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À Deusa, minha mãe,  

que no seu leito de morte, mesmo sem falar,  

nos mostrou o que é amar.  



 
 

HOMENAGEM À PROFª. LÍLIAN LOPONDO 
(minha primeira orientadora) 

 

 

 

 

 

26 de dezembro.  

Precisamente o dia do meu aniversário. 

Não seria necessário abrir aquele e-mail, pois, com olhos lacrimejantes, 

meu coração pressentia o teor da mensagem intitulada “notícias tristes”. 

Como um travo de amargura, suas palavras foram o pior  

presente que já recebi em tantas primaveras. Ela se foi... 

Como um cometa, passou rápido e deixou marcas; 

como um arco-íris, encheu nossas tardes nuviosas de alegria; 

como a luz em noite de escuridão, iluminou o caminho de muitos de nós; 

como uma boa amiga, amenizou nossas dificuldades; 

como a flor perfeita, tornou nossos sonhos possíveis; 

como um dia após o outro, deixou esperança... 

Nascida para alegrar, inspirar e encantar, com seu sorriso, nossa mestra, 

como um castelo construído na areia da praia, se foi tão cedo... 

Mas nos deixou muitos ensinamentos: um profundo respeito pelas Letras e 

um invejável amor pela vida. 

Como um por do sol, morrendo com o nascer da lua, deixa saudade  

e nos ensina que amanhã é um novo dia;  

e junto dela em breve estaremos.   

Prepara-nos um bom lugar. 
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Were I called on to define, very briefly, the term “Art,”  

I should call it “the reproduction of what the Senses  

perceive in Nature through the veil of the soul.”  

The mere imitation, however accurate, of what is in Nature,  

entitles no man to the sacred name of “Artist.”  

Denner was no artist. The grapes of Zeuxis were inartistic –  

unless in a bird’s-eye view; and not even the curtain of  

Parrhasius could conceal his deficiency in point of genius.  

I have mentioned “the veil of the soul.”  

Something of the kind appears indispensable in Art. 

We can, at any time, double  

the true beauty of an actual landscape  

by half closing our eyes as we look at it.  

The naked Senses sometimes see too little –  

but then always they see too much. 

(Edgar Allan Poe) 



 
 

RESUMO 
 

 

 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral estudar algumas adaptações de Edgar Allan Poe para o 

cinema ao passo que os objetivos específicos se resumem nos seguintes: a) refletir sobre o 

Gótico literário, procurando identificar as suas principais estratégias de representação; b) 

investigar as linhas fundamentais que definem a base gótica dos contos e dos filmes, a fim de 

estabelecer relações entre eles; c) analisar as narrativas verbais e as cinematográficas, 

destacando o grau de afastamento e de aproximação entre elas, mediante a recriação da 

estrutura narrativa; d) verificar o nível de autonomia estética das produções fílmicas em 

relação à obra literária. Como corpus foram selecionados quatro contos: “The fall of the house 

of Usher”, “Metzengerstein”, “William Wilson” e “Never bet the devil your head ― a moral 

tale”, de Poe; e dois filmes: The fall of the house of Usher e Histoires extraordinaires. A 

investigação segue em duas direções: primeiro, discutimos o Gótico, procurando entender o 

Gótico americano e posicionar Poe diante dessa estética; segundo, procedemos a uma análise 

interpretativa dos textos narrativos e, na sequência, partindo da verificação das inversões e 

supressões, dos acréscimos e deslocamentos, analisamos os textos fílmicos como adaptações. 

Especificamente, procura-se detectar a partir de quais mecanismos as obras cinematográficas 

dialogam com a obra de Poe, ou seja, em que medida elas atualizam a obra oitocentista. Esta 

tese se justifica por contribuir para a ampliação do arcabouço teórico das análises sobre 

adaptações de obras literárias para o meio fílmico e por possibilitar que a obra de Poe 

continue viva na memória do público/leitor. Trabalhamos com a hipótese de que há um 

diálogo entre os diferentes discursos, com o intento de mostrar que os elementos verbais, 

performáticos, cinéticos e audiovisuais contribuem de modo significativo para a interpretação 

contemporânea da obra de Poe. 

Palavras-chave: Cinema. Conto. Gótico. Recursos estéticos. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

 

The general objective of this research is to study some adaptations of Edgar Allan Poe to the 

cinema while the specific objectives are summarized as following: a) to reflect on the literary 

Gothic, trying to identify its main strategies of representation; b) to investigate the 

fundamental lines which define the gothic base of the tales and films in order to establish 

relations between them; c) to analyze the verbal and cinematographic narratives, highlighting 

the degree of distance and approach between them by recreating the narrative structure; d) to 

check the level of aesthetic autonomy of the filmic productions in relation to the literary work. 

As corpus four short stories were selected: “The fall of the house of Usher”, 

“Metzengerstein”, “William Wilson” and “Never bet the devil your head ― a moral tale”, by 

Poe; and two films: The fall of the house of Usher and Histoires extraordinaires. The research 

goes in two directions: firstly, we discuss the Gothic, trying to understand the American 

Gothic and stand Poe on this aesthetic; secondly, we proceed an interpretative analysis of the 

narrative texts and after that, based on the verification of inversions and omissions, additions 

and displacements, we analyze the filmic texts as adaptations. Specifically, it tries to detect 

from which mechanisms the cinematographic works dialogue with Poe’s work, that is, in 

what extent they update the nineteenth century work. This thesis is justified by its 

contribution to the expansion of the theoretical framework of the analysis of adaptations of 

literary works to the filmic medium and to allow Poe’s work to remain alive in the 

public/reader’s memory. We hypothesized that there is a dialogue among the different 

discourses, in order to show that verbal, performative, kinetic and audiovisual elements 

contribute significantly to the contemporary interpretation of Poe's work. 

Keywords: Aesthetic resources. Cinema. Gothic. Short story. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 
Edgar Allan Poe (1809-49) é a figura mais excêntrica da história da literatura 

americana. Segundo Killis Campbell (1917/78), poucos escritores tiveram vida tão repleta de 

lutas e fracassos, e nenhum viveu e morreu mais completamente sem a simpatia dos seus 

contemporâneos. Entretanto, seu nome no estrangeiro é mais conhecido que o de qualquer 

outro escritor americano e, desde o despontar do século XX, sua notoriedade tem, 

seguramente, crescido entre seus compatriotas. 

Opinião similar encontra-se em Paul Valéry (1924/89, p. 137) ao observar que “[...] a 

glória universal de Edgar Poe não é ofuscada nem contestada a não ser em seu país de origem 

e na Inglaterra. Este poeta anglo-saxão é estranhamente não-reconhecido pelos seus”. 

Contudo, os europeus, em geral, notadamente os franceses, souberam apreciar o seu valor, 

principalmente, pelo seu método e por ter inovado vários gêneros. 

Paradoxalmente, reconhecido como o escritor que aprimorou o conto e deu feição 

nova à história de crimes, formatando-a em ficção policial, Poe tem sido, por vezes, acusado 

de ter um estreito campo de ação, com narrativas muito repetitivas, ambientadas em cenários 

antigos, sem uma variedade de temas, que oscilam entre dois ou três tipos, e tendem ao 

suspense e ao terror. O brasileiro José Paulo Paes, por exemplo, ao apresentar a coletânea 

Histórias extraordinárias, traduzida por ele, escreve que “o maior defeito dos contos de Poe é 

a monotonia dos efeitos e das situações” (PAES, 1958, p. 12).  

Esta crítica leva em conta especialmente as escolhas dos procedimentos estéticos que 

realmente pouco variam em Poe, no entanto são esses recursos expressivos que dão feição aos 

seus contos góticos, marcando o seu estilo de escritura. Benjamin F. Fisher (2002) assevera 

que os compatriotas de Poe não imaginavam que tais advertências (críticas contra o seu 

goticismo) são o que tem, tipicamente, atraído um maior número de leitores, e que tal sedução 

é totalmente compreensível. Conforme H. P. Lovecraft (2007, p. 69), apesar de Poe ser 

criticado por sua trivialidade, ele influencia pela manutenção de um tom único e consecução 

de uma impressão única no conto, fazendo com que seus relatos permaneçam “vivos de uma 

maneira que poucos outros poderão jamais almejar”. 
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Por explorar os limites humanos no campo psicológico, utilizando o excesso como 

forma de despertar consciências e sensibilidades, o Gótico é um gênero que se mantém 

presente tanto na literatura quanto no cinema e consegue, ainda nos tempos atuais, atrair um 

grande público. Nesse sentido, entende-se o apreço que diretores têm pelas narrativas 

macabras de Poe ao adaptá-las em imagem fílmica. Isso justifica o fato de ele ser um dos 

autores mais adaptados para o cinema em todos os tempos, conforme The Internet Movie 

Database (IMDb), uma base de dados sobre filmes, comerciais e séries para televisão, jogos 

de computador etc. Além de influenciar os meios audiovisuais, Poe tem exercido influxo em 

outras áreas das artes como o teatro, a pintura e a música, os quais mantêm estreita interação 

com a sua ficção de modos variados. Sobre Poe, Don G. Smith (2003),1 renomado estudioso 

da sua filmografia, declara: 

 

Beyond the world of literature and literary criticism, his work has also influenced 
the worlds of music (Debussy, Ravel, Prokofied), art (Beardsley), and of course, the 
cinema, where his horror tales and weird poems often serve as inspiration. And just 
as his literary creations have had a worldwide influence, especially in France, the 
cinema of Edgar Allan Poe reaches across the continents.2 (SMITH, 2003, p. 5). 

 

Sobre essa influência no cinema, o IMDb informa que há 336 produções 

cinematográficas ou televisivas (de curta ou longa-metragem) baseadas ou inspiradas em 

obras de Poe. Esse número o consagra como o autor americano que teve por mais vezes a sua 

obra transformada em obra fílmica. Alguns compatriotas seus, contemporâneos ou não, como 

Washington Irving, com 57 adaptações, James Fenimore Cooper, com 41, Nathaniel 

Hawthorne, com 57, Herman Melville, com 55, Mark Twain, com 151 e Ernest Hemingway, 

com 75, permanecem bem aquém dele. No cenário mundial, Poe fica atrás apenas de William 

Shakespeare, podendo ser ovacionado como o segundo escritor mais adaptado em toda a 

história do cinema.  

