente, foi nesse 

momento que o gótico, seguindo os mecanismos postos em evidência pelo Romantismo, 

passou a elaborar com mais atenção a expressão dos horrores internos vividos por um 

personagem. 

Foi somente quando a literatura passou problematizar com mais ênfase as 

contradições entre os ideais de progresso da ciência e do racionalismo, confrontados com as 

novas adversidades que o avanço industrial e a formação dos grandes centros urbanos criaram 

para a humanidade em meados do século XIX – aumento da criminalidade, pobreza, 

insalubridade no ambiente de trabalho e etc. – é que a ficção gótica embarcou na crítica ao 

racionalismo, não mais apenas do ponto de vista de seu impacto estético na produção artística, 

mas também, agora sim, como estrutura de pensamento e organização social. Tal oscilação 

deve ser vista como natural, principalmente quando temos em vista que o gótico é uma 

literatura que tem a representação do medo como uma de suas bases. O medo, em algumas de 

suas configurações, para além do que há de universal nele, é um sentimento que muda o 

objeto a ser temido de acordo com as épocas, gerações e culturas. Se antes ele tinha origem no 

que vinha de fora, na ameaça estrangeira que vinha do outro lado da fronteira, no século XIX 

o medo passou a vir de dentro, não apenas das cidades ou de dentro da própria civilização 

moderna, mas do homem em si, de sua “alma”. É com esse momento do gótico oitocentista 

que o Decadentismo finissecular se encontra e se aparenta, e não com a ficção gótica em seu 

primeiro momento.  
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Ainda assim, mesmo que se identifique enquanto uma corrente contrária ao 

racionalismo que influenciou o Realismo/Naturalismo, o Decadentismo é uma estética que 

lida com suas próprias contradições, como nos faz refletir Weber: 

 

A sensação de que a qualidade e os padrões dos produtos literários e artísticos 
tinham declinado podia ampliar-se até chegar à convicção de que o declínio nestes 
domínios refletia corrupção mais profunda e mais significativa, literatura, arte ou 
política incoerentes constituindo meros reflexos de tempos incoerentes. [...] O outro 
lado era a glorificação de coisas ou atitudes identificadas com a decadência: as 
artificialidades enervantes da civilização e do refinamento; os gestos que 
demonstram nosso triunfo sobre a natureza e suas leis constritivas, ou sobre a não-
menos-constritiva sociedade e seus credos convencionais. Esse era o culto da 
decadência, um outro pessimismo, cada vez mais articulado com o passar do século, 
mas que reservava “decadência” para fins que acreditava ou fingia acreditar serem 
positivos. Desse ponto de vista, a corrupção, longe de ser destrutiva, era uma 
experiência redentora e revigorante, um passo em direção à transcendência da 
mediocridade sufocante das convenções de todos os dias. (WEBER, 1988, p. 25-26) 
 

E, ainda sobre essas mesmas contradições, complementa: 

 

O colapso aparente de ideais estabelecidos, a reação contra o materialismo científico 
e contra as explicações racionais encorajavam o interesse pelo mistério e pelo 
sobrenatural, a apreciação da fé pela fé – e das sensações que a fé incita: credo quia 
impossibile. [...] Foi em 1887 que um estudo literário anual apontou o progresso do 
misticismo como uma marca do fin de siècle. Em poucos anos seria aclamado como 
‘a última palavra em neurose’. (WEBER, 1988, p. 47) 
 

É curioso como os elementos que eram apontados como medievais e identificados 

como marcas de atraso na civilização no século XVIII, como a superstição e a crença no 

sobrenatural, retornam em um momento do século XIX no qual o progresso é encarado como 

pleno, efetivo e um ponto sem volta. Foi nesse contexto que se popularizaram as sessões 

espíritas e outros encontros com enfoque na paranormalidade, amparados por algumas 

pseudociências, e que eram encarados como atividades exóticas, misteriosas, capazes de 

retirar a burguesia de seu tédio ocioso. No entanto, o retorno do interesse por fenômenos 

místicos, para além do seu caráter de entretenimento, foi encarado, como podemos depreender 

do excerto de Weber, como uma forma de neurose, trazendo para o centro questões 

envolvendo distúrbios psicológicos e perturbações emocionais, elementos presentes na novela 

de Sá-Carneiro.  

Foi inspirado por esse contexto que o autor pincelou os eventos narrados em A 

confissão de Lúcio, obra de convergência entre o gótico oitocentista e o Decadentismo. Nela 

Sá-Carneiro nos apresenta um narrador que ocupa um lugar incerto entre a tentativa de 

demonstração de lucidez, justificada por sua posição enquanto homem mergulhado na 
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ultracivilização da grande capital francesa, mas que transita pelos círculos da incoerência, do 

endoidecimento e do mistério.  

A personificação dessas contradições é traduzida, certamente, na figura do dândi, 

indivíduo que mais intensamente viveu o Decadentismo. O dândi encontra-se representado em 

praticamente todos os homens que integram o núcleo da trama, sendo descrito inicialmente a 

partir da caracterização do personagem Gervásio Vila-Nova, amigo com quem Lúcio se 

encontra no início da narrativa: 

 

Não era enigmático o seu rosto [...]. Entanto, coisa bizarra, no seu corpo havia 
mistério – corpo de esfinge, talvez em noites de luar. Aquela criatura não se nos 
gravava na memória pelos seus traços fisionômicos, mas sim pelo seu estranho 
perfil. Em todas as multidões ele se destacava, era olhado, comentado – embora, em 
realidade, a sua silhueta à primeira vista parecesse não se dever salientar 
notavelmente: pois o fato era negro – apenas de um talhe um pouco exagerado – os 
cabelos não escandalosos, ainda que longos; e o chapéu, um bonet de fazenda – 
esquisito, era certo –, mas que em todo o caso muitos artistas usavam, quase 
idêntico. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 197) 
 

A esta altura é perceptível que uma das palavras de ordem no texto de Sá-Carneiro é 

mistério. Ele não envolve apenas o crescendo que pretende-se culminar na tão aguardada cena 

da morte de Ricardo de Loureiro, mas está presente em cada página dessa narrativa que se 

desenvolve de maneira fragmentária, através de passagens que muitas vezes parecem 

aleatórias e costuradas na tentativa de se estabelecer uma sequência de fatos, quando na 

realidade estabelecem uma sequência de impressões nas quais o mistério se manifesta, muitas 

vezes, na caracterização dos próprios personagens, como é o caso do Gervásio Vila-Nova que 

Sá-Carneiro nos apresenta.  

Nesse corpo que transpira mistério, “corpo de esfinge, talvez em noites de luar”, há 

um estranhamento em relação ao homem que se destacava na multidão, mas que ao mesmo 

tempo, em um primeiro olhar, poderia passar despercebido. Recai ainda sobre Gervásio uma 

ambiguidade quanto a sua sexualidade que prenuncia o quanto esse elemento estará no centro 

de todos os eventos que se desdobrarão na sequência: 

 

Todo ele encantava as mulheres. Tanta rapariguinha que o seguia de olhos 
fascinados quando o artista, sobranceiro e esguio, investigava os cafés... Mas esse 
olhar, no fundo, era mais o que as mulheres lançam a uma criatura do seu sexo, 
formosíssima e luxuosa, cheia de pedrarias... – Sabe meu caro Lúcio – dissera-me o 
escultor, muita vez –, não sou eu nunca que possuo as minhas amantes; elas é que 
me possuem... (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 198) 
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 Note-se que a forma pela qual as mulheres se interessam por Gervásio não é 

necessariamente de um nível amoroso ou sexual, mas a partir de um entusiasmo resultante da 

associação entre a sua figura e a de uma mulher extravagante. A ironia é arrematada com a 

declaração de Gervásio, que afirma não possuir suas amantes, dando a entender que ele não as 

procura, elas é que se aproximam, pelo seu ar luxuoso, “cheio de pedrarias”. 

O fator mais interessante que devemos salientar em algumas das caracterizações que 

Lúcio nos faz de Gervásio é o grau de proximidade que há entre os seus próprios traços e o de 

seu amigo, mas o leitor perceberá isso apenas posteriormente. A primeira conexão, além do 

fato de ambos serem dândis, pode ser encontrada na ambiguidade sexual presente em Vila-

Nova, algo que se manifestará também em Lúcio, como veremos mais adiante. A segunda 

semelhança está na indicação da forma como Gervásio se relaciona com a realidade ao seu 

redor: 

 

De resto, era outro traço característico em Gervásio: construir as individualidades 
como lhe agradava que fossem, e não as ver como realmente eram. Se lhe 
apresentavam uma criatura com a qual, por qualquer motivo, simpatizava – logo lhe 
atribuía opiniões, modos de ser do seu agrado; embora, em verdade, a personagem 
fosse a antítese disso tudo. É claro que um dia chegava a desilusão. Entretanto, 
longo tempo ele tinha a força de sustentar o encanto... (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 
203) 
 

Da mesma forma que Lúcio apresenta sua confissão como uma verdade inverossímil, 

algo que, embora outros não vejam como sendo a verdade, é a sua verdade, Gervásio é 

alguém que vive com base nesse mesmo tipo de descompasso: ele construía “as 

individualidades como lhe agradava que fossem” e não as via “como realmente eram”. Tal 

característica é algo muito provocativo em uma narrativa na qual o fato, enquanto dado da 

realidade objetiva, teve sua importância reduzida, abrindo mais espaço para a subjetividade, 

para a impressão individual; e isso, devemos sublinhar, ocorre como evidente contraste entre 

o Decadentismo em relação ao Realismo e ao Naturalismo que haviam adquirido 

predominância na literatura da segunda metade do século XIX.  

O ápice da estética decadentista em A confissão de Lúcio é, muito provavelmente, a 

performance artística promovida por uma personagem identificada como “a americana”. O 

episódio, descrito como uma grande e obscura experiência sinestésica que causa certo medo 

em Lúcio, estabelece uma importante divisão na história, pois é a caminho da soirée que o 

narrador conhece Ricardo de Loureiro e, desse momento em diante, a narrativa torna-se mais 

lacunar. A fragmentação não se dá apenas no discurso do narrador, que passará a nos 

apresentar memórias e episódios espaçados, sem uma clara linearidade entre eles, mas 
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também graficamente. O texto começa a ser interrompido em diversos momentos por linhas 

pontilhadas, além de parágrafos e frases que não se completam, sendo finalizadas com 

reticências, indicando que o pensamento não se concluiu. De alguma forma, a performance da 

“americana”, testemunhada por Lúcio, afetou sua mente e sua sensibilidade: 

 

Pouco antes chegara-se a nós a americana e, confidencialmente, nos dissera: - 
Depois da ceia, é o espetáculo – o meu Triunfo! Quis condensar nele as minhas 
ideias sobre a voluptuosidade-arte. Luzes, corpos, aromas, o fogo e a água – tudo se 
reunirá numa orgia de carne espiritualizada em ouro! [...] Ao entrarmos novamente 
na grande sala – por mim, confesso, tive medo...recuei...[...] Não divago; descrevo 
apenas uma sensação real: essa luz, nós sentíamo-la mais que a víamos. [...] E não 
foi só a nós, requintados de ultracivilização e arte, que o mistério rutilante fustigou. 
Pois em breve todos os espectadores evidenciavam, em rostos confundidos e gestos 
ansiosos, que um ruivo sortilégio os varara sob essa luz de além-Inferno, sob essa 
luz sexualizada. [...] Escoava-se por nós uma impressão de excesso. Entanto os 
delírios que as almas nos fremiam, não os provocavam unicamente as visões 
lascivas. De maneira alguma. O que oscilávamos provinha-nos de uma sensação 
total idêntica à que experimentamos ouvindo uma partitura sublime executada por 
uma orquestra de mestres. E os quadros sensuais valiam apenas como um 
instrumento dessa orquestra. Os outros: as luzes, os perfumes, as cores... Sim, todos 
esses elementos se fundiam num conjunto admirável que, ampliando-a, nos 
penetrava a alma, e que só a nossa alma sentia em febre de longe, em vibração de 
abismos. Éramos todos alma. [...] Ao som de uma música pesada, rouca, longínqua – 
ela surgiu, a mulher fulva... E começou dançando... Envolvia-a uma túnica branca, 
listada de amarelo. Cabelos soltos, loucamente. Joias fantásticas nas mãos; e os pés 
descalços, constelados...[...] Então, numa última perversidade, de novo tomou os 
véus e se ocultou, deixando apenas nu o sexo áureo – terrível flor de carne a 
estrebuchar agonias magentas...[...] ... Até que por fim, num mistério, o fogo se 
apagou em ouro e, morto, o seu corpo flutuou heráldico sobre as águas douradas – 
tranquilas, mortas também.... (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 207-210) 
 

O espetáculo, de caráter fortemente simbólico, era todo sensação; e não do tipo suave 

e ameno, mas intenso e impactante para todos os sentidos humanos. A profusão de estímulos 

extremados que excitavam as mais diversas impressões sensuais claramente afetou não apenas 

Lúcio, mas a todos os espectadores. Ao final, “mulheres debatiam-se em ataques de 

histerismo; homens, de rostos congestionados, tinham gestos incoerentes...”150. Além do 

espetáculo em si, repleto de luzes, cores, sons e aromas, a figura central é a “americana”, a 

“mulher fulva”, que surge em sua performance tal como Salomé, figura recorrente na 

produção simbolista/decadentista, carregando significados como sensualidade, perversão, 

assim como a castração do elemento masculino, que remonta ao episódio do Novo 

Testamento no qual a execução de João Batista lhe é atribuída. Este último sentido ganha 

ainda mais importância ao notarmos o quanto o componente masculino é constantemente 

_______________  

 
150 SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 211.  
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neutralizado nessa narrativa, a exemplo do que já vimos a respeito de Gervásio e que irá se 

repetir em outros momentos. 