Como se nota, a concretização mais evidente da convivência ficcional de Poe com 

outras linguagens da arte está nas adaptações para o cinema. Observa-se que os produtores da 

sétima arte não se restringem apenas a uma parcela de sua produção literária, sendo sua poesia 

                                                
1 Todas as traduções deste trabalho são de nossa autoria. Para realizar tal tarefa, procuramos nos manter mais 
próximos do texto fonte, visando restituir o seu sentido, mesmo que para isso, em alguns casos, fosse necessário 
recorrer a uma tradução literal.  
2 Além do mundo da literatura e da crítica literária, seus trabalhos também influenciaram os mundos da música 
(Debussy, Ravel, Prokofied), da arte (Beardsley), e, claro, do cinema, onde seus contos de horror e poemas 
misteriosos frequentemente servem como inspiração. E, assim, como as suas criações literárias tiveram uma 
influência mundial, especialmente na França, o cinema de Edgar Allan Poe cruza os continentes.  
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e prosa um poço de inspiração para a imaginação deles. A relação de sua obra com esse meio 

acontece de maneiras variadas: muitas consistem em adaptações de seus textos, algumas 

figuram como homenagens ao referenciar o escritor fazendo alusões e outras têm sua obra 

como inspiração. Nas produções cinematográficas, as adaptações vão desde longas-

metragens, passando por médias e curtas, chegando a simples menções. 

Dentre os seus vários trabalhos, citamos os preferidos por esses profissionais, 

elencando os que mais vezes se transformaram em filmes para o cinema ou para a televisão: 

“The fall of the house of Usher” tem 18 adaptações e “The cask of amontillado” 15. “The 

black cat” e “The pit and the pendulum” contam com 10 adaptações, enquanto “The murders 

in the rue Morgue” tem 9, “The masque of the red death”, 8 e “The premature burial”, 5. Para 

surpresa nossa e, possivelmente, do leitor/espectador, o campeão não é o poema “The raven”, 

pelo qual Poe é mais conhecido, com 18 adaptações e, sim, o conto “The tell-tale heart”, com 

pelo menos 52 adaptações.  

A primeira realização cinematográfica baseada na obra de Poe é uma produção 

americana, datada do começo do século XX, com o título original Sherlock Holmes and the 

great murder mystery (1908) também conhecida por Sherlock Holmes in the great murder 

mystery. É um curta-metragem mudo, em preto e branco, com duração de 9 minutos, 

classificado no gênero mistério e produzido por Crescent Film Manufacturing Company. Por 

ser um filme considerado perdido, como outras obras da mesma época, conforme informação 

de Smith (2003), o elenco e o diretor são desconhecidos. Esse curta relata o crime cometido 

por um gorila que escapa de sua jaula. Com base em evidências circunstanciais, um jovem 

chamado Jim é acusado e está prestes a ser condenado quando, pela ajuda do detetive 

Sherlock Holmes, é inocentado e libertado. Apesar de o filme introduzir  o detetive Holmes, 

personagem criada por Arthur Conan Doyle (1859-1930), e o seu velho amigo Watson, é 

declaradamente uma adaptação do conto “The murders in the rue Morgue” (1841), de Poe. 

Por esse exemplo de hibridação do emergente cinema do início do século XX, conjectura-se o 

que a imaginação dos adaptadores seria capaz de fazer ao longo dos séculos.  

O desenvolvimento das adaptações das obras de Poe para o cinema deve-se a uma 

figura relevante, David Griffith (1875-1948), um admirador incondicional do escritor, que, 

como diretor, dedicou-lhe várias obras: os curtas-metragens mudos, em preto e branco, Edgar 

Allan Poe (1908), The sealed room (1909) e The two paths (1911) que não representam os 

filmes mais significativos desse período de Griffith, porém não deixam de ser bons trabalhos, 

pois o diretor criou diversas cenas particularmente interessantes de um ponto de vista de 

narrativa audiovisual e de significação imagética. Todavia, foi o longa-metragem The 
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avenging conscience (1914), roteirizado e dirigido por ele, que deu um salto nas adaptações 

de Poe para o cinema nesse período, constituindo-se na primeira tentativa de se fazer um 

cinema denominado gótico. Baseado nos contos “The pit and the pendulum” (1842) e “The 

tell-tale heart”e no poema “Annabel Lee” (1849), esse filme fala sobre a culpa de um anti-

herói envolvido em um grande esquema de assassinato. É uma obra invulgar, pois Griffith faz 

um uso paradgmático da linguagem que vinha sendo desenvolvida nas décadas anteriores, 

cujo ciclo evolutivo pareceu se completar no final dos anos 60. 

Um pouco adiante no tempo, talvez a mais notável é a série americana da década de 

60. Conhecida como “the Corman-Poe film cycle”3 (SMITH, 2003, p. 3), eram 8 longas-

metragens, em cores, dirigidos por Roger Corman (1926-) e estrelados por Vincent Price 

(1911-93): The fall of the house of Usher (1960), The pit and the pendulum (1961), The 

premature burial (1962), Tales of terror (1962), Haunted palace (1963), The raven (1963), 

The masque of the red death (1964) e The tomb of Ligeia (1965). Dessas realizações 

cinematográficas, destaca-se o trabalho de Corman e, principalmente, a parceria dele com 

Price, porque foram duas personalidades que tornaram as obras de Poe em filmes ícones do 

cinema gótico. 

Um aspecto que chama atenção é o fato de as produções não terem perdido o ritmo nas 

três décadas seguintes. Entre 1970 e 1999 são 90 adaptações, com uma surpreendente média 

de 30 filmes por década ou 3 filmes por ano. Outro dado revelador são as numerosas 

montagens do início do terceiro milênio. Desde a virada do século até os dias atuais são 133 

títulos, sendo que só nos últimos cinco anos (2011 a 2015) são 44 adaptações. Desse período, 

o destaque são as séries televisivas, das quais salientamos uma brasileira e outra americana: 

Contos do Edgar (2013), com 5 episódios, dirigida por Gabriel Hirschhorn e Pedro Morelli, 

filmada em São Paulo, e Theatre fantastique (2014), com 6 episódios, dirigida por Ansel 

Faraj. Acrescentam-se a esse número 11 novas produções: 04 já lançadas em 2016: The 

murder of Evelyn Cross, Bad Karma Santa, The tell-tale heart e The tell-tale heart: siters; 05 

com lançamento previsto ainda em 2016, mas sem data marcada: The mask of the red death e 

The raven (anunciadas), The Fantasmagori (pré-produção), El corazón delator e Silêncio & 

sombra (pós-produção); e 02 com previsão de lançamento em 2017: Steven Berkoff’s tell tale 

heart (pré-produção) e Ligeia  em fase de filmagem. Esses dados só confirmam Poe como um 

autor atual ou, no dizer de Smith (2003), Poe exerce uma força ainda hoje sobre os produtores 

de cinema. 
                                                
3 o ciclo de filmes Corman-Poe 
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Dentre os vínculos que a produção literária de Poe possui com as diversas áreas, um 

foi escolhido para ser o objeto de estudo desta pesquisa: as relações de sua ficção com o 

cinema. Considerando a questão exposta, esta tese tem como objetivo examinar de que 

recursos de expressão Poe se vale para a composição da narrativa gótica e investigar como 

esse gênero se manifesta na adaptação do conto para o filme. Ainda será objeto deste estudo a 

análise dos efeitos de sentido produzidos em ambas as linguagens. Esta pesquisa de cunho 

intermidial insere-se dentro do âmbito dos estudos entre a Literatura e as outras Artes, mais 

especificamente, a relação da Literatura com o Cinema e visa compreender o texto verbal e a 

maneira como os produtores criaram o texto fílmico. 

O foco é os anos 60, quando se dá o boom das adaptações fílmicas das obras do autor 

nos territórios americano e europeu. Desse vasto universo, o alvo são dois longas-metragens 

do início e do fim da década de 60, mais especificamente 1960 e 1968. Dentro desse amplo 

contexto, o enfoque deste estudo é estabelecer as equivalências (aproximação e 

distanciamento) que existem entre as narrativas literárias e as fílmicas. Para tanto, propõe-se a 

examinar a configuração do Gótico na literatura, de modo que ao analisarmos os filmes 

possamos entender os vários níveis de leituras cinematográficas e as escolhas feitas pelos 

produtores para recriar as narrativas de Poe.  

Como corpus foram selecionados quatro contos: “The fall of the house of Usher” 

(1839), “Metzengerstein” (1832), “William Wilson” (1839) e “Never bet the devil your head 

― a moral tale” (1841), de Poe; e dois filmes: The fall of the house of Usher (1960), dirigido 

por Corman, e Histoires extraordinaires (1968), composto por três médias-metragens: 

“Metzengerstein”, “William Wilson” e “Toby Dammit”, dirigidos por Roger Vadim (1928-

2000), Louis Malle (1932-95) e Federico Fellini (1920-93), respectivamente.  

Para designar cada uma dessas partes (médias-metragens), Smith (2003) utiliza o 

termo “segmento”. Seguindo seus passos, adotamos a mesma terminologia e, de maneira 

similar, usamos itálico quando se refere ao filme e aspas com relação aos segmentos. Neste 

trabalho, estamos utilizando as edições brasileiras A queda da casa de Usher (2013) e 

Histórias extraordinárias (2003). Esses contos foram eleitos por se constituírem clássicos da 

ficção de Poe e por serem considerados por nós amostras representativas de sua estética 

gótica. A escolha dos filmes recai sobre o fato de eles, sendo dirigidos por cineastas de 

diferentes nacionalidades, exprimirem modos diversificados de ver e de (re)pensar Poe no 

século XX, por meio de sua (re)apresentação em imagem fílmica.  

O trabalho será desenvolvido com base em pesquisa bibliográfica em obras que tratam 

da temática apontada, considerando as teorias clássicas e contemporâneas concernentes a 
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esses assuntos. A pesquisa tem caráter essencialmente descritivo, pois se observa o fenômeno 

para descrevê-lo e interpretá-lo sem manipulação experimental. A análise dos dados coletados 

pretende ser qualitativa, pois serão interpretados à luz do construto teórico. Imbuídos do 

pensamento de que não há um método universal de análise de filmes (AUMONT; MARIE, 

1990), cabe a nós como analista encontrar nosso próprio método que não se furta a tangenciar 

um possível esboço do método geral utilizado nesse tipo de análise. Valemo-nos, 

sobremaneira, das orientações e leituras interpretativas de Robert Stam em A literatura 

através do cinema (2008). Claro que, utilizando uma metodologia própria, buscamos nos 

preocupar em definir nossos próprios critérios de validez, tendo a consciência de que, sendo 

sui generis, eles correm o risco de serem pouco convincentes. 

Nosso método é o de identificar separadamente os textos narrativos e os fílmicos, 

encontrar as formas de estudá-los comparativamente para, então, procedendo a uma leitura 

interpretativa detalhada de todos os componentes específicos de cada um, chegar a construir 

gradativamente seu significado mais amplo. Num primeiro momento, determinamos com 

precisão a principal estratégia de representação do Gótico nos textos, seguindo com a 

identificação dos acréscimos e deslocamentos e das analogias, inversões e supressões e, 

principalmente, das cosmovisões que perpassam os mesmos.  Em outras palavras, usando o 

termo de Linda Hutcheon, procuramos determinar as “oscilações”, porque “se conhecemos a 

obra adaptada, haverá uma oscilação constante entre ela e a nova adaptação que 

experienciamos; caso contrário não experienciaremos a obra como adaptação” 

(HUTCHEON, 2011, p. 16, grifo da autora).  