De fato, há algo de desconcertante nessa mulher “americana” que surge na primeira 

parte da novela e, após o espetáculo – cumprindo seu papel de desestabilizar Lúcio com a 

performance sinestésica, elevando sua experiência sensorial aos extremos – é praticamente 

esquecida. O narrador oferece a ela uma descrição um tanto quanto singular: 

 

Mas a outra, em verdade, era qualquer coisa de sonhadamente, de misteriosamente 
belo. Uma criatura alta, magra, de um rosto esguio de pele dourada – e uns cabelos 
fantásticos, de um ruivo incendiado, alucinante. A sua formosura era uma destas 
belezas que inspiram receio. Com efeito, mal a vi, a minha impressão foi de medo – 
um medo semelhante ao que experimentamos em face do rosto de alguém que 
praticou uma ação enorme e monstruosa. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 199) 
 

Como tudo nessa obra, “a americana” é vista aos olhos de Lúcio como uma fonte de 

contradições. Além de possuir uma beleza misteriosa e que remete ao mundo dos sonhos – 

sua cabeleira ruiva é descrita como fantástica –, tal beleza, vinda de uma estrangeira – e não 

uma estrangeira qualquer, posto que veio do “novo mundo”, o que a tornaria mais exótica – 

provoca-lhe uma reação ambígua: uma beleza que inspira receio e causa medo. Na realidade, 

a beleza estética é uma coisa com a qual Lúcio parece não se mostrar confortável em diversos 

momentos de sua confissão. Ele demonstra tal desconforto ao misturar à beleza palavras de 

um campo semântico que normalmente não esperaríamos ver ao lado do “belo”. Além da 

“americana”, que chega a ser chamada de bizarra151, Lúcio expressa claramente sua aversão a 

belezas extremas ao se referir ao personagem Sérgio Warginsky, um russo que faz parte do 

círculo de amizades de Ricardo de Loureiro e sua esposa, Marta: 

 

Era um belo rapaz de vinte e cinco anos, Sérgio Warginsky. Alto e elançado, o seu 
corpo evocava o de Gervásio Vila-Nova que, há pouco, brutalmente se suicidara, 
arremessando-se para debaixo de um comboio. Os seus lábios vermelhos, petulantes, 
amorosos, guardavam uns dentes que as mulheres deveriam querer beijar – os 
cabelos, de um loiro arruivado, caíam-lhe sobre a testa em duas madeixas longas, 
arqueadas. [...] Enfim, se alguma mulher havia entre nós, parecia-me mais ser ele do 
que Marta. (Esta sensação bizarra, aliás, só depois é que eu reconheci que a tivera. 
Durante este período, pensamentos alguns destrambelhados me vararam o espírito) 
[...] De resto era evidente que o poeta dedicava uma grande simpatia ao russo. A 
mim, pelo contrário, Warginsky só me irritava – sobretudo talvez pela sua beleza 
excessiva – chegando eu a não poder retrair certas impaciências quando ele se me 
dirigia. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 230-231) 
 

_______________  

 
151 SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 201.  
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Aqui podemos começar a perceber um padrão de como os personagens de A 

confissão de Lúcio, por mais que sejam seres individuais, se conectam e se sobrepõem, 

fazendo valer a epígrafe com a qual o autor abre a novela, retirada do texto “Na floresta do 

alheamento”, de Fernando Pessoa: “...assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós 

sabendo bem se o outro não era ele-próprio, se o incerto outro viveria...”152. Sérgio, o russo, 

era um duplo de Gervásio Vila-Nova – que havia cometido suicídio –, principalmente em sua 

androginia, que o tornava, na visão de Lúcio, mais feminino do que a própria Marta. Além 

disso, Sérgio possui o cabelo arruivado, que nos remete a outra personagem com a mesma 

característica: a “americana”. De certa forma a beleza, para Lúcio, é vista como um tipo de 

objeto que se encontra fora do lugar em um mundo que está em decadência. O narrador 

encontra-se tão mergulhado em pensamentos grotescos, inclusive sobre si mesmo, que, em 

mais uma das inversões presentes na narrativa, a beleza causa-lhe estranhamento.  

Ainda em relação ao excerto, o suicídio de Gervásio, que é brevemente comentado 

por Lúcio, chama nossa atenção para a existência de uma angústia que poderia perpassar o 

próprio narrador. Lembremo-nos de que Vila-Nova não vivia com base na realidade factual, 

mas na própria verdade, alimentando sua mente com aquilo que achava que as 

individualidades deveriam ser, e não com aquilo que elas realmente eram. Em grande medida, 

podemos interpretar esse comportamento como uma incapacidade desse indivíduo de se 

adaptar ao mundo, sendo a sua subjetividade insuficiente para viver em uma sociedade 

marcada pela artificialidade da civilização. O resultado extremo dessa inadaptação, sobre a 

qual Lúcio brevemente comenta – mas que podemos compreender que corresponde às suas 

próprias angústias, devido à natureza de sua narrativa, que sobrepõe os traços característicos 

dos personagens e os misturam –, foi o suicídio de Gervásio.  

 

_______________  

 
152 PESSOA, 1982, p. 251.  
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Figura 16: SALOMÉ DANÇANDO DIANTE DE HERODES, QUADRO DE GUSTAVE MOREAU, UM DOS 
MAIORES NOMES DO SIMBOLISMO FRANCÊS 

 
FONTE: HAMMER MUSEUM 

 

A dinâmica das identidades que se sobrepõem em uma alteridade difusa atinge um 

nível máximo de complexidade na relação estabelecida entre Lúcio e Ricardo de Loureiro, 

inicialmente, e depois com Marta, quando esta é introduzida na trama. 

Como mencionamos anteriormente, Lúcio e Ricardo conheceram-se a caminho do 

espetáculo da “americana”, e desde então a amizade tornou-se cada vez mais íntima: 

 

As minhas conversas com Ricardo – pormenor interessante – foram logo desde o 
início bem mais conversas de alma do que simples conversas intelectuais. Pela 
primeira vez eu encontrara efetivamente alguém que sabia descer um pouco aos 
recantos ignorados do meu espírito – os mais sensíveis, os mais dolorosos para mim. 
E com ele o mesmo acontecera – havia de mo contar mais tarde. (SÁ-CARNEIRO, 
2015, p. 213) 
 

É a partir do enfoque dado à relação entre os dois amigos que a narrativa de Sá-

Carneiro mescla, aos referenciais decadentistas, traços do modernismo português e suas 
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problemáticas envolvendo questões de alteridade, mas sem abandonar o horror com o qual 

Lúcio e Ricardo convivem em suas mentes. 

Nas primeiras conversas entre os dois, a característica de Ricardo que mais salta aos 

olhos é a exaustão, exposta pelo personagem, em relação ao seu constante pensamento sobre 

si, expressando um horror à autoanálise ininterrupta que realiza: 

 

A boa gente que aí vai, meu querido amigo, nunca teve destas complicações. Vive. 
Nem pensa... Só eu não deixo de pensar... O meu mundo interior ampliou-se – 
volveu-se infinito, e hora a hora se excede! É horrível. Ah, Lúcio, Lúcio! Tenho 
medo – medo de soçobrar, de me extinguir no meu mundo interior, de desaparecer 
da vida, perdido nele... E aí tem o assunto para uma das suas novelas: um homem 
que, à força de se concentrar, desaparece da vida – imigrado no seu mundo interior... 
(SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 222-223) 
 

A forma encontrada por Ricardo de Loureiro para dar cabo dessa sua existência 

interior, de seu pensamento contínuo que o deixa esgotado, é a vida do dândi decadente que se 

deixa absorver pelos estímulos da modernidade: 

 

Paris! Paris! – exclamava o poeta. – Por que o amo eu tanto? Não sei... Basta 
lembrar-me que existo na capital latina, para uma onda de orgulho, de júbilo e a 
ascensão se encapelar dentro de mim. É o único ópio louro para a minha dor... – 
Paris! Como eu amo as suas ruas, as suas praças, as suas avenidas! Ao recordá-las 
longe delas – em miragem nimbada, todas me surgem num resvalamento arqueado 
que me traspassa em luz. E o meu próprio corpo, que elas vararam, as acompanha no 
seu rodopio. [...] Só posso viver nos grandes meios. Quero tanto ao progresso, à 
civilização, ao movimento citadino, à atividade febril contemporânea!... Porque, no 
fundo, eu amo muito a vida. Sou todo de incoerências. Vivo desolado, abatido, 
parado de energia, e admiro a vida entanto como ninguém a admirou. Europa! 
Europa! Encapela-te dentro de mim, alastra-me da tua vibração, unge-me da minha 
época!... (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 218-219) 
 

Claramente, o motivo pelo qual Ricardo se diz tão afeito à civilização é que esta 

amortece os seus sentidos. Seu desejo de Europa – especificamente de Paris, que é convertida 

em ópio devido ao seu caráter viciante – repousa na intenção de abandonar sua interioridade 

excessiva, que o aterroriza, deixar-se levar pelos embalos da moderna capital ao ponto de 

fundir-se à ela: “Europa! Encapela-te dentro de mim, alastra-me da tua vibração”.  

Um aspecto relevante na narrativa de Lúcio quando este descreve seus encontros 

com Ricardo, é o nível de detalhamento que oferece às reflexões do amigo. Enquanto o 

narrador nos apresenta as falas de outros personagens de modo breve, através de frases e 

formulações gerais, a fala de Ricardo é construída quase como um monólogo, como se o 

próprio Lúcio tivesse adentrado o pensamento do amigo ao ponto de reproduzi-lo em 

pormenores. Em certa medida, é como se, através do grande nível de cumplicidade e 
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aproximação entre os dois, algo que foi reconhecido pelo próprio Lúcio, a linha de fronteira 

de onde termina um e começa o outro fosse apagada. Assim, a confissão de Lúcio passa a ser, 

também, a confissão de Ricardo.  

A proximidade de ambos atinge um novo patamar quando Ricardo faz uma 

importante revelação ao amigo, algo que diz respeito a sua natureza e como sente a 

necessidade de se relacionar com um amigo, o que irá provocar a principal tensão na narrativa 

e culminar na morte já anunciada: 

 

Para as sentir, isto é, para ser amigo de alguém (visto que em mim a ternura equivale 
à amizade), forçoso me seria antes possuir quem eu estimasse, ou mulher ou homem. 
Mas uma criatura do nosso sexo, não a podemos possuir. Logo eu só poderia ser 
amigo de uma criatura do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos de sexo. 
[...] Em certos momentos chego a ter nojo de mim. Escute. Isto é horrível! Em face 
de todas as pessoas que eu sei que deveria estimar – em face de todas as pessoas por 
quem adivinho ternuras – assalta-me sempre um desejo violento de as morder na 
boca! Quantas vezes não retraí uma ânsia de beijar os lábios de minha mãe... (SÁ-
CARNEIRO, 2015, p. 226) 
 

Os destaques em itálico são do próprio autor e chamam nossa atenção para o 

significado e a intensidade que esse pensamento possui na fala do personagem e da 

importância que esse pensamento terá nos eventos principais da trama. Aqui nos deparamos, 

mais uma vez, com a questão da sexualidade dos personagens masculinos, que em Gervásio e 

Sérgio, por exemplo, se configura enquanto uma aproximação de ambos, em suas 

constituições físicas, a certa feminilidade. Da parte de Ricardo, este sugere que, para que 

possa sentir-se realmente amigo de alguém, homem ou mulher, precisaria “possuir” a pessoa, 

utilizando-se de um termo que possui conotação sexual nesse contexto. No entanto, note-se 

que o sexo entre dois homens, que Ricardo encara como uma situação “horrível”, é algo que, 

em seu pensamento, não está vinculado ao prazer sexual em si, mas à imagem do sexo 

enquanto o ato mais íntimo de comunhão definitiva a partir da fusão entre dois corpos físicos 

que já se uniram e demonstraram afinidade no campo das ideias. 

Após a revelação o assunto não é mais abordado. Os dias se seguem e o ano de 1896 

se faz presente; chegamos ao momento em que Ricardo decide regressar a Lisboa. Os amigos 

permanecem separados por um ano, até que em dezembro de 1897 é a vez de Lúcio regressar 

a Portugal. Nessa altura, o narrador menciona ter tomado conhecimento do casamento de 

Ricardo com uma mulher, mas muito pouco sabe sobre ela e sobre as circunstâncias nas quais 

o casamento ocorreu. É ao chegar na capital portuguesa que o relato de Lúcio assume ares 

mais enevoados e imprecisos. Muito provavelmente essa imprecisão se dá pela razão de o 

narrador ter abandonado Paris e os estímulos que mantinham sua mente entretida. Em Lisboa, 
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uma capital que permanecia na periferia da Europa, o ritmo era menos acelerado e as 

angústias presentes em seus pensamentos incumbiram-se do controle.  

O narrador assume que, a partir do momento em que chega a Lisboa e se coloca na 

presença de Ricardo e sua esposa, Marta, há lacunas em sua memória que, ao tentar 

preencher, acaba por confundir-se. Lúcio sequer se recorda de como chegou a casa de Ricardo 

pela primeira vez: 

 

Cheguei. Um criado estilizado conduziu-me a uma grande sala escura pesada, ainda 
que jorros que luz a iluminassem. Ao entrar, com efeito, nessa sala resplandecente, 
eu tive a mesma sensação que sofremos se, vindos do sol, penetramos numa casa 
imersa em penumbra. Fui pouco a pouco distinguindo os objetos... E, de súbito, sem 
saber como, num rodopio nevoento, encontrei-me sentado em um sofá, conversando 
com o poeta e a sua companheira... Sim. Ainda hoje me é impossível dizer se, 
quando entrei no salão, já lá estava alguém, ou se foi só após instantes que os dois 
apareceram. Da mesma forma, nunca pude lembrar-me das primeiras palavras que 
troquei com Marta – era este o nome da esposa de Ricardo. Enfim, eu entrara 
naquela sala como se, ao transpor o seu limiar, tivesse regressado a um mundo de 
sonho. [...] À meia-noite despedi-me. Mal cheguei ao meu quarto, deitei-me, 
adormeci... E foi só então que me tornaram os sentidos. Efetivamente, ao adormecer, 
tive a sensação estonteante de acordar de um longo desmaio, regressando agora à 
vida... Não posso descrever melhor esta incoerência, mas foi assim. (E entre 
parênteses, convém-me acentuar que meço muito bem a estranheza de quanto deixo 
escrito. Logo no princípio referi que a minha coragem seria a de dizer a verdade, 
ainda quando ela não fosse verossímil.) (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 229) 
 

Significativamente, todos os encontros entre os três personagens ocorrem em uma 

atmosfera onírica e que, tal como os sonhos, Lúcio não se recorda de todos os detalhes. A 

inversão da realidade é tanta que o narrador chega ao ponto de sentir-se mais consciente de 

seus sentidos quando está para adormecer do que quando está desperto. No entanto, quando 

encontra-se apenas na presença de Marta ou na de Ricardo, não há essa mesma sensação. A 

diferença é perceptível nos momentos em que o amigo retira-se da sala para trabalhar, 

deixando Marta e Lúcio a sós. Nessas reuniões particulares, os dois aproximam-se e, 

inicialmente, não há nada de profundo em sua relação: 

 

As nossas palavras, de resto, apesar da nossa intimidade, somavam-se apenas numa 
conversa longínqua em que não apareciam as nossas almas. Eu expunha-lhe os 
enredos de futuras novelas, sobra as quais Marta dava a sua opinião – lia-lhe as 
minhas páginas recém-escritas, sempre numa camaradagem puramente intelectual. 
Até aí numa me ocorrera qualquer ideia misteriosa sobre a companheira do poeta. 
Ao contrário: ela parecia-me bem real, bem simples, bem certa. (SÁ-CARNEIRO, 
2015, p. 232) 
 

Mas um estranhamento logo se apodera de Lúcio: 
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E foi então que me ocorreu outra circunstância ainda mais estranha, a qual me 
acabou de perturbar: essa mulher não tinha recordações; essa mulher nunca se 
referira a uma saudade da sua vida. Sim; nunca me falara de um sítio onde estivera, 
de alguém que conhecera, de uma sensação que sentira – em suma, da mais pequena 
coisa; um laço, uma flor, um véu... De maneira que a realidade inquietante era esta: 
aquela mulher erguia-se aos meus olhos como se não tivesse passado – como se 
tivesse apenas um presente! [...] Nas minhas conversas com Marta esforçava-me por 
obrigá-la a descer ao seu passado. [...] Mas ela – naturalmente também, suponho – 
respondia iludindo as minhas perguntas; mais, como se não percebesse... E, pela 
minha parte, num enleio injustificado, faltava-me sempre a coragem para insistir [...] 
(SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 233) 
 

Em uma narrativa construída enquanto uma confissão, na tentativa de reconstituição 

de eventos pretéritos e, ademais, marcada por uma interioridade tão expressiva como a de 

Lúcio, que busca traduzir em impressões aquilo que presenciou, assim como a identidade 

daqueles com quem se relaciona, alguém como Marta, que não fala sobre seu passado e muito 

pouco expressa de suas características para que possamos delinear minimamente uma 

personalidade, torna-se quase um ser inexistente: sem memória e sem vida interior não há 

indivíduo. 

 É quando Marta se transforma em uma incógnita que Lúcio desenvolve uma 

obsessão, não pela mulher, inicialmente, mas pelo mistério que ela representa: 

 

Não era com efeito o mistério que encerrava a mulher do meu amigo que, no fundo, 
mais me torturava. Era antes esta incerteza: a minha obsessão seria uma realidade, 
existiria realmente no meu espírito; ou seria apenas um sonho que eu tivera e não 
lograra esquecer, confundindo-o com a realidade? Todo eu agora era dúvidas. Em 
coisa alguma acreditava. Nem sequer na minha obsessão. Caminhava na vida entre 
vestígios, chegando mesmo a recear enlouquecer nos meus momentos mais lúcidos... 
[...] A partir dessa noite, a minha obsessão ainda mais se acentuou. Parecia-me, em 
verdade, enlouquecer. Quem era, mas quem era afinal essa mulher enigmática, essa 
mulher de sombra? De onde provinha, onde existia?... [...] O meu espírito adaptara-
se ao mistério – e esse mistério ia ser a armadura, a chama e o rastro de ouro da 
minha vida... Isto, entretanto, não o avistei imediatamente; levou-me muitas 
semanas o apreendê-lo – e, ao descobri-lo, recuei horrorizado. Tive medo; um 
grande medo... O mistério era essa mulher. Eu só amava o mistério... Eu amava essa 
mulher! Eu queria-a! Eu queria-a! (SÁ-CARNEIRO, 2015, p.234-239) 

 

 Esse é um dos momentos de maior introspecção de Lúcio e que demonstra de 

maneira mais evidente sua preocupação em tentar estabelecer um distinção entre o que é real e 

o que é delírio. Em verdade, a forma como o próprio narrador nos apresenta a fragmentação 

de seus pensamentos nos guia para além de uma possível falta de memória, esbarrando 

mesmo em uma questão psiquiátrica. 

Não conseguindo obter nenhuma resposta sobre o passado da amante com ela 

própria, e seus questionamentos demonstrando-se infrutíferos também com Ricardo, Lúcio 
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passa a interrogar os amigos, saindo igualmente frustrado. Por fim, suas elucubrações o levam 

a duvidar da existência de Marta. 

 

O que me impelia para essa mulher fazendo-me ansiar esbraseadamente, não era a 
sua alma, não era a sua beleza – era só isto: o seu mistério. Derrubado o segredo, 
esvair-se-ia o encantamento: eu poderia caminhar bem seguro. Assim determinei 
abrir-me inteiramente com Ricardo, dizer-lhe as minhas angústias, e suplicar-lhe que 
me contasse tudo, tudo, que pusesse termo ao mistério, que preenchesse os espaços 
vazios da minha memória. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 239) 
 

 Apenas depois dessa tensão interna Lúcio subitamente desperta para o interesse 

sexual pela esposa do amigo, movido, certamente, pelo mistério, como se através da relação 

ele pudesse vir a desvendá-la. No limite, as descrições e comportamentos que Lúcio atribui a 

Marta na tentativa de atribuir-lhe uma individualidade passam a criar para o leitor a 

possibilidade de vê-la como um duplo da “americana”, que provocou em si as sensações mais 

contraditórias. Em meio a esta dinâmica, Marta corresponde aos seus desejos e logo passam a 

se encontrar com frequência na residência de Lúcio, que desconfia não apenas de que Ricardo 

sabe do adultério, mas que o incentiva. A cisma é desencadeada na mente do narrador após a 

seguinte passagem, uma das mais emblemáticas da novela: 

 

As imprudências de Marta aumentavam agora dia a dia. Numa audácia louca, nem 
retinha já certos gestos de ternura a mim dirigidos, na presença do próprio Ricardo! 
Todo eu tremia, mas o poeta nunca os estranhava [...] Assim, uma tarde de verão, 
lanchávamos no terraço, quando Marta de súbito [...] me mandou beijá-la na fronte, 
em castigo de qualquer coisa que eu lhe dissera. Hesitei, fiz-me muito vermelho; 
mas como Ricardo insistisse, curvei-me trêmulo de medo, estendi os lábios mal os 
pousando na pele... E Marta: - Que beijo tão desengraçado! Parece impossível que 
ainda não saiba dar um beijo... Não tem vergonha? Anda, Ricardo, ensina-o tu... 
Rindo, o meu amigo ergueu-se, avançou para mim, tomou-me o rosto... beijou-me. 
O beijo de Ricardo fora igual, exatamente igual, tivera a mesma cor, a mesma 
perturbação que os beijos da minha amante. Eu sentira-o da mesma maneira. (SÁ-
CARNEIRO, 2015, p. 248)  
 

Na percepção de Lúcio, no momento em que Marta parece não se importar com a 

presença de Ricardo para pedir-lhe um beijo, o próprio amigo insiste no ato, e não bastasse 

ceder aos caprichos de Marta, beijando-a, Ricardo também o beija. E então vem a percepção 

que mais o assombra: através do beijo, Lúcio conecta a figura de Marta à de Ricardo, como se 

ambos fossem a mesma pessoa. Essa possibilidade o levaria a considerações ainda mais 

extremas. 

 

Esquecera as minhas repugnâncias; o que me oscilava agora era outra dúvida: apesar 
de os nossos corpos se emaranharem, se incrustarem, de ela ter sido minha, toda 
minha – começou a parecer-me, não sei por que, que nunca a possuíra inteiramente; 
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mesmo que não era possível possuir aquele corpo inteiramente por uma 
impossibilidade física qualquer: assim como se “ela” fosse do meu sexo! E ao 
penetrar-me esta ideia alucinadora, eu lembrava-me sempre de que o beijo de 
Ricardo, esse beijo masculino, me soubera às mordeduras de Marta; tivera a mesma 
cor, a mesma perturbação. (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 249) 
 

A reflexão imediatamente nos faz recordar a revelação que Ricardo havia feito em 

Paris: “para ser amigo de alguém [...] forçoso me seria antes possuir quem eu estimasse, ou 

mulher ou homem. Mas uma criatura do nosso sexo, não a podemos possuir. Logo eu só 

poderia ser amigo de uma criatura do meu sexo, se essa criatura ou eu mudássemos de sexo”. 