Após esses procedimentos, apresentamos os resultados de nossa pesquisa e tecemos 

considerações pertinentes às nossas conclusões baseadas na base teórica que utilizamos. 

Procuramos responder algumas questões: a) como se processa a transposição da linguagem 

literária para a linguagem do cinema? b) quanto da natureza literária foi mantida e quanto foi 

eliminada/transformada? c) qual a tensão entre os textos verbais e os não verbais? d) qual a 

visão dos diferentes produtores cinematográficos da obra de Poe? Resta-nos enfatizar que 

pretendemos dar prioridade ou privilegiar na mesma medida tanto os textos adaptados quanto 

as adaptações, pois o que mais nos interessa é a relação dialógica entre eles, por entendermos 

que no processo de adaptação, as histórias, sendo transcodificadas em uma mídia diferente, 

não se configuram apenas como entidades formais, mas como modos distintos de interagir 

com os públicos.  

Para compreendermos a respeito da adaptação, recorremos aos estudos de Hutcheon, 

em Uma teoria da adaptação (2011), nos quais propõe uma dupla definição do termo. 
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Primeiro, vista como “uma entidade ou produto formal, a adaptação é uma transposição 

anunciada e extensiva de uma ou mais obras em particular” (HUTCHEON, 2011, p. 29, grifos 

da autora). Segundo, vista como “um processo de criação, a adaptação sempre envolve tanto 

uma (re-) interpretação quanto uma (re-)criação dependendo da perspectiva, isso pode ser 

chamado de apropriação ou recuperação” (HUTCHEON, 2011, p. 29, grifos da autora). 

Ancorados nesses pressupostos, qualificamos os filmes em estudo de “adaptação” por 

anunciarem a sua fonte: Em A queda da casa de Usher (2013) é visível a anotação “Um filme 

baseado na obra de Edgar Allan Poe”; já Histórias extraordinárias (2003) traz a inscrição “Da 

obra de Edgar Allan Poe”. Como bem notado, seguindo a sua terminologia, utilizamos o 

termo “adaptação” para o produto final transposto (filmes) e “texto adaptado” para o texto que 

lhe deu origem (contos). 

Hutcheon (2011) faz questão de enfatizar que o processo de adaptação não é uma 

reprodução, mas, sim, uma interpretação e recriação em uma nova mídia. Nesse 

processamento, as decisões do adaptador são feitas num contexto criativo e interpretativo que 

é ideológico, social, histórico, cultural, pessoal e estético. Na esteira do seu pensamento, 

consideramos a adaptação como um “ato interpretativo e criativo” e, nessa perspectiva, o 

adaptador é considerado um “intérprete-criador” (HUTCHEON, 2011, p. 156). Para essa 

estudiosa, a adaptação é um ato de “contar uma história como releitura e reinterpretação” (p. 

156), e para ser experienciada como adaptação é preciso ser reconhecida, quer dizer, é 

necessário que o leitor ou espectador conheça seu texto adaptado para poder fazer 

associações. Para ser uma adaptação bem-sucedida, ela deve satisfazer tanto o público 

conhecedor quanto o desconhecedor, sendo mais fácil criar uma relação com este último, pois 

o primeiro tem exigências e, naturalmente, inclina-se a tecer um juízo desfavorável, tendendo 

a considerá-la aquém de suas expectativas.  

A teórica canadense alerta, ainda, para a dupla natureza da adaptação, explicando 

que, embora elas sejam consideradas autônomas, objetos estéticos em seu próprio direito, elas 

não deixam de ser recriações, e é assim que deveriam ser teorizadas e estudadas. Essa 

natureza dupla não implica que deveríamos analisá-las segundo o critério de “proximidade e 

fidelidade ao texto adaptado” (HUTCHEON, 2011, p. 28). Por isso, fugindo de uma crítica da 

fidelidade, buscando uma variedade de perspectivas, especialmente porque estamos lidando 

com uma obra canônica, procuramos examinar os graus de proximidade que podem ser mais 

fortes ou mais tênues entre os textos adaptados e as adaptações, nos detendo nos aspectos 

próprios de cada um, que fazem as adaptações possuidoras de uma existência única, e a 

influência que essa aproximação exerce sobre a adaptação como nova obra. 
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Entendemos que ao assistirmos às versões cinematográficas, como público 

conhecedor, temos uma “duplicação interpretativa, um movimento conceitual para frente e 

para trás entre a obra que conhecemos e aquela que estamos experienciando” (HUTCHEON, 

2011, p. 156). Compreendemos, ainda, que o contexto no qual experienciamos essas versões é 

outro e, portanto, vai interferir no significado e na importância atribuída a elas e, 

principalmente, que proximidade e fidelidade ao texto adaptado não são critérios de 

julgamento ou o foco da análise. Com essas formulações em mente, realizamos o estudo que 

se divide nas unidades que indicamos a seguir. 

O Capítulo I, nomeado “Edgar Allan Poe, o criador da moldura do conto moderno”, 

surgiu da necessidade de se ter a presença do Poe ensaísta, ou seja, a compreensão do autor e 

de sua obra, e a sua contextualização na literatura americana do século XIX, necessariamente, 

perpassa pelo conhecimento de seu pensamento teórico. Portanto, a inserção de suas 

considerações acerca de Literatura e Arte é de suma importância. Essa necessidade é suprida 

com a leitura das reflexões do próprio autor, presentes em ensaios e resenhas críticas como 

“The philosophy of furniture” (1840/1996c), “Review of Twice-told tales” (1842/1984d), 

“Marginalia” (1844-49/1984a) e “The philosophy of composition” (1846/1984c). A discussão 

sobre o autor é ampliada com o apoio de diversos estudiosos, tais como: Arthur R. Quinn 

(1998), Hervey Allen (1945), Marcus Cunliffe (1986), Leon Howard (1964), Kathryn 

VanSpanckeren (1994), Charles Baudelaire (1852/2003), F. M. Dostoiévsky (1861/2010), 

Paul Valéry (1924/1989), Tzvetan Todorov (1980) e Julio Cortázar (2004).  

Considerando que um embasamento sobre o Gótico nos dá alicerce para a construção 

dos capítulos subsequentes de análise das obras, o Capítulo II, intitulado “O Gótico ficcional e 

suas estratégias de representação”, visita debates acerca do Gótico, particularmente o Gótico 

literário, visando identificar as estratégias de representação desse gênero a fim de localizar 

como as mesmas se manifestam nos contos e nas adaptações. Uma revisão literária de 

perspectiva histórica, apresentando desde os mais antigos e clássicos trabalhos sobre o gênero 

aos mais contemporâneos é inicialmente realizada, seguida de uma averiguação do Gótico 

americano e o Gótico no cinema, procurando inserir Poe nesses contextos. A fundamentação 

teórica desta seção é amparada por estudiosos da área, tendo por base principal as seguintes 

obras: The gothic (2001), The handbook of the Gothic (2009) e The Cambridge companion to 

Gothic fiction (2011). 

Os capítulos analíticos seguintes pretendem ser uma série de estudos de caso, 

examinando os contos e suas adaptações específicas. Sob o título “Corman revisita o mundo 

de Usher”, o Capítulo III investiga acerca da consciência e da questão da identidade na 



25 
 

representação da personagem fragmentária, não perdendo de vista o terror e o estranhamento 

como elementos do Gótico. Vemos que de todas as produções o filme de Corman é o que tem 

mais proximidade com o texto de Poe. Mesmo acrescentando o romance à fábula do conto, 

deliberadamente, mantém o drama dos Usher como foco central de sua adaptação. 

“Metzengerstein sob o olhar de Vadim” ― Capítulo IV ― entra no campo da 

metempsicose, procurando entender o processo de evolução pelo qual passam as personagens, 

e investiga no filme a variação do Gótico, ou seja, a diluição do terror que dá lugar ao horror, 

por meio da inserção do erotismo. Na adaptação, acontece uma mudança significativa nas 

personagens: o velho conde do conto torna-se o jovem barão Wilhelm de Berlifitzing 

enquanto que o barão Metzengerstein torna-se a condessa Frederique. Essas inversões não 

impedem Vadim de restituir a fábula do conto adaptado, apesar de revestir a personagem 

protagonista com uma natureza libidinosa. 

O Capítulo V, designado “Malle resgata o passado de William Wilson”, constata a 

recuperação do passado como a principal estratégia de representação do Gótico, não deixando 

de observar que a criação das personagens como “duplos” colabora para a manutenção de 

uma atmosfera de mistério. Investindo em uma produção in medias res, Malle abusa dos 

flasbacks médios para contar a história do protagonista, cujo foco são as suas peripécias na 

vida adulta. Não menos impressionantes são as cenas ricas em detalhes que recuperam o 

século XIX, era de ferro aludida no conto de Poe. 

“Toby Dammit: a aposta de Fellini” ― Capítulo VI ―, última seção de análise, 

identifica o grotesco, associado ao caráter satírico, como estratégia dominante de 

representação do Gótico. Dos quatro filmes, a adaptação do diretor italiano é a que mais se 

distancia do texto adaptado. Tomando a temática como ponto de partida, ele cria outra trama 

que retrata a vida de uma celebridade, o vazio do sucesso e a sua incapacidade de conferir 

felicidade. Nesse Capítulo, vemos que tanto Poe quanto Fellini criam situações e posturas que 

projetam possibilidades de reflexão sobre as sociedades que perderam sua ordem e coerência. 

Nas consideraçoes finais, esperamos comprovar as hipóteses as quais guiam a 

pesquisa: a) a obra ficcional de Poe se evidencia nos longas-metragens, de modo que há um 

diálogo entre eles, um entrecruzamento das situações de enunciação, em que as adaptações 

para o cinema se tornam parte dos textos adaptados; b) os produtores cinematográficos, ao 

dependerem da utilização de estratégias discursivas/narrativas para recriar com liberdade as 

suas adaptações dos textos literários, alcançam os efeitos pretendidos pelo autor, 

demonstrando que o efeito estético não é uma resposta física ou emotiva; c) a linguagem 
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fílmica contribui para compor uma interpretação contemporânea da ficção de Poe, que exerce 

influência direta nas formas como a sua obra continuará viva na memória do público/leitor. 