Seguindo por esse raciocínio, Lúcio chega à conclusão de que, ao possuir Marta, durante o ato 

sexual não estaria se emaranhando apenas com ela, mas com o próprio Ricardo. Dessa forma, 

todo o mistério que envolveria a presença da mulher se resolveria a partir do momento em que 

ela torna-se a personificação de um plano de Ricardo para concretizar seu entrelaçamento com 

os amigos que tivessem o seu sexo. Marta seria, nesse sentido, uma espécie de veículo, ou 

ainda uma extensão do corpo um do outro: não apenas Lúcio estaria possuindo Ricardo 

através de Marta, mas também Ricardo estaria possuindo Lúcio quando se relacionasse com a 

esposa quando esta retornasse dos encontros com seu amante. No limite, para Lúcio, Marta 

era o duplo feminino de Ricardo, assim como, para Ricardo, Marta era o duplo feminino de 

Lúcio. 

A ideia o faz estremecer. E seu temor aumenta quando pensa em outra possibilidade: 

se Ricardo apenas consegue concretizar sua amizade dessa forma, não usaria do mesmo 

subterfúgio para elevar o seu relacionamento com todos os outros amigos homens que 

frequentavam sua casa? Seria Marta possuída por todos eles? Essa torna-se a sua nova 

obsessão. Lúcio passa a perseguir Marta, chegando mesmo a desconfiar de que ela se 

encontrava com o russo, o Sérgio Warginsky, nas tardes que não passava com ele.  

Em estado de esgotamento quanto à sua relação com Ricardo e Marta, Lúcio retorna 

à Paris como recurso para tentar acalmar seus nervos. A tática é uma reprodução que já vimos 

Ricardo expressar, e agora Lúcio é que se apresenta como o homem decadente que se quer 

mergulhar na modernidade: 

 

De novo, ungindo-me de Europa, alastrando-me da sua vibração, se encapelava 
dentro de mim Paris – o meu Paris, o Paris dos meus vinte e três anos... [...] E foram 
então os últimos seis meses da minha vida... Vivi-os de existência diária, em 
banalidade, frequentado os cafés, os teatros, os grandes restaurantes... (SÁ-
CARNEIRO, 2015, p. 260) 
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No entanto, ainda que buscasse permanecer embalado pelos variados entretenimentos 

que a capital francesa poderia lhe oferecer, em alguns momentos Lúcio não consegue parar de 

pensar em Ricardo: 

 

Meditei em todos os pequenos episódios que atrás referi, descortinei outros ainda 
mais significativos, perdendo-me a querer descobrir todos os amantes possíveis de 
Marta...E numa alucinação, não podia conceber que nenhum dos homens que eu vira 
um dia junto dela não tivesse passado pelo seu corpo – e sabendo-o o marido: Luís 
de Monforte, Narciso do Amaral, Raul Vilar... todos, enfim, todos... Entretanto, no 
meio disto, ainda havia qualquer coisa mais bizarra: era que nesta revolta, neste 
asco, neste ódio – sim, neste ódio – por Ricardo, misturava-se como que um vago 
despeito, um ciúme, um verdadeiro ciúme dele próprio. Invejava-o! Invejava-o por 
ela me haver pertencido... a mim, ao conde russo, a todos mais!... E esta sensação 
descera-me tão forte, essa tarde, que num relâmpago voou pelo cérebro a ideia rubra 
de o assassinar – para satisfazer a minha inveja, o meu ciúme: para me vingar 
dele!... (SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 263) 

 

Surge na mente de Lúcio uma vontade de vingança contra Ricardo, motivada pelo 

ciúme. Nesse momento, ele evoca a seguinte imagem: “voou pelo cérebro uma ideia rubra de 

o assassinar”. Enquanto uma obra que respira os ares do simbolismo/decadentismo, há de se 

notar o quanto a cor vermelha aparece ao longo de toda a narrativa vinculada a significados 

negativos. A cor dos cabelos da “americana” e de Sérgio, personagens por quem Lúcio nutre 

verdadeira ojeriza, é ruivo. Da mesma forma, em determinadas passagens, o narrador 

menciona uma luz vermelha que o deixa nauseado e, em se tratando do excerto acima 

reproduzido, nos vemos diante de uma “ideia rubra” de assassinato.  

Na presença da cor há uma conexão com a obra de Edgar Allan Poe, autor do qual 

tanto Fernando Pessoa quanto Sá-Carneiro foram ávidos leitores e admiradores. A ligação 

entre o vermelho e a ideia de morte e de negatividade está presente em um dos títulos mais 

conhecidos de Poe, The Masque of the Red Death (1842). No geral, A confissão de Lúcio traz 

em suas linhas pontos de contato com a obra de Poe que vão além da simbologia das cores. 

Em O fantástico de Edgar Allan Poe na poética de Mário de Sá-Carneiro (2010), 

Fernando Hilário expõe a influência de Poe em Sá-Carneiro da seguinte forma: 

 

Na experiência modernista, o fantástico de Poe incorpora o ficcional da prosa e da 
poesia, participando na construção estética das linguagens que visam a repercussão 
do insólito, do anómalo e do indizível. [...] Na novelística de Sá-Carneiro (e também 
na poesia), as afinidades com a narrativa de Poe podem ser identificáveis pela 
presença do “eu” do autor como personagem do espaço ficcional e no estatuto 
autodiegético – personagens reais e aí tornadas verosímeis, envolvidas no psiquismo 
do ser e não ser; também na criação do macabro e do sobrenatural, do aliciante 
policial de mistério e terror, na combinação dos factores reais com o fantástico e na 
obsessão tematológica do Sonho, da Loucura e da Morte, como tentativa de 
decifração do oculto e do insondável. O recurso à Cor, quer pela sugestão da sua 
simbólica ou da conotação metafórica, quer pelos efeitos sinestésicos, 
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intensificadores da poeticidade da linguagem, sendo aspectos centrais da influência 
de Poe em Baudelaire, por exemplo, prevalecem na estética de Sá-Carneiro, como se 
este antes de se deixar influenciar pelo Simbolismo ou em especial por algum dos 
seus poetas, tivesse aprendido a lição de cromática (não diremos a da aritmética dos 
espaços…) de A máscara da morte rubra, de Edgar Allan Poe. (HILÁRIO, 2010, p. 
88) 
 

Em se tratando das influências de Poe em A confissão de Lúcio, nos parâmetros 

sugeridos por Hilário, notamos que Sá-Carneiro dialoga diretamente com a estética do autor 

norte-americano em diversos momentos. Todos os mecanismos postos em cena pelo relato de 

Lúcio estão inseridos na “obsessão tematológica do Sonho, da Loucura e da Morte”, assim 

como o mistério e o horror são elementos que são traduzidos em toda a angústia, medos e na 

essência da própria escrita de si que Lúcio empreende. Da mesma forma, a atmosfera insólita 

com a qual o narrador nos descreve as cenas oníricas de seu relacionamento com Ricardo e 

Marta é construída a partir de uma linguagem simbólica para lidar com o indizível, neste caso, 

as relações de alteridade entre indivíduos com uma sensibilidade moderna e complexa e tabus 

sexuais.  

Mas há, ainda, outra inspiração na narrativa de Lúcio e que é cara à estética de Poe, 

mas não é mencionada por Hilário em sua análise: a presença do duplo, tema central de um 

dos contos mais conhecidos de Poe, William Wilson (1839). Em A confissão de Lúcio, dos 

personagens que apresentamos, o duplo esteve presente em diversos momentos. Na realidade, 

praticamente todos na novela possuem um duplo, ou mais de um, o que concede originalidade 

ao texto de Sá-Carneiro. Em grande medida, essa grande dispersão faz parte da poética 

modernista do autor. O estabelecimento de diversas individualidades que, apesar de únicas, 

estão conectadas em uma relação de interdependência, afinal, para que o “eu” possa existir é 

necessário o “outro” e o limite entre os dois, se é que há, é o que Sá-Carneiro explora em sua 

obra, inclusive em A confissão de Lúcio.  

Para compreendermos como todo esse referencial gótico-simbolista-decadentista 

com o qual estamos lidando se insere no modernismo desenvolvido por Mário de Sá-Carneiro, 

em contínua parceria com Fernando Pessoa, é plausível que nos aproximemos da ideia de 

Interseccionismo, estética na qual tanto Pessoa quanto Sá-Carneiro introduziram a narrativa 

de Lúcio. Enquanto forma, o Interseccionismo possui uma estrutura “fragmentária, não-linear, 

e constituída a partir de diferentes modos de sobreposição de imagens, ideias e sensações 

desnaturalizadas de seu tempo e espaço”153. 

_______________  

 
153 GAGLIARDI, 2005, p. 17-18.  
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Como o próprio nome sugere, o Interseccionismo opera com a interseção de 

cenários, pessoas e objetos que se fundem em nível poético. As coisas e as pessoas não 

existem em isolamento, mas sim em constante diálogo e contato com o outro. Nesse sentido, a 

fragmentação do texto de A confissão de Lúcio não se constrói apenas como uma estética que 

se coloca contra a linearidade e o discurso cientificista do Realismo/Naturalismo oitocentista, 

mas também como expressão desse ideal que demonstra os indivíduos como entidades em 

constante construção e desconstrução. Em outras palavras, a narrativa de Lúcio, enquanto 

expressão de um “eu” é fragmentária e lacunar pois o indivíduo moderno que ele representa é 

fragmentário e lacunar em sua vida interior. 

Para Paula Cristina Costa, em A confissão de Lúcio Mário de Sá-Carneiro levou o 

Interseccionismo a sua forma máxima: 

 

[...] na narrativa A confissão de Lúcio [...] o Interseccionismo é levado às últimas 
consequências [...] como um diálogo interior entre várias vozes de um eu, vozes que 
também em planos oblíquos zurzem aos ouvidos e à alma deste poeta e o fazem 
vibrar e rodopiar por inúmeras interseções, planos não menos fragmentados e 
resvalantes de um eu em permanente dispersão. (COSTA, 2010, p.365)  

  

Do “diálogo interior entre várias vozes de um eu” nasce tanto o horror diante desse 

abismo que a interioridade pode representar, assim como nascem os duplos; e Lúcio é, 

certamente, o personagem que mais duplos possui novela, sendo os mais facilmente 

identificáveis Gervásio de Vila-Nova, Marta e Ricardo de Loureiro. Sua interseção com 

Ricardo é, certamente, a mais intensa e longamente explorada ao longo do texto, culminando 

na fatídica sequência da morte que levou Lúcio à prisão da qual sai no início da narrativa.  

Ricardo, estando em Paris, reencontra Lúcio e o convence, não sem esforço, a fazer 

com que ele volte consigo para Lisboa. Em conversa reveladora, Ricardo assume que, de fato, 

casou com Marta com o intuito de fazer dela uma extensão de seu corpo para Lúcio: “Mas, 

estreitando-te ela, era eu próprio quem te estreitava... Satisfiz a minha ternura: venci!”154. Na 

sequência, Lúcio e Ricardo discutem quanto ao lugar de Marta na relação entre eles e à 

existência de outros amantes. Ricardo, fortemente alterado, defende a posse da mulher para si 

e, nisso, Lúcio comenta: “E numa voz mais velada, mais singular, mais falsa – isto é: melhor 

do que nunca parecendo vir doutra garganta – Ricardo gritava-me num delírio”155. 