Esse trabalho se justifica por investigar a filmografia de Poe, vertente pouco explorada 

no meio acadêmico brasileiro, e por procurar contribuir para a alteração da visão negativa da 

adaptação não raro vista como secundária e inferior por algumas críticas que insistem em uma 

interpretação depreciativa. Consoante com Hutcheon (2011), pensamos que ser o primeiro não 

significa ser o original tanto quanto ser o segundo não quer dizer ser inferior. Desde os 

dramaturgos da Grécia Antiga, passando por Shakespeare, que absorveu histórias populares e 

lhes deu outra roupagem ao encená-las no palco, Racine, da Ponte e Goethe que recontaram 

antigas histórias em novas formas, as adaptações têm sido velhas companheiras do homem.  

Hoje em dia, esse fenômeno está em todos os lugares, quer nas telas da TV e do 

cinema, no teatro em forma de peça musical ou dramática, ópera ou balé, quer nos quadrinhos 

ou em formas de jogos na internet. Em nossa época, as adaptações são tão fundamentais à 

cultura ocidental que parecem confirmar a percepção de Walter Benjamin (2001, p. 244), 

segundo o qual “contar histórias é sempre a arte de repetir histórias”. Mas por hora, voltemos 

olhares para Poe, o artista que, embora tenha lutado para deixar um legado como poeta, ficou 

mais conhecido por ser um grande contista, um contador genial de histórias insólitas. 
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CAPÍTULO I  
 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe, o criador da moldura do conto moderno 
 

 
Seria antes o caso de chamar Edgar Poe 

 não de escritor fantástico, mas de caprichoso.  
E que caprichos mais estranhos, que coragem nesses caprichos!  

Quase sempre toma a realidade mais extraordinária, 
põe seu herói na mais extraordinária situação externa ou psicológica,  

e com que perspicácia, com que precisão surpreendente  
ele relata o estado de alma dessa pessoa!  

Além disso, em Edgar Poe há justamente um traço  
que o diferencia de forma decisiva de todos os outros escritores  

e constitui a sua peculiaridade marcante: 
a força da imaginação.  

Não que ele tenha superado outros escritores pela imaginação:  
mas há uma peculiaridade na  sua imaginação que não  
encontramos em ninguém mais: a força dos detalhes. 

(Dostoiévski). 
 

 

Os Estados Unidos vislumbravam o alvorecer do século XIX em meio a um cenário de 

contradições. Enquanto a educação popular e a imprensa prosperavam graças a uma literatura 

de cunho religioso e político, a poesia e a ficção andavam a passos lentos devido à escassez da 

produção de livros no país. O espírito mercantil do povo americano não oferecia incentivo à 

publicação de novos textos literários. Os magazines não patrocinavam escritores nativos, 

preferindo reimprimir, livremente, os autores consagrados da Grã-Bretanha. A literatura 

recebia influência do Romantismo inglês e francês, e os escritores, membros dos “círculos 

literários”, produziam uma literatura sem maior originalidade.  

A leitura dos ensaios críticos de Poe possibilita uma melhor compreensão do baixo nível 

intelectual do seu tempo. Em pronunciamento de abril de 1842, em uma de suas revisões 

literárias, ele é incisivo: “With rare exceptions [...] we have had no American tales of high 

merit. We have had no skilful compositions ― nothing which could bear examination as 

works of art”4 (POE, 1842/1984d, p. 568). Ele reconhece que alguns dos periódicos nacionais 

                                                
4 Com raras exceções [...] não temos tido contos americanos de elevado mérito. Não temos tido composições 
habilidosas ― nada que possa ser reconhecido como obra de arte. 
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poderiam ser comparados aos melhores exemplares das revistas britânicas, mas, em geral, em 

se tratando de literatura, eles estavam muito atrás de seus progenitores. A seu ver, essa 

conjuntura desfavorável é em decorrência da dependência cultural que sofriam como se nota 

na declaração abaixo. 

 

Nothing can be plainer than that our position, as a literary colony of Great Britain, 
leads us into wronging, indirectly, our own authors by exaggerating the merits of 
those across the water. Our most reliable critics extol ― and extol without 
discrimination ― such English compositions as, if written in America, would be 
either passed over without notice or unscrupulously condemned.5 (POE, 1844-
49/1984, p. 1044). 

 

O biográfo Allen (1945, p. 29) aponta que com todo esforço contra essa situação e 

prejuízos culturais “Poe e outros travam uma luta incessante e vã”. Cunliffe (1986, p. 114), ao 

compará-lo a dois de seus compatriotas, Washington Irving (1783-1850) e James F. Cooper 

(1789-1851), assegura: “No que diz respeito à América, o importante foi Poe ser dono de 

ideias e padrões; foi ter trazido um profissionalismo bem-vindo às letras americanas”. Essa 

especialidade o faz ser considerado o primeiro crítico literário significativo da América ou, 

pelo menos, o primeiro grande escritor na América a escrever a sério a respeito da crítica, da 

teoria da composição e dos princípios da arte criativa. Ele também foi o primeiro a definir um 

conjunto consistente de princípios sobre o que pensava ser aceitável e rejeitado na arte. Como 

editor, o seu ponto de vista com relação à crítica literária foi influenciado pela natureza das 

obras que apareciam para o público nos magazines. Porém, independentemente de sua posição 

jornalística, suas visões críticas acerca da natureza do que era ou não concebível em uma obra 

de arte se tornaram famosas e tiveram uma enorme influência sobre escritores nas gerações 

seguintes. Segundo Robert Regan (1967, p. 4, grifo do autor), seus preceitos críticos, 

reiterados continuamente nas revisões e artigos, são suficientes “to align him with that 

approach to literary judgment which the twentieth century, in a self-congratulatory mood, 

chose to call its new criticism”.6 

Para entender melhor o panorama criticado por Poe, vejamos o contexto que o 

antecede. Os anos que sucederam à independência americana viram o povo lutar, para além da 

                                                
5 Nada pode ser mais claro que nossa posição, como uma colônia literária da Grã-Bretanha, leva-nos a enganos, 
indiretamente, exagerando nossos próprios autores os méritos daqueles através do oceano. Nossos críticos mais 
confiáveis exaltam ― e exaltam sem discriminação ― tais composições inglesas como, se escritas na América, 
fossem ultrapassadas sem qualquer percepção ou inescrupulosamente condenadas. 
6 para alinhá-lo com aquela abordagem de julgamento literário que o século XX, num modo de 
autocongratulação, escolheu denominar de seu new criticism. 
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liberdade política, por uma independência da autoridade intelectual exercida pela Inglaterra, 

por meio da busca de um pensamento direto e simples que levasse a juízos individuais. A 

nova nação defendia princípios de autonomia político-cultural, ainda vagos, em 

desenvolvimento, para obter da pátria materna a garantia de liberdade permanente contra a 

intolerância religiosa e a inferência do governo nos direitos humanos fundamentais. Todavia, 

a independência não se estabelecia em todos os campos. Literatos e leitores mostravam-se 

suscetíveis ao que era novo e tornaram-se literários de acordo com o movimento romântico 

inglês. 

A nação recém-constituída seguia o ideário romântico permeado pela dimensão 

estética e espiritual da natureza e pela importância da mente e do espírito individuais. De fato, 

o interesse pela natureza era uma das características mais agudas da poesia americana nos fins 

do século XVIII. Os versos produzidos nesse período descreviam a beleza e a produtividade 

das terras americanas, garantindo que nelas a idade de ouro, de abundância natural, voltaria a 

reinar. Nesse tipo de poesia, o poeta apresentava-se como um apreciador da natureza e não 

como quem medita sobre ela, consoante era recorrente na literatura romântica. 

Outro importante traço estético do Romantismo, o retorno ao passado, trouxe 

dificuldades aos poetas americanos, tendo pouco a lhes oferecer durante esse incipiente 

movimento, porque eles quase nada sabiam a respeito de sua própria história, de seus mitos e 

suas manifestações populares. Ainda assim, obstinados em estabelecer uma literatura 

nacional, traziam para os seus versos as lendas indígenas, os acontecimentos da Revolução 

Americana e as fantasias que teciam sobre os antigos construtores das regiões montanhosas de 

Ohio. Entretanto, poucos lograram êxito na obtenção de um tom romântico no tratamento do 

passado americano. Esse complicador devia-se ao fato de que o progresso fazia parte de suas 

experiências, mas não do passado. 

Howard (1964) explica que o declínio de valor que marcou o itinerário dos 

fundamentos estéticos mais gerais do Romantismo não os fez desaparecer da literatura 

americana. Ao contrário, evoluíram e tomaram novos contornos nas mãos dos poetas. Nesse 

cenário, encontramos Poe que, ao se valer dessas características, foi o primeiro autor a 

compreender que uma fonte mais válida de inspiração poética seria aquela que lhe falasse à 

experiência pessoal e não outra que não o movesse a essa mesma experiência.  

Sua vivência o aproximava da de seus compatrícios antecedentes no que tange à 

importação da estética do Romantismo inglês, entretanto o que lhe era caro não eram os 

grandes assuntos e temas desse movimento e, sim, as personalidades de seus representantes 

mais ilustres. Antes ele mais se esforçava para ser um Lord Byron (1788-1824) ou Taylor 



30 
 

Coleridge (1772-1834) do que simplesmente escrever como um deles. Possuidor de um 

caráter peculiar da imaginação, ele lutava por um estilo próprio e repudiava a estilização. 

Esse preâmbulo serve para posicionarmos Poe no panorama literário americano de sua 

época. Aí o encontramos fazendo declarações bombásticas como esta: “chegámos finalmente 

à época em que a nossa literatura [...] tem de erguer-se pelos seus próprios méritos ou cair 

pelos seus próprios defeitos. Porque rebentamos as andadeiras que nos ligavam à nossa Avó 

britânica” (POE apud CUNLIFFE, p. 86). Por essas e outras declarações de teor contundente, 

ele conquistou tantos amigos quanto inimigos durante a sua curta vida. 

Outrossim, como ensaísta e escritor, colaborou proficuamente para o desenvolvimento 

de uma literatura nacional. Tanto que a estudiosa brasileira Nádia Battella Gotlib (2001, p. 6), 

resumindo a história do conto, destaca que no século XIX é “quando o gênero se desenvolve e 

ganha ares modernos, se firmando como uma categoria estética”. E acrescenta que “este é o 

momento de criação do conto moderno quando Edgar Allan Poe se afirma enquanto contista e 

teórico do conto” (GOTLIB, 2001, p. 7).  

Em maio de 1842, ao tecer comentários sobre Nathaniel Hawthorne (1804-64), Poe 

considera que as composições de seu compatriota “are by no means all tales, either in the 

ordinary or in the legitimate understanding of the term. Many of them are pure essays”7 (POE, 

1984, p. 570, grifo do autor). E explica seu parecer, alegando que eles carecem de precisão e 

acabamento, e falham por exceder no repouso das ideias. Diante dessa crítica, fica uma 

pergunta, o que é conto para Poe? De modo conciso, ele mesmo responde: “[...] the best prose 

opportunity for display of the highest talent. It has peculiar advantages which the novel does 

not admit. It is, of course, a far finer field than the essay. It has even points of superiority over 

the poem”8 (POE, 1984, p. 568). Como ele procede para demonstrar esse talento? Qual o 

“entendimento legítimo do termo”? Qual a concepção de arte para ele? Essas e outras 

questões são elucidadas ao longo desse Capítulo por meio da leitura de suas principais teorias 

que podem ser encontradas em escritos dos mais diversificados tipos:  

a) comentários que ele escreveu ao analisar os escritos de outros autores, literários ou 

não. Entre os mais destacados está a segunda revisão de contos de Nathaniel Hawthorne 

intitulada “Review of Twice-told tales” (1842/1984d); 

                                                
7 não são todos contos de maneira alguma, seja na forma comum ou no entendimento legítimo do termo. Muitos 
deles são puros ensaios. 
8 [...] a melhor oportunidade em prosa para a exibição do mais alto talento. Tem vantagens peculiares que o 
romance não admite. É, claro, de longe, mais fino que o campo do ensaio. Tem até mesmo pontos de 
superioridade sobre o poema. 
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b) cartas, epístolas e aplicativos que ele enviava para os magazines, ou como respostas 

que ele dava como editor. “Letter to B __” (1836) está entre as mais famosas; 

c) escritos veiculados como notas marginais em diversos magazines entre os anos 

1844 e 1849, reunidos e publicados sob o título “Marginalia”, que podem ser concebidos 

como “a câmera secreta de seu espírito” (BAUDELAIRE, 1857/2003, p. 117).  

d) editoriais que escreveu para revistas e jornais em que trabalhava como prefaciador; 

e) artigos críticos oficiais nos quais ele tentou apresentar de uma forma lógica e 

coerente as suas ideias: “The philosophy of  furniture” (1840), “The philosophy of 

composition” (1846), “The rationale of verse” (1848) e “The poetic principle” (1850). 

Contendo o núcleo e a base dos pressupostos teóricos de seu autor, esses ensaios por si só são 

suficientes para dar um entendimento completo de sua visão crítica;  

f) princípios que podem ser extraídos dos próprios escritos de Poe, preceitos esses que 

não estão incluídos em suas máximas críticas como,  por exemplo, o poema prosa “The power 

of words” (1845), no qual discute a criação do universo e desenvolve a ideia do poder da 

palavra, e o conto “The imp of the perverse” (1845) em que  três quintos da narrativa versam 

de forma ensaística a respeito da perversidade natural como uma força primitiva e irresistível 

do ser humano. 

Entre as grandezas de Poe como editor estava a sua habilidade de reconhecer a grande 

literatura e apontar as obras de valor reduzido. Por exemplo, ele foi o primeiro a reconhecer a 

genialidade de Hawthorne. Na primeira revisão do seu livro Twice-told tales (1842), Poe diz 

que o seu autor é pouco reconhecido pela imprensa ou pelo público e, apesar de  criticar o 

título do livro, elogia os contos que o compõem, atestando não ter visto composição em prosa 

escrita por um americano que se comparasse àquela. Além de elogiar o estilo e a originalidade 

do colega literato, assegura que ele é um escritor “as one of the few men of indisputable 

genius to whom our country has as yet given birth”9 (1842/1984d, p. 569). Esse caloroso 

respeito e reconhecimento, portanto, atesta as argutas faculdades críticas de Poe. Poucos 

críticos têm feito tais comentários totalmente precisos sobre o talento de um escritor antes que 

gerações subsequentes venham a verificar. 

Outra habilidade de Poe era a sua honestidade como crítico. Nesse território, ele 

deixou precisas anotações em sua “Marginalia” (1844-49/1984a). Se, por um lado, 

considerava sem decência a atitude de quem atacava  ou criticava os colegas sem nomeá-los, 

ou aquele que assumia o anonimato na crítica, por outro, julgava essa uma prática desleal, 

                                                
9 como um dos poucos homens de indiscutível genialidade que nosso país viu nascer. 
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desprezível e covarde. Ele era veemente na defesa de um comportamento ético nesse campo 

ao fazer a seguinte declaração: “We need reform at this point of our Literature Morality: ― 

very sorely, too, at another ― the system of anonymous reviewing”10 (POE, 1844-49/1984a, 

p. 1448). Em outra parte do mesmo texto, ele desabafa: “Our ‘blues’ are increasing in number 

at a great rate; and should be decimated, at the very least. Have we no critic with nerve 

enough to hang a dozen or two of them, in terrorem?”11 (POE, (1844-49/1984a, p. 1467). 

Atitudes radicais como essas lhe rendiam muitos desafetos como é o caso de Rufus W. 

Griswold (1815-57) que, apesar de ter sido escolhido por Poe para ser o seu executor 

literário,12 escreveu um longo artigo difamatório na edição póstuma de suas obras, iniciando 

uma campanha para prejudicar a reputação dele, que durou até sua própria morte, oito anos 

depois. 

A partir dos trabalhos críticos já citados, podemos facilmente compilar certos 

princípios-chave que Poe consistentemente afirmava, atualizava, enfatizava e aplicava em 

suas próprias obras, como também se servia deles como base nas revisões críticas. Em linhas 

gerais, esses princípios enfatizam a) a unidade de efeito, b) a brevidade e a intensidade de 

uma obra ficcional,  c) a relevância da espacialidade, d) o apelo às emoções, e) o assunto ideal 

para a arte, f) a importância de respostas emocionais e g) a rejeição do didatismo. Para ele, 

quer em uma obra poética ou não, cada um desses componentes, isoladamente, deve estar 

associado a outras ideias, como se explica abaixo.  

Mais do que qualquer outro princípio, Poe enfatiza a “unidade de efeito” que o 

ficcionista deve se esforçar para atingir em toda obra de arte. Ele concebe que “in almost all 

classes of composition, the unit of effect or impression is a point of the greatest importance”13 

(POE, 1842/1984d, p. 571, grifos nossos). Ele entende que a composição literária causa um 

“efeito”, isto é, um estado de excitação ou de “exaltation of the soul”14 (POE, 1842/1984d, p. 

571). Para que seja preservada esta “unidade de efeito ou impressão”, é importante a leitura 

                                                
10 Precisamos de uma reforma neste ponto de nossa Moralidade Literária: ― muito dolorosamente, também ―, 
do sistema de revisão anônima. 
11 Nossos críticos estão aumentando em número a uma grande velocidade; e deveriam, no mínimo, ser 
dizimados. Não temos, por acaso, um crítico com coragem suficiente para estrangular uma ou duas dúzias, in 
terrorem? 
12 Vocábulo pouco conhecido em português é uma expressão jurídica para a figura da pessoa que, escolhida por 
vontade própria de um escritor em vida, fica responsável pela publicação póstuma de seus escritos, tendo o poder 
de decisão sobre o seu legado literário que inclui, entre outras coisas, as obras já publicadas, tradução para outros 
idiomas ou adaptações cinematográficas, manuscritos originais, obras inéditas, terminadas ou inconclusas, 
ensaios, documentos, correspondências, diários pessoais ou quaisquer outras produções de sua autoria. 
13 em quase todas as classes de composição, a unidade de efeito ou impressão é um ponto da maior importância.  
14 exaltação da alma. 
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“at one sitting”15 (POE, 1842/1984d, p. 572). O contista vai estabelecer a estruturação do 

conto de acordo com as regras do texto lírico, isto é, ele utiliza na prosa os mesmos critérios 

utilizados na poesia, definindo a sua medida de extensão: “We allude to the short prose 

narrative, requiring from a half-hour to one or two hours in its perusal”16 (POE, 1842/1984d, 

p. 572).  

Ele explica a importância dessa medida de extensão. O romance comum, devido a sua 

extensão, não pode ser lido em uma só sentada e, por isso, perde “the immense force derivable 

from totality”17 (POE, 1842/1984d, p. 572, grifo do autor). As frequentes pausas e 

interrupções na leitura causam desvios e anulam as impressões do livro. Ao contrário, no 

conto breve “the autor is enabled to carry out the fulness of his intention, be it what it may. 

During the hour of perusal the soul of the reader is at the writer’s control”18 (POE, 

1842/1984d, p. 572, grifos nossos). Um conto arquitetado com esse cuidado pintará um 

quadro na mente do leitor e lhe propiciará “fullest satisfaction”19 (POE, 1842/1984d, p. 572). 

Essas declarações demonstram a consciência de Poe quanto à tarefa do autor, enquanto 

criador de ficção. Com Charles Kiefer (2004, p. 48), podemos dizer que, “de certa forma, Poe 

inventou a relatividade literária, ao conjugar o tamanho do texto com a aceleração do tempo 

de leitura”. Relacionando a brevidade e a intensidade, ele conclui que “the brevity must be in 

direct ratio of the intensity of the intended effect”20 (POE, 1842/1984d, p. 15).  

Essas observações sobre a teoria do conto denotam a preocupação do contista e a 

precisão com que ele distingue esse tipo de narrativa que serão, quatro anos mais tarde, 

retomadas em “The philosophy of composition” (1846/1984c), texto que explica a gênese de 

seu poema “The raven” (1845) e propugna que a criação literária passa por um processo de 

labor racional. Nesse ensaio, ele continua a defender a “totalidade” ou “unidade de efeito”. 

Segundo ele, há um erro radical na maneira habitual de se construir uma ficção. Ou o autor 

trabalha uma história que é sugerida por um acontecimento do dia, ou trabalha na combinação 

de acontecimentos impressionantes para formar a base da narrativa, que geralmente é cheia de 

descrições, diálogos, cuja permanência ali só serve para preencher as lacunas. 

                                                
15 de uma só assentada 
16 Fazemos alusão à narrativa em prosa curta, necessitando de meia hora até uma ou duas horas de leitura 
concentrada. 
17 a imensa força derivada da totalidade. 
18 o autor está habilitado a realizar a plenitude da sua intenção, seja ela qual for. Durante a hora de leitura, a 
alma do leitor está sob o controle do escritor. 
19 a mais completa satisfação.   
20 a brevidade deve estar na razão direta da intensidade do efeito pretendido.  
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Ao invés de percorrer esse caminho, Poe prefere começar com a consideração de um 

“efeito”. De acordo com o seu entendimento, um conto (ou um poema) deve estruturar-se em 

torno de uma “impressão” que será despertada no leitor quando da leitura do texto. O artista 

deve decidir qual o “efeito” que ele quer criar em resposta emocional do leitor e continuar a 

usar todos os seus poderes criativos para consegui-lo. Para isso, o autor precisa escolher um 

propósito inicial, planejar a sua composição alicerçada nele e começar a escrever a partir do 

fim, ou seja, “must be elaborated to its dénouement before any thing be attempted with the 

pen”21 (POE, 1846/1984c, p. 13). Em seguida, o autor terá de determinar o tom e a atmosfera 

do conto ou do poema, conceber e articular os incidentes e encontrar “such combinations of 

event, or tone, as shall best aid [...] in the construction of the effect”22 (POE, 1846/1984c, p. 