_______________  

 
154 SÁ-CARNEIRO, 2015, p. 269.  
155 SÁ-CARNEIRO, 2015, P. 270. 
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O fato de a voz de seu amigo parecer ter vindo “de outra garganta”, quase um sinal 

de despersonalização, como afirma Lúcio, intensifica o estranhamento da cena e, no 

desdobramento, Ricardo encontra seu fim:  

 

Repito-te: Foi como se a minha alma, sendo sexualizada, se materializasse para te 
possuir... Ela é só minha! É só minha! Só para ti a procurei... Mas não consinto que 
nos separe... Verás... Verás!... E no meio destas frases impossíveis, arrastava-me 
correndo numa fúria para os aposentos da sua esposa, que ficavam no segundo 
andar. [...] Tínhamos chegado. Ricardo empurrou a porta brutalmente.. Em pé, ao 
fundo da casa, diante de uma janela, Marta folheava um livro... A desventurada mal 
teve tempo para se voltar... Ricardo puxou de um revólver que trazia escondido no 
bolso do casaco e, antes que eu pudesse esboçar um gesto, fazer um movimento, 
desfechou-lhe à queima-roupa... Marta tombou inanimada no solo... Eu não arredara 
pé do limiar... E então foi o Mistério... o fantástico Mistério da minha vida... Ó 
assombro! Ó quebranto! Quem jazia estiraçado junto da janela não era Marta – não 
–, era o meu amigo, era Ricardo... E aos meus pés – sim, aos meus pés! Caíra o seu 
revolver ainda fumegante!... Marta, essa desaparecera, evolara-se em silêncio, como 
se extingue uma chama... Aterrado, soltei um grande grito – um grito estridente, 
despedaçador – e, possesso de medo, de olhos fora das órbitas e cabelos erguidos, 
precipitei-me numa carreira louca... por entre corredores e salões... por escadarias... 
Mas os criados acudiram... Quando pude raciocinar, juntar duas ideias, em suma: 
quando despertei deste pesadelo alucinante, infernal, que fora só a realidade, a 
realidade inverossímil – achei-me preso num calabouço do governo civil, guardado 
à vista por uma sentinela... (SÁ-CARNEIRO, p. 271) 
 

Ao fim, encontramos o esperado encerramento que justifica a insistência na 

expressão realidade inverossímil. Em seu pensamento, Lúcio realmente não se viu matando 

Ricardo; a cena que se descortinou diante de si foi outra, e com isso passamos a ter certeza de 

que pode haver algo de errado com a mente do narrador. Sua reação diante do corpo de 

Ricardo chega a extrapolar a expressão do horror, aproximando-se de um surto e de uma 

perda da sanidade. Ainda nas poucas páginas que encerram o relato, quando passa brevemente 

pelo seu julgamento, todos os personagens presentes no tribunal se assemelham com outras 

pessoas com as quais tomamos contato ao longo da narrativa. Após a condenação, na 

passagem em que descreve uma estada na prisão, há algo nas entrelinhas que nos permite 

interpretar que, na realidade, Lúcio não está em uma prisão comum, mas, provavelmente, em 

um hospital psiquiátrico: 

 

Nunca tive que me queixar dos guardas, como alguns dos meus companheiros que, 
em voz baixa, me contavam os maus tratos de que eram vítimas. E o certo é que, às 
vezes, se ouviam de súbito, ao longe, uns gritos estranhos – ora roucos, ora 
estridentes. E um dia um prisioneiro mulato – decerto um mistificador – disse-me 
que o tinham vergastado sem dó nem piedade com umas vergastas horríveis – frias 
como água gelada, acrescentara na sua língua de trapos... (SÁ-CARNEIRO, 2015, 
p. 273) 
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Devemos notar que, diferentemente do gótico oitocentista português que exploramos 

nos capítulos anteriores, A confissão de Lúcio não traz de forma significativa em suas linhas 

questões envolvendo a nacionalidade portuguesa, ou a cultura local. O mais próximo que 

chegamos disso é a simples oposição perceptível entre Paris, cidade ultracivilizada na qual os 

sentidos são estimulados e amortecidos, e Lisboa, uma capital periférica sem opções de 

entretenimento. Não sem razão, é quando tenta parar de pensar em Ricardo que Lúcio retorna 

à Paris. A temática da novela abarca, consideravelmente o cosmopolitismo moderno e sua 

relação com a interioridade do indivíduo sob a perspectiva de experiências e categorias 

negativas. O final atribuído a todos os seus personagens, caracterizados como ultrassensíveis 

e inadaptados, foi ou a anulação através da morte, ou a reclusão; Gervásio se suicida, para 

Ricardo veio a morte, Marta desaparece – será que realmente existiu? – e Lúcio, ou estava em 

um presídio tradicional ou esteve trancafiado em um hospital psiquiátrico. 

Para a realização dessa novela, a referência da ficção gótica, integrada aos temas do 

Decadentismo se fez presente, muito provavelmente, a partir das leituras que Mário de Sá-

Carneiro realizou das obras de Edgar Allan Poe. Ainda assim, o autor português criou uma 

narrativa singular e original que corresponde a mudanças significativas na forma de 

representação da realidade e dos indivíduos na prosa moderna em língua portuguesa.  
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5.3 “FRONTEIRA”:  UM HORROR QUE VEM DE DENTRO 

 

Cornélio Penna, nascido em 1896 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é reconhecido 

por pertencer à segunda geração do Modernismo brasileiro, também chamada de Geração de 

30. Em meio às tendências que se desenvolveram entre os escritores desse período, Penna 

pertenceu àqueles identificados como produtores de uma prosa intimista, de sondagem 

psicológica e de autoanálise, ao lado de nomes como Lúcio Cardoso (1912 – 1968), Otávio de 

Faria (1908 – 1980) e Cyro dos Anjos (1906 – 1994)156.  

Desde o início do século XXI, com a manifestação de um interesse moderado por 

parte do ambiente acadêmico brasileiro em estudar a presença da ficção gótica no cenário 

literário local, a obra de Cornélio Penna vem recebendo mais atenção dos pesquisadores da 

literatura do medo. Isso ocorre devido aos traços do terror e do horror pelos quais o autor 

optou para expressar a ambientação, a interioridade de seus personagens e a relação entre 

ambos os elementos em suas narrativas e que em muito ecoam e incorporam as tensões 

presentes no gótico literário, inclusive em suas formas iniciais no século XVIII. Somada ao 

intimismo e à sondagem psicológica, tal característica, na leitura da crítica consolidada, 

coloca Cornélio Penna na contramão das tendências estéticas privilegiadas de seu tempo, 

representadas por nomes como Jorge Amado, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e José Lins 

do Rego. 

A aproximação entre o romance de Penna e a ficção gótica não é recente, podendo 

ser reconhecida, ainda que de forma embrionária, em A perversão do trapezista: o romance 

em Cornélio Penna (1976), de Luiz Costa Lima: 

 

Se formos então adeptos da teoria do desvio, atualmente difundida pelo 
conhecimento retardo dos formalistas russos, deveremos tomar Cornélio como o 
raro epígono de alguma corrente precedente – do romance gótico, talvez misturado a 
Camilo Castelo Branco. (LIMA, 1976, p. 56) 
 

Costa Lima não se aprofunda na conexão entre a obra de Cornélio Penna e o romance 

gótico, muito menos explicita em que medida a produção camiliana estaria envolvida com a 

presença desse traço na obra do romancista brasileiro. Camilo Castelo Branco, de fato, foi um 

dos grandes nomes da literatura portuguesa que produziu textos góticos e, muito 

provavelmente, as obras de Camilo que mais se aproximariam do gótico de Penna seriam 

algumas daquelas que dialogam com o gótico de primeira fase, como Anátema (1851) e O 
_______________  

 
156 BOSI, 2006, p. 415.  
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esqueleto (1848), principalmente no que diz respeito à representação do espaço 

terrífico/horrífico no qual a narrativa transcorre e à relação dos personagens com esse 

ambiente: o espaço doméstico em ruínas – por vezes representado pela forma clássica do 

castelo –, o espaço religioso e a natureza. O restante dos romances de Camilo que integram o 

conjunto de seus textos góticos, como Mistérios de Lisboa (1854), conecta-se mais com um 

terror urbano e com traços do romance social que se afastam da atmosfera e temáticas 

desenvolvidas por Cornélio Penna. 

Quando falamos em uma verve gótica no romance desse autor, não nos referimos a 

uma experiência isolada, mas a algo que persiste na totalidade de seus títulos: Fronteira 

(1935), Dois romances de Nico Horta (1939), Repouso (1948) e A menina morta (1954). 

Aqui, nos ocuparemos do primeiro romance, Fronteira, pois no conjunto de seus escritos, 

esse é o que mais se adequa aos aspectos de uma poética gótica que opera através das 

experiências mentais de um indivíduo em linha memorialística, em primeira pessoa e 

fragmentária, a exemplo do que vimos em A confissão de Lúcio. 

Fronteira é um breve romance dividido em oitenta e quatro capítulos curtos – que 

estão mais para fragmentos – e um epílogo. O primeiro fragmento é o único que possui um 

título – “Do Diário” –, que abarca todos os seguintes, exceto o epílogo. A narrativa presente 

nesse diário gira no entorno de um narrador-personagem, cujo nome não sabemos e que 

retorna para sua cidade no interior de Minas Gerais, igualmente não nomeada, depois de ter 

passado uma temporada no Rio de Janeiro. Na cidade mineira, o narrador fica em um antigo 

sobrado que, naquela altura, era apenas uma sombra do que fora em seus dias de glória. No 

local moram também Maria Santa e Tia Emiliana, sendo esta uma parente vinda de outra 

cidade para cuidar de Maria, que supostamente seria portadora de algum tipo de santidade. No 

mais, há uma certa expectativa no entorno de um evento que ocorre ao final do romance, 

prenunciado por Tia Emiliana e envolvendo a Semana Santa, quando Maria supostamente 

viria a manifestar seus poderes.  

Em certos momentos, os fragmentos de Fronteira podem ser mais obscuros que os 

de A confissão de Lúcio, e a razão está na própria natureza dos textos. Enquanto a novela de 

Sá-Carneiro se constitui enquanto uma confissão ao leitor, na tentativa de um narrador em 

expressar seu ponto de vista sobre um evento traumático, ainda que na forma de uma 

autoanálise por vezes labiríntica – fenômeno diversas vezes identificado na obra de Sá-

Carneiro –, em Fronteira estamos diante da escrita de um diário, modalidade discursiva que, 

em princípio, não tem um interlocutor em seu horizonte; trata-se de anotações pessoais, 

pensamentos, registros de emoções e impressões sobre eventos. Se Lúcio buscava apresentar 
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um ponto de vista, o narrador de Fronteira, na escrita pessoal, não está interessado em provar 

nada e suas palavras são divagações para compreensão própria. No limite, o interlocutor de 

um diário é o indivíduo que o escreve. Sendo assim, sua produção pode se dar como um 

registro desordenado e fragmentado, o que é afirmado pelo próprio narrador: “A minha vida 

como a de todo mundo, é uma série disparatada de episódios sem qualquer significação 

seguida e sem lógica”157.  

Um dos mistérios que envolvem o romance desde o início é a caracterização do 

narrador-personagem sem nome. A princípio parece haver uma indeterminação quanto ao seu 

gênero, pois não há detalhes de sua fisionomia, sendo quase uma manifestação mental de um 

indivíduo. Algumas raras pistas espalhadas pelo texto oscilam entre o masculino e o feminino, 

porém, a maior parte das situações armadas pelo enredo, e mesmo os elementos textuais, 

pendem para masculino. 

Destacaremos, primeiramente, três exemplos de que pode se tratar de um narrador 

homem: os dois primeiros são marcações de gênero em palavras. Um deles ocorre logo no 

início do romance, em uma passagem que merece ser retomada na íntegra, pois é quando o 

narrador demonstra um autoestranhamento:  

 

O meu quarto. Ergo humildemente a cabeça e olho em redor. As paredes, com o 
clarão da lanterna que me guiou até aqui, aparece-me esfumadas, e perdem-se no 
teto brutal, muito alto, com tábuas largas. Aqui e ali, dançante, o reflexo de um ou 
outro quadro de santo, espalhados sem simetria. A um canto entre panos sem nome, 
distingo a brancura de um jarro. Dirijo-me para ele, e mergulho as mãos na água 
fria, que me faz bem e me desperta. Ergo, de novo, humildemente, a cabeça. E não 
posso conter um movimento de recuo medroso. Está alguém ali. O seu olhar baço 
encontrou-se com o meu e vi sua face manchada e lívida.  Volto, trêmulo, e fito 
com esforço aquele vulto, e ele surge, lentamente, de entre as manchas, e forma-se, 
toma corpo, vindo parar diante de mim. E me reconheço, por entre o mareado do 
espelho, com o busto inclinado para a frente, com os braços apoiados fortemente na 
pedra de espaldar158. (PENNA, 1985, p. 12.) 
 

Aqui temos um importante relato de como esse indivíduo se encara. O narrador-

personagem vê a si, em um primeiro momento, como uma criatura indeterminada. Em seguida 

surge como uma espécie de fantasma, um ser místico com assuntos pendentes em vida e que 

vaga sem rumo, ou ainda um monstro que habita aquele quarto obscurecido159. Essa é, de fato, 

a impressão que temos sobre o narrador ao longo de todo o livro: alguém que perambula e 

_______________  

 
157 PENNA, 1985, p. 72. 
158 O grifo é nosso.  
159 Em outro momento, o narrador repete o mesmo estranhamento de si: “E quando me encontro com qualquer 

dos meus retratos, vejo nele apenas uma imagem superposta à minha, uma criatura estranha que me olha com 
olhos inexplicáveis, e cuja vida interior me é desconhecida e desagradável.” (PENNA, 1985, p. 72) 
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observa os acontecimentos e sua ação pouco – ou em nada – influencia no que acontece na 

casa. Ele está apenas ali, vagando. Ao olhar rapidamente no espelho, inicialmente não se 

reconhece e se vê apenas como uma sombra, algo indefinido. Sente medo e se afasta. Quando 

retorna para olhar com mais cuidado, diz: “Volto, trêmulo, e fito com esforço aquele vulto.”. 

O adjetivo está marcando o estado em que o narrador se encontra naquele momento de medo 

diante do suposto ser estranho. Ele está trêmulo e, se fosse uma narradora o correto seria, 

certamente “Volto, trêmula...”.  

Mais adiante, no fragmento quarenta e cinco temos uma segunda e última marcação 

de gênero. A cena se passa novamente em seu quarto, mas dessa vez não está sozinho, pois 

atraiu para lá o Sr. Martins, uma visita que Tia Emiliana muito aguardava e de quem, por um 

tempo, o narrador se aproxima: “Algum tempo depois, disse-lhe, apoiado a um móvel: - Peço-

lhe perdão.”160. Novamente, vemos que, caso o narrador fosse mulher, ela estaria apoiada a 

um móvel.  

Há ainda uma passagem próxima ao fim que não é uma demonstração direta de 

gênero, mas pode ser interpretada como tal. A cena se passa já na Semana Santa, quando 

Maria Santa encontra-se em uma espécie de transe. Durante o dia, dezenas de pessoas se 

deslocam até o sobrado em romaria, pedindo um milagre para aquela que seria uma santa. 

Durante a madrugada, apenas Tia Emiliana e duas imagens, uma de Jesus e de sua mãe em 

tamanho natural, postas uma de cada lado da cama, guardam o sono de Maria Santa. Em uma 

das últimas noites, depois de Maria estar há dias em transe, Tia Emiliana pede para que o 

narrador fique no quarto, enquanto ela descansa. Ao estar a sós com Maria, temos a indicação 

de que o narrador-personagem estabelece uma relação sexual com a jovem, mesmo estando 

ela naquele estado, desacordada. Antes do ato ocorre a seguinte cena: 

 

Ela estava envolta em um hábito amplo [...] Nos ombros uma túnica era presa por 
laços, e meus olhos, neles, se fitando intensamente, me fizeram compreender, e 
depois, ver, que estavam desatados, e deixavam entrever a carne morena e pálida das 
espáduas de Maria, por entre duas bordas do vestuário imaculado, que, apenas 
tocado por meus dedos cautelosos, caiu, para os lados, com surpreendente 
facilidade...Uma renovação lenta, como um cântico, o despertar sucessivo, ritmado, 
de forças novas, o palpitar, que se fazia sentir, a princípio surdo e longínquo, mas 
depois bem próximo, bem nítido, correu por minhas veias como as águas invadem 
murmurando, a princípio hesitantes, depois em louco tumulto, a rede de irrigação de 
uma campina, o palpitar de um sangue mais humano e generoso, despertavam em 
mim toda uma vida nova, involuntária e terrível, como um festim funerário. 
(PENNA, 1985, p.85) 

 

_______________  

 
160 PENNA, 1985, p. 54.  
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No excerto, devemos observar a reação imediata do narrador após ver a “carne 

morena” de Maria Santa, em uma visão claramente erótica. Ele inicia sentindo “uma 

renovação lenta”, “um despertar sucessivo”, “um palpitar” que, diz em sequência, “correu por 

minhas veias como águas invadem [...] a rede de irrigação de uma campina, o palpitar de um 

sangue mais humano [...] despertavam em mim toda uma vida nova, involuntária [...]”. 

Parece-nos que ele descreve, metaforicamente, como ocorre, fisicamente, o processo de uma 

ereção masculina. Logo na sequência, temos a cena de violação de Maria, que permanece 

desacordada, quase morta, o que vem a se confirmar nos fragmentos seguintes.   

A indicação de que o narrador poderia ser uma mulher é mais rara e ocasional, não 

ocorrendo em nenhum momento em marcações de gênero nas palavras, apenas em situações 

específicas. A mais explicita e que merece nota ocorre em uma das conversas em que o 

narrador tem com Maria Santa. A jovem comenta sobre estranhamentos que possui em 

relação a forma como se vê, se compreende e sente as coisas ao seu redor. E eis que Maria 

Santa comenta: 

 

Pois olhe – prosseguiu franzindo os lábios em um sorriso tímido, - ainda hoje sou 
assim, mas nunca encontrei quem me compreendesse, quem entendesse a minha 
loucura, que se tornou para mim uma prisão, onde me debato sozinha, cada vez mais 
sozinha e tenho medo de mim mesma. Todas as mulheres que conheci nunca se 
aborreceram por falta de finalidade, por essa falta geral, absoluta, que eu sinto 
confusamente, e que me faz pensar e dizer coisas que esse mesmo espanto no rosto 
daquelas a quem tentava explicar que ainda não achara, e não achei, uma 
significação, uma utilidade, uma definição para mim própria. Depois que conheci 
você, compreendo melhor o que me aflige, e me parece que os nossos olhos, os 
meus e os seus, descem dentro de mim, e procuram juntos a verdade. E eu me sinto, 
em vez de consolada, mais afastada ainda de minha consciência. Eu mesma não sei 
dizê-lo... Tia Emiliana afirma que é pecado, é vaidade mundana a minha 
preocupação de me estudar, de procurar explicações para as minhas “maluquices”. 
(PENNA, 1985, p. 34) 
 

Note-se que, ao comentar sobre a diferença que via em si em relação a todas as 

mulheres que conheceu, comparando-se com elas, Maria Santa dirige-se diretamente ao 

narrador – “Depois que conheci você compreendo melhor o que me aflige” –, que nos relata a 

cena como se ele fosse uma exceção dentre as mulheres que Maria conheceu.  Seria como se 

ele próprio fosse uma mulher que, ao contrário das outras, que “nunca se aborreceram por 

falta de finalidade”, tem o costume de olhar para dentro de si, e se estudar, algo que Tia 

Emiliana afirma ser pecado. Há, nesse sentido, uma espécie de tratamento negativo dado a 

quem se autoavalia, quem mergulha em seus próprios pensamentos em autoanálise, e tal 

atitude seria o que Maria Santa chama de sua “loucura”, sua “maluquice”.  
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Tal postura é muito significativa para a forma do gótico que aqui analisamos desde A 

confissão de Lúcio. O medo do que vinha de fora, do mundo exterior, perde a predominância 

para o horror que vem de dentro, do poço profundo que a mente humana pode representar e 

do que ela encontra em seu fundo. É como se parte do terror sublime burkeano, com seus 

abismos, rios caudalosos e montanhas escarpadas que aterrorizavam o leitor do século XVIII 

britânico fosse convertido na forma de um abismo interior sobre o qual o indivíduo moderno 

passa a se debruçar e a se assustar com o monstro que encontra lá dentro, tendo de lidar com 

uma reação que a própria Maria Santa assume quando se pega sozinha com seus pensamentos: 

“tenho medo de mim mesma”. Essa postura é muito diferente de uma autoanálise que se 

traduz em algo como autoconhecimento e todos os significados positivos que isso envolve em 

determinadas literaturas contemporâneas. Aqui estamos diante de uma interioridade que é 

assustadora, ao ponto de se caracterizar como uma condição psiquiátrica. Mesmo a oscilação 

entre masculino e feminino que há no referenciamento ao narrador é algo a ser levado em 

conta. Todas as passagens em que podemos definir o narrador como um homem são 

produzidas pelo próprio narrador: a marcação de gênero em palavras e a descrição simbólica 

de uma ereção masculina e etc. Mas as passagens que sugerem ser o personagem uma mulher 

vêm de fora, de outra pessoa, o que parece gerar um conflito de gênero, como ocorre 

analogamente em A confissão de Lúcio quando vimos Gervásio Vila-Nova ser visto como 

uma mulher pelas próprias mulheres.  

Toda a interioridade expressa pelo romance é acentuada quando voltamos nossos 

olhos para o espaço descrito pelo narrador, e nisso encontramos mais relações com a poética 

gótica presente no romance. A começar pela própria descrição da cidade, que ocorre já no 

primeiro fragmento:  

 

Parece-me que entrei nesta cidade furtivamente, como alguém que volta da prisão 
para o país natal. As montanhas negras, escorrendo chuva, apagadas pelo denso 
nevoeiro que sobe da terra, calçada de ferro e também negra, caminham aos meus 
olhos, lentamente, como em sonho sufocante. Leio, em minha memória preguiçosa, 
um grande cartaz com dizeres em inglês e que aparece de surpresa na escuridão, 
indicando a entrada das minas de ouro abandonadas. O vale de pedra, nu de árvores, 
engolfa-se na noite, ameaçador. Nenhuma ambição dava vida àquele lugar de 
mistério. [...] As janelas batem e rangem, abrindo-se e mostrando-me, a espaços, o 
seu interior cheio de miséria e de sombras fugidias. Tudo se confunde com o céu 
muito baixo, que parece todo ele, também, de lama negra desfazendo-se na 
enxurrada, que corre por toda a parte. Vultos sombrios se aproximam, vêm ao meu 
encontro, e o animal aperta os passos incertos, ferido pelo chicote. (PENNA, 2015, 
p. 11-12) 
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A descrição de uma atmosfera sufocante e desse ambiente estranho e ameaçador é 

visivelmente saída de um referencial de terror sublime. Toda a localização cria tanto uma 

sensação de isolamento – no que ele tem de afastamento, de algo que está ao longe – quanto 

de enclausuramento, provocado pelas montanhas negras que cercam a cidade, refletindo a 

forma como a própria mente do narrador o aprisiona em si. Sob esse aspecto, Fronteira se 

insere na tradição do romance gótico, sobretudo aquele que se desenvolve no século XVIII 

inglês, no qual os lugares afastados dos grandes centros urbanos e de iluminação da ciência 

guardam terrores indizíveis.  

De fato, a ambientação do romance guarda especificidades da história do 

desenvolvimento e da modernização do Brasil através de seus aspectos mais negativos. Luís 

Bueno em Uma história do romance de 30 (2006) comenta a respeito do espaço geográfico 

explorado nas obras de Cornélio Penna:  

 

[...] a visão de mundo organizadora dos livros de Cornélio Penna tira um partido 
enorme tanto do ambiente fechado por montanhas que se encontra Minas Gerais 
quanto da violenta atividade mineradora que foi responsável pela ocupação daquele 
estado.  (BUENO, 2006 p. 526) 
 

E, mais adiante, tratando especificamente do romance Fronteira: 

 

As montanhas têm função importante em Fronteira [...] A cidade onde se passa o 
drama narrado no romance não é um lugar qualquer. É uma velha cidade mineira, 
incrustada na montanha da qual se extraiu a riqueza material. Passado esse momento 
histórico, a cidade perdeu a vida, convertendo-se numa espécie de doença. A única 
reação possível da montanha é ocultá-la, mantê-la fechada, isolada, no 
esquecimento. (BUENO, 2006, p. 527) 
 

Em se tratando dos recursos utilizados pela ficção gótica para lidar com assuntos 

envolvendo aspectos da modernidade sob a ótica do terror e do horror, a obra de Cornélio 

Penna representa não apenas uma perfeita adaptação de uma modalidade importada da 

Inglaterra aos cenários e histórias locais do Brasil, mas vai além. O terror e o horror 

expressos por esses processos de modernização não estão dirigidos ao receio do que vem pela 

frente, de um mundo em transformação que está deixando para trás estruturas arcaicas, como 

ocorre com o gótico de primeira fase com o qual Fronteira dialoga. 

Como pudemos observar através do excerto do texto de Bueno acima reproduzido, a 

cidade na qual é ambientado o romance é uma cidade mineira daquelas que foram exploradas 

por anos na busca por suas riquezas minerais, e quando as minas se esgotaram e o ciclo se 

encerrou, foram abandonadas. A cidade viveu o esplendor da modernização enquanto símbolo 
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da fonte de riqueza e prosperidade que fariam o Brasil – ou melhor, a metrópole – crescer e 

prosperar, mas passado o momento, tornou-se um lugar funesto, de ar doentio que viveria 

isolada no meio das montanhas negras e cercadas pela névoa. Isso coloca Fronteira em duas 

linhas de referenciais góticos e que estão relacionadas entre si: uma que trata dos aspectos 

negativos dos processos de modernização, do que ela destrói por onde passa e do ideal de 

progresso com o qual ela é apresentada à sociedade. Em outras palavras: progresso a que 

custo?; e a uma linha que podemos referir como um gótico pós-colonial, muito próximo da 

literatura produzida no sul dos Estados Unidos, conhecida como Southern Gothic, que lida 

com a ambientação sombria, com ares de abandono e decadência, além de toda a violência e 

crime herdados pelas colônias escravocratas do sul norte-americano161. Cornélio Penna, por 

sua vez, está lidando, em grande medida, com os resultados avassaladores de uma estrutura 

política e econômica exploratória do colonialismo que deixou nas cidades e moradores locais 

cicatrizes impossíveis de serem disfarçadas.  