14). Pela intuição dessa habilidosa operação, ele vai ficar conhecido como o “engenheiro de 

avessos” (CAMPOS, 1976, p. 23). 

O “efeito”, portanto, é o que deve ser considerado e a primeira questão a ser lançada, 

segundo Poe, é: “‘Of the innumerable effects, or impressions, of which the heart, the intellect, 

or (more generally) the soul is susceptible, what one shall I, on the present occasion, 

select?’”23 (POE, 1846/1984c, p. 13). Como elaborar tal “efeito” é a sua segunda 

preocupação. Ele argumenta que o autor pode escolher entre os incidentes e o tom, e indaga se 

é melhor trabalhar “by incident or tone ― whether by ordinary incidents and peculiar tone, or 

the converse, or by peculiarity both of incident and tone [...]”24 (POE, 1846/1984c, p. 14). Das 

reflexões de Poe, pode-se inferir que as combinações de incidente e tom visam à construção 

do “efeito”. O medo, por exemplo, foi muitas vezes a emoção escolhida para muitos de seus 

contos e cada palavra e cada imagem foi cuidadosamente selecionada para criar um “efeito” 

de pavor na mente do leitor. É nessa direção que seguem as análises de “The fall of the house 

of Usher” (Cap. III), “Metzengerstein” (Cap. IV) e “William Wilson” (Cap. V). 

Outro dado relevante na doutrina de Poe é que a elaboração do conto é resultado 

também de um extremo domínio do autor sobre os seus materiais narrativos. O conto, como 

toda obra literária, é o produto de um trabalho consciente, realizado passo a passo em função 

da conquista de “a certain unique or single effect”25 (POE, 1842/1984d, p. 572, grifo do 

autor). Tudo deve ser feito “with the precision and rigid consequence of a mathematical 

                                                
21 deve ser elaborado o epílogo antes que qualquer coisa seja tentada com a pena. 
22 tais combinações de evento ou tom que possam melhor auxiliar [...] na construção do efeito. 
23 “Dos inúmeros efeitos, ou impressões, aos quais o coração, o intelecto, ou (mais geralmente) a alma é 
suscetível, qual devo eu, na presente ocasião, escolher”? 
24 com os incidentes ou o tom ― se com os incidentes comuns e o tom peculiar, ou o inverso, ou com a 
peculiaridade de ambos, tanto dos incidentes, quanto do tom [...].  
25 um certo efeito único e singular. 
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problem”26 (POE, 1846/1984c, p. 15). Para que isso aconteça, ele preconiza a economia de 

elementos para obter a intensidade: “In the whole composition there should be no word 

written, of which the tendency, direct or indirect, is not the one pre-established design”27 

(POE, 1842/1984d, p. 572). Para atingir esse plano único, ele expõe o seguinte postulado: 

 

It is only with the dénouement constantly in view that we can give a plot its 
indispensable air of consequence, or causation, by making the incidents, and 
especially the tone at all points, tend to the development of the intention.28 (POE, 
1846/1984c, p. 13).  

 

A consideração da economia dos meios narrativos aponta para o que viria a ser uma 

característica básica do conto. Outro ponto marcante da sua filosofia é o enfoque no enredo, 

como “causa” e “consequência”, indispensável para o desenvolvimento da intenção do autor. 

O conjunto desses procedimentos é o que leva Regan (1967, p. 8) a declarar que “Poe was 

more instrumental than any other writer in leading the whole genre of short fiction away from 

the episodic and casual”.29 Sua teoria, sistematicamente, marcaria o nascimento do conto 

moderno, especificamente o conto de enredo. Entende-se que no conto de enredo, a partir das 

primeiras linhas, o leitor é envolvido e acompanha o desenrolar dos acontecimentos os quais 

estão todos interligados pelo princípio da causalidade. 

Em ensaio intitulado “Poe: o poeta, o narrador e o crítico”, Cortázar ressalta essa 

capacidade do autor examinado em captar a alma do leitor em suas mãos, o que o leva a 

perceber que ele “escreverá seus contos para dominar, para submeter o leitor no plano 

imaginativo e espiritual” (CORTÁZAR, 2004, p. 121). O mesmo crítico acrescenta que o 

contista americano percebeu, antes de todos, o rigor que exige o conto como gênero, e que as 

diferenças deste com relação ao romance não eram só uma questão de tamanho. No seu 

entender,  

 

Poe descobriu imediatamente a maneira de construir um conto, de diferenciá-lo de 
um capítulo de romance, dos relatos autobibliográficos, das crônicas romanceadas 
do seu tempo. Compreendeu que a eficácia de um conto depende da sua intensidade 

                                                
26 com a precisão e a sequência rígida de um problema matemático. 
27 Em toda a composição não deve haver nenhuma palavra escrita, cuja tendência, direta ou indireta, não seja 
aquela do plano pré-estabelecido. 
28 É somente com o desfecho constantemente em vista que podemos dar a um enredo seu indispensável ar de 
consequência, ou nexo de causa, fazendo com que os incidentes e, especialmente, o tom em todos os pontos, 
tendam ao desenvolvimento da intenção. 
29 Poe era mais instrumental do que qualquer outro escritor ao lidar com o gênero da ficção curta, distanciando-
se do episódico e do casual. 
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como acontecimento puro, isto é, que todo comentário ao acontecimento em si (e 
que em forma de descrições preparatórias, diálogos marginais, considerações a 
posteriori alimentam o corpo de um romance e de um conto ruim) deve ser 
radicalmente suprimido. [...] Um conto é uma verdadeira máquina literária de criar 
interesse. (CORTÁZAR, 2004, p. 122). 

 

Para idealizar ficções que geram o interesse do leitor, Poe cria histórias nas quais os 

protagonistas vão viver o seu dia extraordinário; em outras palavras, as personagens, sejam 

William Wilson, Roderick Usher, Metzengerstein ou Toby Dammit abandonam o anonimato 

no “momento privilegiado”, para usar a expressão de Massaud Moisés (2006), de modo que 

nesse instante, há um “recorte da fração decisiva e a mais importante, do prisma dramático, de 

uma continuidade vital em que o passado e o futuro guardam significado inferior ou nulo” 

(MOISÉS, 2006, p. 42). Presumivelmente, essas personagens viveram outras situações, porém 

nenhuma comparada a essas sublinhadas nos contos, cuja noite ou dia era um daqueles 

momentos terríficos que só se encontra uma vez na vida. As ocasiões anteriores funcionam 

como germe ou preparativo daquele instante em que elas vão viver o seu “momento 

privilegiado” em que o destino joga uma grande cartada.  

Neste ponto, é mister de nota a espacialidade como outro princípio de Poe, defendido 

em “The philosophy of composition” (1846/1984c). Em “The raven”, como o próprio autor 

indica, a sugestão de lugar mais natural seria a de uma floresta, ou a dos campos, mas ele 

ignorou essa possibilidade, e preferiu encerrar o estudante em um quarto, pois sempre lhe 

pareceu que “a close circumscription of space is absolutely necessary to the effect of insulated 

incident: ― it has the force of a frame to a picture”30 (POE, 1846/1984c, p. 21, grifos do 

autor). 

Como vimos, a opção de Poe é por uma “moldura” fechada, tal qual a de um quadro que 

marca o limite entre o seu tipo de representação e os demais. Ele justifica sua escolha, 

argumentando que esse espaço fechado “has an indisputable moral power in keeping 

concentrated the attention, and, of course, must not be confounded with mere unity of place”31 

(POE, 1846/1984c, p. 21). Na esteira do seu pensamento, percebe-se que ele repete a mesma 

escolha, a mesma “moldura”, na grande maioria de suas narrativas, preferindo um espaço 

fechado ― um quarto, uma sala, uma casa ―, de modo que a sua opção apareça como 

necessária para conservar concentrada a atenção e produzir “o efeito do incidente insulado”. 

                                                
30 uma circunscrição fechada do espaço é absolutamente necessária para o efeito do incidente insulado: tem a 
força de uma moldura para um quadro. 
31 tem uma indiscutível força moral para manter a atenção concentrada, e, é claro, não deve ser confundido com 
uma mera unidade de lugar. 
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Outro aspecto que chama atenção é o fato de o espaço fechado ter “a força de uma 

moldura para um quadro”. Se nos é permitido, abrimos parênteses para entender esse 

raciocínio e, para isso, recorremos a B. A. Uspênski (1979), no seu estudo sobre as 

“molduras” do texto artístico. Inicialmente, ele considera as “molduras” como fronteiras da 

obra artística, e alerta que diante de um belo exemplar, seja ela uma obra de literatura ou de 

pintura, estamos diante de um mundo especial em relação ao que nós ocupamos. Esse mundo 

é especial por ter, particularmente, “seu tempo, seu espaço, seu sistema de avaliação e suas 

normas de conduta” (USPÊNSKI, 1979, p. 174) em relação ao qual nós ocupamos uma 

posição externa, a do observador alheio.  

A nossa familiaridade com esse mundo acontece aos poucos à medida que vamos 

penetrando e percebendo-o, a partir “de dentro” e não “de fora”. Dito de outro modo, o leitor 

situa-se em um ponto de vista interno em relação à dada obra. Feito esse processo, ele tem que 

abandonar esse mundo e voltar ao seu, ou seja, voltar ao seu próprio ponto de vista. Para que a 

percepção da obra artística se realize é importante “o processo da passagem do mundo do real 

para o mundo do representado” (USPÊNSKI, 1979, p. 174), e aí surge o problema da 

organização das “molduras” da obra de arte, que está diretamente ligada a uma descrição “de 

dentro” e “de fora”, ou seja, a um ponto de vista “externo” e “interno”. 

Estudando o problema das “molduras” nas artes plásticas, como “limites do quadro”, 

Uspênski lembra as palavras de G. K. Chesterton, ao endossar que “uma paisagem sem 

moldura não significa praticamente nada, mas é suficiente colocar-se uma fronteira qualquer 

(um caixilho, uma janela, um arco, e assim por diante), e ela passa a ser percebida como 

representação” (CHESTERTON apud USPÊNKI, 1979, p. 177). Por isso, para se ver o 

mundo sob forma de signo, acrescenta Uspênki (1979), é indispensável demarcar fronteiras, 

isto é, recorrer às “molduras” as quais têm por função justamente designar as fronteiras da 

representação. 

Fechando parênteses, observamos que quando Poe opta por uma “circunscrição fechada 

do espaço”, ele está, com isso, recorrendo a um tipo especial de “moldura” que tem força o 

suficiente para conformar a sua representação. Lembremos que em certas línguas o vocábulo 

“representar” encontra-se etimologicamente associado a “limitar”. Portanto, o que Poe propõe 

para o conto são limites, principalmente, de espaço, como uma maneira absolutamente 

necessária para se produzir o “efeito”. Pensar na importância dessas questões é uma grande 

visada do autor oitocentista, mesmo antes que esse assunto se tornasse objeto de outros 

também valiosos estudos. 
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Outra função da “moldura”, apontada por Uspênski, é a de “demarcar a passagem de um 

ponto de vista externo para um ponto de vista interno e vice-versa” (USPÊNSKI, 1979, p. 

178). Esse raciocínio refere-se à obra pictórica, mas, naturalmente, podemos estendê-lo à obra 

literária. Se o texto é construído a partir do ponto de vista do leitor que se encontra dentro do 

espaço representado, então as “molduras” marcam uma fronteira entre o “mundo exterior” e o 

“mundo interior”. Poe compreende isso primeiro, tanto que nas suas composições, poéticas ou 

prosaicas, vai irreversivelmente, fisgar, enlaçar o leitor, submetendo-o à sua vontade.  

Além da “moldura” espacial aplicada na maior parte de suas obras, sendo claramente 

um dos principais preceitos de sua poética, Poe alude a outros componentes, já mencionados, 

a totalidade de efeito ou unidade de impressão, a brevidade, a intensidade e a concisão de 

elementos narrativos que, verdadeiramente, têm relacionamento estreito com o seu tipo de 

representação. Quando Gotlib (2001) atesta que a partir de Poe dá-se a criação do conto 

moderno, ela quer dizer que ele emoldura o conto em formas modernas. Portanto, podemos 

inferir com VanSpanckeren (1994, p. 40) que “he refined the short story genre”.32 

Poe avança em um método de composição com base na precisão, no raciocínio e labor, 

ainda que guiado pela intuição. Valorizando técnicas diferenciais de composição, “em termos 

de idealização e execução de novos procedimentos ficcionais de caráter nacional, num 

momento em que o romance norte-americano, como gênero local, estava em fase de 

formação” (RIBEIRO, 1996, p. 13), ele rompe com a concepção romântica de criação 

literária, baseada na ideia de inspiração e impulso espontâneo. A sua originalidade e o seu 

mérito estão nas combinações inovadoras, a partir de materiais já existentes ― imaginação e 

fantasia ―, o que quer dizer que ele não inventa algo novo: demonstrando um excepcional 

talento no manejo do pré-existente, ele cria o novo a partir de antigos instrumentos.  

Ele não traz aos tempos modernos uma nova temática, porém com habilidade, faz com 

que uma ideia antiga ― um incidente bem conhecido ― como a morte de uma bela mulher e 

adorada amante, em “O corvo” (1845), possa ser reelaborada ou discutida. Imitando nosso 

autor ao proceder a uma revisão dos contos de Hawthorne, podemos depreender que em sua 

ficção não há nada feito que não deva ter sido feito: “Every word tells, and there is not a word 

which does not tell”33 (POE, 1842/1984d, p. 575, grifos do autor). 

“Metzengerstein” (1832), o seu primeiro conto, por exemplo, analisado no Capítulo 

IV, mostra o autor se enveredando por um caminho diverso do de seus compatriotas 

românticos ao ambientar a história em tempos medievais, e ao tomar como temática a 

                                                
32 ele aperfeiçoou o gênero do conto. 
33 Cada palavra diz e não há uma palavra que não diga. 
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transmigração de almas ou metempsicose e a rivalidade entre famílias ― seguindo a estética 

gótica ―, temas alheios ao movimento literário no qual estava inserido. Esse desvio já o 

revela como uma pessoa deslocada social e literariamente falando. 

Essa idiossincrasia reflete uma veia antirromântica que é notada nas publicações 

seguintes. Em “Diddling considered as one of the exact sciences” (1843), ele parodiou o tipo 

de ficção para magazines, que já havia satirizado em “How to write a Blackwood article” 

(1838). A impressão de um senso pessoal de terror é marcante em “Berenice” (1835), conto 

em que é notado o êxito do autor em associar suspense ao terror, que poderia ser considerado, 

mais uma vez, uma violação do bom gosto tão caro aos românticos, mas que era um gênero 

bem do agrado do público, e que fazia aumentar a circulação dos populares magazines. Poe 

acreditava, segundo VanSpanckeren (1994, p. 41), que a “strangeness was an essential 

ingredient of beauty, and his writing is often exotic”,34 como veremos em um apurado exame 

no Capítulo VI. 

A publicação dos contos de raciocínio na década de 1840, “The murders in the rue 

Morgue” (1841), “The mistery of Marie Roget” (1842), “The gold-bug” (1843), “Thou art the 

man (1844) e “The purloined letter” (1845), evidencia ainda mais a atitude antirromântica de 

Poe, que se consolidou com a publicação de “The philosophy of composition” (1846). Nesse 

ensaio, sua crítica em alguns trechos toma como alvo os românticos: “Most writers ― poets 

in especial ― prefer having it understood that they compose by a species of fine frenzy ― an 

ecstatic intuition [...]”35 (POE, 1846/1984c, p. 14). Para ele, nenhum ponto de sua composição 

é criado ao acaso ou à intuição, antes passa pela “precisão” e criterioso processo de 

elaboração, conforme visto anteriormente.  

Se seus contemporâneos entenderam e compartilharam de seus ideais artísticos e se os 

críticos novecentistas concordam com a importância de suas teorias são questões que ainda 

pululam nas mesas de discussões. O que não se discute é o fato de ele ter exercido influências 

e conseguido admiradores que dedicaram boa parte do seu tempo a estudar a sua obra, entre 

eles, só para citar os mais ilustres, estão Baudelaire, Dostoiévski, Valéry, Todorov e Cortázar.  

O mundo europeu conheceu as obras de Poe por meio das traduções de Baudelaire. 

Particularmente, os franceses reconheceram nele um dos grandes precursores da literatura 

moderna. Valéry (1924/1980, p. 137) declara que o seu compatriota “[...] o apresenta ao 

futuro”, e atesta que “este grande homem estaria hoje completamente esquecido não houvesse 

                                                
34 estranheza era um ingrediente essencial da beleza e seus escritos são muitas vezes exóticos, 
35 A maioria dos escritores ― em especial os poetas ― prefere ter por entendido que compõe por meio de uma 
espécie de fino frenesi ― uma intuição extática [...].   
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Baudelaire se incumbido de introduzi-lo na literatura europeia” (VALÉRY, 1924/1980, p. 

137). Essa introdução se deu através de três edições: Histoires extraordinaires (1852), 

Nouvelles histoires extraordinaires (1857) e Histoires grotesques et sérieuses (1865). Ele não 

foi o primeiro a traduzi-lo, mas foi o que tomou para si a tarefa de verter quase toda a sua obra 

para o francês, de modo que da totalidade das obras completas de Baudelaire, 12 volumes 

publicados em 1953, cinco são dedicados exclusivamente às traduções de Poe. Para realizar 

tal empreendimento, ele levou um bom tempo, pelo menos oito anos de sua vida, de 1849 a 

1857. 

Esse apreço pelo escritor americano é expresso em uma de suas cartas à sua mãe, de 

27 de março de 1852, na qual confessa: “descobri um autor norte-americano que provocou em 

mim uma incrível simpatia e escrevi dois artigos sobre sua vida e suas obras” 

(BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 7). Em meio à solidão que o cercava, Baudelaire entendeu tão 

bem o seu amigo literato, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, que escreve a um crítico em 

1864, explicando porque se debruçou tão devotadamente à tarefa de traduzi-lo:  

 

sabes porque traduzi Poe com tanta paciência? Porque se parecia comigo. A primeira 
vez que abri um livro seu vi, espantado e maravilhado, não apenas assuntos 
cogitados por mim, mas frases pensadas por mim, e escritas por ele, vinte anos 
antes. (BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 7). 
 

Sobre o método que utilizou para traduzir a prosa de Poe, Baudelaire deixou o 

seguinte comentário: 

 

é preciso, sobretudo, ater-se a seguir o texto literal. Certas coisas, de outra forma, se 
tornariam obscuras se tivesse querido parafrasear meu autor em lugar de me ater 
servilmente ao pé da letra. Prefiro escrever um francês penoso e por vezes barroco, 
e dar em toda sua verdade a técnica filosófica de Edgar Poe. (BAUDELAIRE, 
1852/2003, p. 11). 

 

Baudelaire, de início, empreendeu apenas a tradução da obra em prosa de Poe. Quanto 

à obra poética do escritor americano, limitou-se a louvá-la, não ousando traduzi-la, conforme 

informação de Lúcia Santana Martins (2003, p. 8) na “Introdução” de Ensaios sobre Edgar 

Allan Poe. Foi apenas em 1853 que Baudelaire apresentou ao mundo a tradução do poema 

mais famoso de Poe, “The raven”. E quando Baudelaire incorre no que crê tradução de um 

poema, escreve uma versão em prosa. Mallarmé iria repetir a técnica, trinta e cinco anos 

depois, em 1888.  
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Em texto intitulado “Edgar Poe: revelação magnética”, publicado na La liberté de 

penser, em 15 de julho de 1848, como “Introdução” à primeira tradução de um conto de Poe, 

e que seria refeito antes de suas Histoires extraordinaires (1852), Baudelaire aproveita a 

oportunidade para discorrer sobre a percepção de “unidade” presente nas histórias de Poe, 

comparando-a à noção de unificação na obra de Balzac. Na sua opinião, a unidade em Poe 

advém da assimilação das coisas morais às coisas físicas e do modo singular como ele aplica à 

Literatura procedimentos da Filosofia, e à Filosofia o método da Álgebra. Baudelaire 

(1852/2003, p. 9) caracteriza um romancista forte como aquele escritor que tenha criado o seu 

próprio método, cuja sensibilidade primitiva “esteja refletida e transformada numa arte certa”, 

e que tenha uma veia filosófica. E considera que Diderot, Laclos, Hoffman, Goethe, Jean-

Paul, Balzac e Poe encabeçam esse grupo seleto. Ainda, resume em três as características que, 

a seu ver, fazem desses nomes escritores superiores: “1) um método particular; 2) o 

espantoso; 3) a mania filosófica” (BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 11). Ele explica que os 

espantosos e originais, sempre preocupados com um eterno sobrenaturalismo, diferem dos 

imaginativos que se privam do filosófico e não explicam o sentido misterioso. 