Toda a construção de um horror diante desse mundo que decaiu e encontra-se morto 

está marcada nas ruas e prédios da cidade, descritos pelo narrador: 

 

Casas berrantes de oca, ao lado de paredes alvíssimas, cegas de luz trepavam em 
desordem pela rua em forte ladeira, ao encontro do edifício da cadeia, muito grande, 
espapaçado lá no alto, todo cheio de sinais misteriosos, traçados em suas velhas 
paredes pelas crianças, pelo tempo e pela umidade. Parecia o crânio apodrecido de 
uma caveira ali enterrada há muitos anos, acocorada, à moda dos índios, no cimo do 
morro, e que as chuvas e enxurradas fossem descobrindo lentamente. Eu já fizera 
Maria Santa observar essa semelhança, aumentada pelas duas janelas, enormes e 
gradeadas, que nos espreitavam de longe, hostilmente. Quando chovia, as águas 
formavam logo um riacho, que corria pela sua base, formada de pedras irregulares, 
como grandes dentes maltratados, quase desprendendo-se do gigantesco maxilar. – 
A caveira está babando, - dizia eu, a olhar através dos vidros embaciados pela chuva 
– e a sua baba vem até aqui, até a porta da casa. (PENNA, 1985, p. 22-23) 
 

Dessa descrição devemos observar, igualmente, o quanto a história de degradação do 

lugar está intimamente relacionada com a história de seus personagens, como se ambos 

guardassem alguma cumplicidade. Dela vem o olhar observador da caveira que baba, e cuja 

baba vai até a porta da casa. A conexão ocorre de modo mais claro páginas adiante, quando o 

narrador vincula as origens de Maria Santa às da cidade: 

 

Finalmente pude ver-lhe o rosto muito pálido, mas, como sempre, indiferente, sem 
um vestígio sequer das lágrimas que deveria ter derramado em abundância. O seu 
semblante tinha o característico das mulheres das serras, com as maçãs muito 
salientes, a boca reta, os olhos oblíquos, acentuando os cabelos intensamente negros 

_______________  

 
161 FRANÇA, 2018, p. 1101.  
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a vaga semelhança que se lhe notava com as mulheres mongóis. Essa semelhança 
tornava-se flagrante, quando mantinha as pálpebras abaixadas. Mas o seu olhar 
verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa as sombrias 
arcadas superciliares, que pareciam queimadas por ela, dizia logo a sua origem 
cruzada e decantada através das misérias e dos orgulhos dos homens de aventura, 
contadores de histórias fantásticas, e de mulheres caladas e sofredoras, que 
acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às 
febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas 
percorriam com a ambição única de um ‘pouso’ onde pudessem viver, por alguns 
dias, a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados 
pela procura do ouro e do diamante. Toda a cidade, na sua longa decadência de 
oitenta anos, oito séculos na América jovem, não era mais que um desses ‘pousos’ 
alcantilados nos cerros de pedra de ferro, enormes e maciços para-raios. (PENNA, 
1985, p. 25) 
 

Ao que parece, tudo no romance se constrói enquanto uma fantasmagoria. O 

narrador, Maria Santa e a cidade, todos representam a sombra de algo que ficou no passado, 

fantasmas eles próprios. Junta-se a esse conjunto o sobrado onde viviam, símbolo de uma 

antiga opulência e que agora estava em aparente abandono, vazio e em ruína: 

 

Recuperei minha atenção, adormecida pelo sossego que a envolvera toda, tão 
“habitual”, tão de acordo com o casarão enorme. Suas salas gigantescas e 
toscamente construídas eram mobiliadas com raros móveis muito grandes, de pau-
santo, rígidos e ásperos, e davam a impressão de que os avós de Maria, seus antigos 
possuidores, levavam uma vida de fantasmas, em pé diante da vida, só se sentando 
ou recostando, quando doentes, para morrer. Era uma casa feita de acordo com o 
cenário de montanhas que a cercavam de todos os lados, e não feita para servir de 
quadro e abrigo para os homens que a tinham construído com suas próprias mãos. 
Tudo se conservava nos mesmos lugares, há muitos e muitos anos, e não era o amor 
que talvez tivesse tido aos seus mortos, ou a saudade deles, que mantinham suas 
lembranças perpetuamente na mesma posição. Isso tornava-se evidente quando 
Maria dizia com voz igual: - Foram de minha mãe – eram de meu avô – compraram 
para o casamento de meus pais – todos já morreram... Não se sabe porque, ninguém 
podia dar-lhes outra posição, e tudo se imobilizara em torno dela, prolongando, 
indefinidamente, as vidas indecisas, obscuras, indiferentes, que os tinham formado e 
arrumado, e para os quais ela era uma estrangeira distraída, que se deixara ficar entre 
eles. (PENNA, 1985, p. 15) 
 

Em grande medida, o casarão antigo que simbolizava o poderio das classes 

dominantes da cidade em seu auge tem parentesco com a mesma ideia por trás da utilização 

do castelo no romance gótico setecentista britânico: a ruína de um mundo antigo que ainda 

guardava resquícios de estruturas arcaicas no presente que se reconfigura. 

O sobrado, em sua aparência desolada, com as janelas fechadas, túmulo em vida de 

Maria Santa, torna-se mais um símbolo de isolamento e enclausuramento, que vai se 

adensando conforme o romance avança: no início, as barreiras de reclusão eram as montanhas 

negras e enevoadas, e à elas se acrescenta o casarão; em dado momento na narrativa chove 

torrencialmente por dias, obrigando a todos que se mantenham em casa, trancados em seus 



266 

 

 

quartos; por último, surge a fronteira do pensamento, único e último lugar de refúgio no meio 

de tanta interiorização. 

 

As chuvas começaram a cair, insistentes, intermináveis, isolando, com suas imensas 
e espessas cortinas, primeiro a cidade, os caminhos perdidos na lama, onde se 
enterravam os carros e as tropas, as barreiras da estrada de ferro mais próxima, que 
escorriam pesadamente dos morros e sepultavam os trilhos sob grandes massas 
moles, que a tudo se agarravam e penetravam em toda a parte, depois a casa, 
transformada a rua fronteira em um rio de águas negras e rápidas, e a parte baixa dos 
fundos em um enorme lago de águas frementes, tamboriladas constantemente pelas 
gotas que caíam sem cessar, e faziam, nos telhados, um ruído de punhados de 
moedas, atiradas por antigos demônios. [...] Finalmente o cerco me fez recuar até o 
meu quarto, onde me fechei, entre o céu e a terra, tendo em minha companhia 
apenas a lembrança confusa de uma vida próxima e distante ao mesmo tempo, e que 
já não reconheço, através do nevoeiro psíquico, indistinto, que de tudo me separa, e 
domina o meu novo mundo como um fantasma indefinível e multiforme, enchendo 
de vagos terrores o meu isolamento [...]. (PENNA, 1985, p. 64-65) 

 

É nesse momento que a ideia de fronteira vem à tona com mais intensidade. Todas as 

fronteiras aparentes são expostas: seja no macro, representado pela cidade, depois pela casa, 

cercada pelas ruas, o quarto e a própria barreira do pensamento, a mais temida pelo narrador, 

que explicita: “sinto-me enlouquecer, ao me lembrar que tenho que viver dentro de mim, 

como numa prisão pequena e escura, que se fecha aos poucos, em um isolamento de doença e 

maldade”162. 

Devemos destacar, por fim, a clara presença fantasmagórica do passado, que está 

presente de três formas, todas, certamente, expostas a partir das impressões que o narrador 

misterioso possui desse mundo. A primeira é o passado da própria cidade decaída, que ele 

retoma com o ar fúnebre macabro da prisão que se assemelha à uma caveira. A segunda é o 

passado do casarão e da classe dominante que ele representa. Os últimos pilares desse antigo 

poderio seriam Maria Santa, que tem uma saúde debilitada, e Tia Emiliana. Esta ainda faz por 

onde tentar manter a influência que a família antes tinha, a partir da perspectiva religiosa 

incorporada pela figura de Maria Santa. Na ausência do poder econômico, Tia Emiliana 

recorre ao poder do espaço religioso, incentivando a veneração de fiéis: 

 

Tia Emiliana conservou, desde então e sempre, diante da sobrinha, quando se 
achavam presentes pessoas estranhas ou os empregados, a mesma atitude reverente e 
misteriosa. E, dentro em pouco, toda a cidade repetia a meia-voz, que Maria era 
mesmo Santa, e firmou-se o seu nome, que a acompanhou até o fim. [...] E toda a 
pequena cidade pôs-se a olhar com instintivo respeito a enorme fachada do sobrado, 
de onde tinham saído tantos enterros, tão discutidos e comentados, e parecia ele 
próprio cercado de túmulos, pois entre as pedras agudas do calçamento das ruas, as 

_______________  

 
162 PENNA, 1985, p. 58. 
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lajes que o rodeavam branquejavam como grandes lousas, de aspecto sepulcral. Tia 
Emiliana dera uma vida nova e misteriosa à casa adormecida, que passou logo a ser 
o centro íntimo da cidade. [...] E a pequena janela baixa lá nos fundos, em seu vale 
descampado, tornou-se rapidamente o ponto de encontro dos velhos, dos doentes, de 
todos os infelizes da povoação e seus arredores. Tia Emiliana aconselhava-os e 
recebia, sem nunca deixar transparecer o menor enfado ou cansaço, pedindo apenas, 
com infinita paciência e precaução, como uma recompensa de seus cuidados e de 
seus remédios, que rezassem por Maria, e pela perfeita finalidade da Missão que 
recebera.” (PENNAM 1985, p. 17-18) 
 

Há, na cidade, conforme sabemos a partir de conversas do narrador com outros 

personagens, uma história, quase em tons de lenda, de que Tia Emiliana teria muito dinheiro 

guardado, escondido em algum lugar. Mas nada disso se conclui, no entanto, Tia Emiliana, no 

desejo de manter um mínimo de poder que poderia haver naquela família depois de tantos 

anos, nunca negou. Enquanto isso, construía e administrava a nova e grande influência que 

conseguiu ter com a santidade de Maria Santa. A jovem sequer interagia com seus seguidores, 

tudo passava pelos olhos e pelas mãos de Tia Emiliana, a grande última administradora dos 

interesses familiares.  

A terceira forma do passado que encontramos em Fronteira é a que diz respeito aos 

eventos pretéritos da vida do próprio narrador. Ao contrário do passado coletivo da cidade e 

do passado coletivo da família, o passado individual é o mais difícil de se apreender, o que é 

muito significativo em uma narrativa em primeira pessoa que se apresenta enquanto um diário 

íntimo. Isso se reflete, por exemplo, na presença do Juiz, nomeado unicamente assim, que 

aparece em dado momento e parece saber de algo revelador sobre o passado do narrador, 

assim como de Maria Santa, mas o leitor nunca vem a saber do que essa história se trata:  

 

A embriaguez orgânica de alegria e de esquecimento imprevisto que me trouxera a 
chegada de Tia Emiliana e de suas ideias, desapareceu um dia, subitamente, ao me 
anunciarem que o Juiz se achava na sala, à nossa espera, pois desejava falar com 
Maria Santa e comigo, prescindindo da presença da velha senhora. Era ele uma das 
pessoas que representavam, para mim, todo o passado de remorso e de ideias negras, 
e a notícia de sua breve partida fora como o anúncio de uma aurora próxima na noite 
que se formava em meu espírito, escurecido por suspeitas e secretos receios. 
(PENNA, 1985, p. 18) 
 

Para além desse episódio – que se conclui com a morte do Juiz, que deixa uma série 

de documentos para o narrador, e que provavelmente nos revelaria sobre o passado 

aparentemente traumático que ligaria Maria Santa e o narrador –, é perceptível, em diversos 

momentos, o quanto o narrador, que se encontra produzindo um diário, se bem nos 

lembrarmos, tenta utilizar-se da escrita do eu para buscar a si mesmo. Esse movimento, 

somado ao constante estranhamento com o qual se vê, reforça-nos a ideia de que algo ruim 
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aconteceu em seu passado, antes de ele ir embora da cidade. O caso pode ter sido, inclusive, o 

motivo de sua partida. No entanto, esse indivíduo que volta é outro e não consegue se 

reconectar consigo, com o eu do passado que ele vê nos retratos pela casa: 

 

Era preciso fugir novamente, viver outros quadros, respirar outro clima se eu não 
quisesse perder para sempre o senso já hesitante de minha própria unidade. Queria 
voltar a mim, e já não me encontrava, incapaz de reconstruir qualquer de meus 
aspectos. (PENNA, 1985, p. 63) 
 

E, ainda falando consigo: “é melhor você voltar ao seu passado, procurar outro ponto 

de partida, mudar as etiquetas de seus sentimentos, e você encontrará, talvez, a sua perdida 

simplicidade.”163. Todo o mergulho em sua interioridade que empreende ao longo do 

romance, e seu caminhar por entre os escombros memorialísticos da cidade e do casarão não 

lhe permitem tomar contato consigo mesmo, com uma existência sua anterior, há muito 

esquecida e inalcançável.  

O que temos, ao final do texto de Penna, posto em perspectiva com a narrativa de 

Lúcio da novela de Sá-Carneiro, é a percepção de dois indivíduos que, em suas experiências 

particulares de autoanálise, lidando com seus abismos interiores de modos distintos, de toda 

forma sucumbem e flertam com a loucura e com o autoestranhamento. Ainda assim, talvez a 

diferença mais marcante entre as duas obras – além da natureza distinta prevista entre uma 

confissão e um diário que evocamos no início deste item –, levadas em consideração no 

conjunto de todas as narrativas que analisamos neste estudo, é a quase completa ausência de 

aspectos nacionais em A confissão de Lúcio, enquanto Fronteira é um romance que trata de 

fantasmas e monstros tipicamente brasileiros.  

Ambas as obras representam inovações em termos de formulação de romances, não 

apenas no cenário nacional de cada país, mas na ficção gótica em língua portuguesa que 

enxerga no indivíduo moderno e em seus questionamentos uma nova fonte de horrores no 

início do século XX, mantendo viva e renovada a tradição do romance gótico.  

 

 
 

 

 
 

_______________  

 
163 PENNA, 1985, p. 78. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A MODERNIDADE DA FICÇÃO GÓTICA E O 

CONTEXTO LUSO-BRASILEIRO 

 

Um dos principais objetivos que nortearam o presente trabalho foi o de elaborar um 

material produzido em língua portuguesa que refletisse sobre um tipo de literatura que a 

crítica literária lusófona considerou, por muitos anos, como sendo alheio ao nosso ambiente: a 

ficção gótica e seus exemplares produzidos por autores brasileiros e portugueses. Certamente, 

como pudemos verificar na introdução, assim como em algumas observações realizadas ao 

longo do primeiro capítulo, esse afastamento entre o gótico e o cenário luso-brasileiro se deu 

devido à compreensão que se tinha sobre a literatura gótica durante boa parte do século XX.  

Não há equívoco ao se afirmar que castelos em ruínas, cenários medievais e supostos 

fantasmas e maldições são frequentes em determinados conjuntos de obras da ficção gótica, 

mas para a interpretação que aqui estabelecemos, e que se filia à uma tendência 

contemporânea da crítica do gótico no século XXI, não seria correto designar esses elementos 

como fundamentais para a definição do gótico literário. Tais características são manifestações 

que representam apenas uma das inserções dessa literatura nos gostos da época na qual surge 

– no contexto de um mundo inglês em franco processo de modernização política, econômica, 

social e que se encaminha para o século XIX. O que há por trás da utilização desses 

componentes é o que, de fato, determina a base da literatura gótica: a expressão, pelas 

estéticas do terror e do horror, dos “medos e ansiedades da experiência moderna”.  

Foi com o intuito de observar mais detidamente essa dinâmica que, no primeiro 

capítulo, recuperamos não apenas as diversas utilizações do vocábulo gótico, mas também os 

precursores que abriram caminho para a utilização do terror e do horror na modernidade. 

Além disso, a análise que apresentamos acerca das contribuições de The castle of Otranto 

para a ficção gótica demonstrou-se relevante para a compreensão do gótico em si e do 

impacto do romance de Walpole nessa modalidade, tendo em vista que, usualmente, o livro é 

posto em segundo plano quando refletimos sobre as obras da ficção gótica mais relevantes, 

visto como algo muito distante do que se produziu posteriormente e tendo seu valor reduzido 

a apenas uma questão documental e inaugural. Certamente, o Otranto possui uma 

configuração que o diferencia, em termos de composição de personagens, tramas e cenários, 

dos caminhos que a prosa moderna tomou nas décadas seguintes, no entanto, ali já estavam 

contidas as instituições básicas da ficção gótica: o embate entre elementos antigos e modernos 

na composição literária; a tensão dos papéis sociais, que evidenciariam, nos anos seguintes, 

os conflitos entre as mais diversas classes e categorias sociais que a modernidade inseriu na 
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literatura, como masculino e feminino, aristocracia e burguesia; e, a principal contribuição, a 

utilização do terror e do horror em uma narrativa fruto e consequência de questões geradas 

pela modernidade. Por essa razão, a presença do Otranto no presente trabalho, além de ter 

contribuído para a fundamentação das análises aqui apresentadas, também visou a 

revitalização da importância dessa obra dentro dos estudos do gótico.  

Da mesma forma, a explicitação do que deve estar em evidência nas caracterizações 

do terror e do horror mereceu destaque na pesquisa devido aos lugares-comuns que esses 

termos ocupam no meio cultural e que se devem, em grande medida, aos usos que o mercado 

cinematográfico faz dos termos na tentativa de estabelecer nichos de consumo baseados em 

gêneros. O terror e o horror estão muito longe de serem apenas representados por histórias 

repletas de fantasmas, assassinos em série e jump scares. Seus significados são objetos de 

reflexão desde a origem do gótico literário, a exemplo das considerações feitas por Ann 

Radcliffe em On the supernatural in poetry, publicado em 1826. O entendimento dessas 

formas é o que nos possibilita compreendermos as mudanças e os desdobramentos ocorridos 

dentro das temáticas da ficção gótica ao longo dos anos. Desde os romances “comportados” 

de Radcliffe, passando pela experiência escandalosa de The Monk, até os horrores de Drácula, 

a dinâmica entre a elaboração literária de um medo do desconhecido, do obscuro e daquilo 

que não podemos controlar – inclusive dentro de nós mesmos –, e o medo diante do que se 

mostra escancaradamente diante de nossos olhos e que nos coloca em estado de choque é 

fundamental para a assimilação de como esses medos se transformaram ao longo dos anos.  

Se inicialmente tais medos vinham das revoluções violentas ocorridas na estrutura 

social europeia e das dificuldades da razão para se estabelecer em territórios mergulhados em 

trevas, no século XIX esse medo passou a residir nos limites da própria ciência, nos impactos 

dos ideais de progresso na vida e na moral da sociedade, assim como na realidade daqueles 

que permaneceram às margens dos processos de modernização – ou foram para lá empurrados 

–, seja no campo ou nas próprias cidades grandes, símbolos dos ideais de civilização e 

cenários das grandes diferenças sociais que o dito progresso criou.  

Tal entendimento da ficção gótica, mais abrangente em comparação aquele 

formulado em meados do século XX, nos permite reinterpretarmos um vasto conjunto de 

obras luso-brasileiras e percebermos que, ao contrário do que se imaginou, a suposta ausência 

de literatura gótica no Brasil e em Portugal deveu-se a uma significação mais restrita dessa 

modalidade literária, e não a uma presumida falta de vocação dos dois países para o terror e 

horror literários. 



271 

 

 

Com base nessas formulações, realizamos análises de obras produzidas em língua 

portuguesa que podem ser interpretadas como legítimos exemplares da ficção gótica, e não 

apenas textos com traços sem expressão da modalidade. É necessário frisarmos, igualmente, 

que a partir do momento que designamos uma obra como gótica, essa característica não a 

torna menos pertencente a outras categorias que a constituem. Ao afirmarmos que Eurico, o 

presbítero é um romance gótico, não estamos retirando dele seus traços de exemplar do 

Romantismo português ou de romance histórico. Da mesma forma, ao incluirmos O cabeleira 

como um exemplo de ficção gótica brasileira não estamos ignorando seus aspectos românticos 

e muito menos os realistas/naturalistas. O gótico literário é uma modalidade que não é 

incompatível com outras estéticas e escolas; ao contrário, opera em conjunto com elas, 

explorando possíveis nuances.  

Sendo assim, apesar de cada um dos textos aqui analisados possuírem inúmeras 

possibilidades interpretativas capazes de engendrar outras pesquisas, devido às diversas 

referências que as atravessam, o principal interesse desse estudo foi o de perceber, 

especificamente, que papel o componente gótico possui nessas obras. Em outras palavras, 

como o gótico está ali representado? Em meio às diversas formas de expressão disponíveis no 

cenário literário, o que fez esses autores optarem pelas diversas intensidades do terror e do 

horror para contar suas histórias? A partir das leituras que fizemos até aqui, uma das 

possíveis respostas seria a demonstração de uma necessidade desses escritores de expressar 

literariamente alguns dos aspectos negativos dos processos de modernização em seus países. 

Porém, os dois últimos romances analisados possuem algumas diferenças em relação aos 

textos presentes nos capítulos anteriores, muito relacionadas às mudanças de paradigmas 

literários no início do século XX. 

Tanto A confissão de Lúcio quanto Fronteira são obras que demonstram grande 

interesse em representar um horror interior, uma percepção individual de personagens 

marcados por experiências traumáticas. Mas, como vimos, enquanto o romance de Cornélio 

Penna guarda em suas páginas questões ligadas ao passado nacional, o texto de Sá-Carneiro é 

um dos únicos de nosso conjunto que passa ao largo de questões envolvendo a história e a 

nacionalidade portuguesas, estando realmente mais preocupado em lidar com os aspectos 

psicológicos do narrador. O momento em que Lisboa surge em sua história de modo 

significativo enquanto cidade é para diferenciá-la de Paris, o que torna a experiência interior 

de Lúcio mais intensa, uma vez que os estímulos da ultracivilizada capital francesa não estão 

disponíveis para distraí-lo, deixando-o a sós consigo mesmo, em seus estranhos pensamentos. 
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Para além de A confissão de Lúcio, “O canto da sereia”, de Júlio Dinis, também não 

evoca questões envolvendo a história ou a nacionalidade portuguesas, mesmo que a narrativa 

se passe em um isolado e específico vilarejo de pescadores. Ainda assim, tanto o texto de Sá-

Carneiro quando o de Dinis são escolhas pertinentes para o repertório aqui apresentado, posto 

que, o que nos interessa realmente, como expressamos na introdução, é a análise de ficções 

luso-brasileiras a partir da poética gótica que representa os conflitos da modernidade através 

dos prismas do terror e do horror. Se em diversos momentos as questões locais desses países 

se apresentaram nessas narrativas de modo enfático, isso corresponde a um traço específico 

que enriqueceu as possibilidades interpretativas das obras em nosso percurso, mas não 

influenciou na percepção destas enquanto góticas em si. Dessa forma, o caráter gótico de uma 

obra foi mais valorizado para sua seleção do que o teor nacional, sendo este entendido como 

um grupo de características identitárias. 

É evidente que os eixos temáticos que aqui selecionamos para a divisão dos textos 

literários – o passado, o sobrenatural e a interioridade – representam apenas uma das 

alternativas possíveis para observarmos os elementos recorrentes da ficção gótica luso-

brasileira. Ainda assim, essa formulação carrega tanto as linhas de força mais abrangentes dos 

cenários brasileiro e português, quanto daquelas presente na ficção gótica enquanto 

modalidade literária ocidental de modo generalizado. Na medida em que apresentamos as 

análises foi possível verificar que as produções do gótico lusófono ao longo do século XIX e 

início do XX manteve certa sintonia com o que era produzido em outros países, logo, 

devemos observar que o gótico luso-brasileiro, ainda que possua suas particularidades e 

aspectos que se constituem como inovadores dentro da narrativa gótica local– como, por 

exemplo, a existência de um vilão involuntário em “Pai-Raiol, o feiticeiro” –, não está tão 

fora da curva, e muito menos se constitui enquanto um fenômeno isolado e recebido com 

pouco interesse por nossos autores. 

Longe de estabelecer termos definitivos para o desenvolvimento do gótico luso-

brasileiro, o presente trabalho pretendeu criar um diálogo com uma área de estudo em franco 

processo de expansão, principalmente no cenário brasileiro: os estudos do gótico. Seja a partir 

de textos integrantes do que convencionou-se chamar de cânone, ou daquelas que foram 

consideradas obras secundárias pelos principais manuais de história da literatura, o que ficou 

evidente foi, sobretudo, o nível de alcance da literatura gótica ao longo dos anos, em países de 

culturas distintas e de obras literárias dos mais diversos estratos. 
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