Essa “Introdução” é de suma importância, porque ao que parece, confrontando as 

datas, é o primeiro texto do admirador francês a respeito do autor americano e também porque 

contém a opinião crítica dele sobre a noção de unidade, que seria retomada e detalhada quatro 

anos depois, em um longo artigo de 1852. Depois de muito ter ouvido falar sobre Poe e lido 

seus poemas e contos, Baudelaire ensaia para traduzi-lo, pois em carta à Maria Clemm, tia-

mãe de Poe, publicada no jornal Le Pays, em 25 de julho de 1854, declara que dois anos antes 

da morte dele, por volta de 1947, esforçava-se para apresentá-lo aos literatos franceses. A data 

dessa “Introdução” de sua primeira tradução, junho de 1848, corrobora a afirmação dessa 

hipótese. 

Após ler diversas notícias sobre a morte de Poe, Baudelaire está convicto de que “os 

Estados Unidos foram para Poe uma vasta gaiola, um grande estabelecimento de 

contabilidade, e que ele fez toda a sua vida esforços sinistros para escapar à influência dessa 

atmosfera antipática (BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 31). E adiante, acrescenta: “as cores, o 

perfil do espírito de Edgar Poe contrastam violentamente com o fundo da literatura norte-

americana. Seus compatriotas mal o consideram americano e, entretanto, ele não é inglês” 

(BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 34). Essas declarações qualificam Poe como um autor que 

não se identifica com a sua pátria e que não tem o reconhecimento dos seus patrícios, aspecto 

que será anos mais tarde endossado pela crítica, conforme elucidado na “Introdução” deste 

trabalho, com os pronunciamentos de Campbell (1917/78) e Valéry (1924/89). 
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Para Baudelaire (1852/2003, p. 55), “Poe se apresenta sob três aspectos: crítico, poeta 

e romancista; e há, no romancista, um filósofo”. Como poeta, é um homem à parte, pois 

representa quase sozinho o movimento romântico americano. Como contista, é único em seu 

gênero, porque suas narrativas contêm “coisas muito dramáticas, mas de um dramático todo 

particular” (BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 58). No seu ponto de vista, é notável como um 

escritor de imaginação tão ambiciosa possa ao mesmo tempo ser amante das regras e, como 

crítico, ser capaz de análises deveras primorosas. Essa particularidade se deve ao seu estilo 

puro e cerrado, transmitido por meio de pensamentos precisos, de maneira tal que “a má 

vontade do leitor ou a sua preguiça não poderão passar através das finas malhas dessa rede 

trançada pela lógica. Todas as ideias, como flechas obedientes, voam para o mesmo alvo” 

(BAUDELAIRE, 2003, p. 67). Ainda, segundo esse poeta francês, o que lhe imprime um 

caráter essencial e distingue a sua literatura dentre todas é o seu método: 

 

Geralmente, Edgar Poe suprime os acessórios ou, pelo menos, não lhes dá senão um 
mínimo valor. Graças a essa sobriedade cruel, a ideia geradora se faz ver melhor e o 
tema se destaca ardentemente sobre esse fundo nu. Quanto a seu método de 
narração, ele é simples. Ele abusa do eu com uma monotonia cínica. Dir-se-ia que 
ele está tão seguro de interessar que pouco se inquieta em variar seus recursos. Seus 
contos são quase sempre relatos ou manuscritos do personagem principal. 
(BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 67). 

 

A admiração dos franceses avoluma-se no século XX adentro. Seguidores de 

Baudelaire continuam apreciando o valor do escritor americano, entre eles encontra-se Valéry. 

Em artigo de 1924, fazendo uma apreciação crítica, ele aponta que 

 

não é pois surpreendente que Poe, em posse de um método tão eficaz e tão seguro, 
tenha tornado inventor de vários gêneros, tenha oferecido os primeiros e mais 
pujantes exemplos de conto científico, de poema cosmográfico moderno, de 
romance de investigação criminal, de introdução na literatura dos estados 
psicológicos mórbidos, e que toda sua obra manifeste, a cada página, a ação de uma 
inteligência e de uma vontade de inteligência que não se observam, em tal grau, em 
nenhuma outra carreira literária. (VALÉRY, 1924/1980, p. 137). 
 

A eficácia do método de Poe e a sua capacidade de transitar por diversos gêneros 

chamam atenção de estudiosos de outras nacionalidades que também se ocuparam de suas 

obras. Todorov, tomando conhecimento de seus escritos por intermédio das traduções de 

Baudelaire, igualmente se detém em seu método no livro Os gêneros do discurso (1980) no 

qual dedica um capítulo inteiro a estudar os limites de Poe. Nesse estudo, ele confessa estar 

chocado com a variedade de produção do escritor americano e, levado por essa diversidade, 



43 
 

classifica seus contos em fantásticos, de raciocínio, de terror e horror, de aventura, de ficção 

científica, descritivos, alegóricos, filosóficos, policiais e humorísticos. Ele reconhece que toda 

essa abrangência é suficiente para desnortear o amador em classificações. 

O próprio Poe nos dá uma visão do seu método ao criticar o processo de construção de 

narrativas de outros escritores. Vejamos um excerto de “Marginalia” (1844-49/1984a) que 

viria a ser o embrião de “The philosophy of compositon” (1846), no qual ele desenvolve 

tópicos, como a concepção do “efeito”, que ficaram apenas no campo da menção nessa 

publicação: 

 

Most authors sit down to write with no fixed design, trusting to the inspiration of the 
moment; it is not, therefore, to be wondered at, that most books are valueless. Pen 
should never touch paper, until at least a well-digested general purpose be 
established. In fiction, the dénouement – in all other composition the intended effect, 
should be definitely considered and arranged, before writing the first word; and no 
word should be then written which does not tend, or form a part of a sentence which 
tends, to the development of the dénouement, or to the strengthening of the effect. 
Where plot forms a portion of the contemplated interest, too much preconsideration 
cannot be had. Plot is very imperfectly understood, and has never been rightly 
defined. Many persons regard it as mere complexity of incident. In its most rigorous 
acceptation, it is that from which no component atom can be removed, and in which 
none of the component atoms can be displaced, without ruin to the whole; and 
although a sufficiently good plot may be constructed, without attention to the whole 
rigor of this definition, still it is the definition which the true artist should always 
keep in view, and always endeavor to consummate in his works. Some authors 
appear, however, to be totally deficient in constructiveness, and thus, even with 
plentiful invention, fail signally in plot.36 (POE, 1844-49/1984a, p. 1293-94, grifos 
do autor). 
 

A crítica contundente aos colegas literatos diz respeito à falta de um projeto de 

composição, um planejamento no ato da construção da escritura. Em outro trecho, Poe 

endossa essa necessidade e insiste na defesa de seus princípios ao criticar abertamente 

Montaigne (1533-92): “I believe it is Montaigne who says ― ‘People talk about thinking, but, 

                                                
36 A maioria dos autores se senta para escrever sem nenhum plano fixo, confiando na inspiração do momento; e 
não é, portanto, de admirar que o maior número dos livros não tem valor. Nunca deve a pena tocar o papel, a 
menos que um propósito geral bem elaborado seja estabelecido. Na ficção, o desenlace ― em todas as outras 
composições o efeito pretendido ― deve ser definitivamente considerado e organizado antes que se escreva a 
primeira palavra; e nenhuma palavra deve ser escrita em seguida, que não tenda, ou forme parte de uma frase que 
tenda, para o desenvolvimento do desfecho, ou para o fortalecimento do efeito. Onde o enredo forma uma parte 
do interesse contemplado, demasiada pré-consideração não pode ser tida. O enredo é muito mal compreendido, e 
não tem sido adequadamente definido. Muitas pessoas consideram-no como mera complexidade do incidente. Na 
sua acepção mais rigorosa, é que a partir do qual nenhum átomo componente pode ser removido, e no qual 
nenhum dos átomos componentes pode ser deslocado, sem o desarranjo do todo; e embora um enredo 
suficientemente bom possa ser construído, sem atenção a todo o rigor dessa definição, ainda é a definição que 
deve o verdadeiro artista sempre ter em vista, e sempre se esforçar para consumar em suas obras. Alguns autores 
parecem, no entanto, ser totalmente deficientes em construtividade, e assim, mesmo com abundante invenção, 
falham significativamente no enredo. 
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for my part. I never begin to think until I sit down to write’. A better plan for him would have 

been, never to sit down to write until he had made an end of thinking”37 (POE, 1844-

49/1984a, p. 1466). Ele avança nessa discussão ao esboçar uma distinção entre o conto e o 

romance: 

 

In the tale proper ― where there is no space for development of character or for 
great profusion and variety of incident ― mere construction is, of course, far more 
imperatively demanded than in the novel. Defective plot, in this latter, may escape 
observation, but in the tale, never. Most of our talewriters, however, neglect the 
distinction. They seem to begin their stories without knowing how they are to end; 
and their ends, generally, ― like so many governments of Trinculo ― appear to 
have forgotten their beginnings.38 (POE, 1844-49/1984a, p. 1465-1466). 

 

Poe se revela um contista consciente ao expressar claramente as regras desse tipo de 

narrativa que em suas mãos se configura como gênero.  Ao julgar desnecessário o excesso de 

complexidade no arranjo do enredo e a ampliação de personagens e incidentes, ele prima pela 

“simplicidade” que aparece como sinônimo da não variedade de elementos estruturais 

narrativos. Nesse campo, o flagramos defendendo a regra que emana desse preceito ao tecer 

comentários a respeito da obra de Percy B. Shelley (1792-1822), um dos grandes poetas 

românticos ingleses. Ele considera que os seus cantos são esboços de poemas fatigantes 

porque “what, in him, seems the diffuseness of one idea, is the conglomerate concision of 

many: and this species of concision it is, which renders him obscure”39 (POE, 1844-49/1984a, 

p. 1445). Aqui o excesso de ideias é tomado por obscuridade e prolixidade, que presentes em 

uma obra levam ao entediamento do leitor. 

Fazendo uma autocrítica, Poe acredita ser possuidor de “rare merit of distinctness and 

simplicity, and can be forcible enough upon occasion”40 (POE, 1844-49/1984a, p. 1050, grifo 

nosso). Observando as suas anotações sobre seu Tales (1845), tomamos como exemplo dois 

contos nos quais ele considera que os materiais de construção são, aparentemente, simples: 

em “The gold bug” (1843), é no modo de agrupar os elementos envolvidos em torno de uma 
                                                
37 Eu acredito que seja Montaigne quem diz ― “As pessoas falam sobre o pensamento, mas, de minha parte, 
nunca começo a pensar até que eu me sente para escrever”. O melhor plano para ele teria sido, nunca se sentar a 
escrever, até que tenha acabado um pensamento.  
38 Num conto adequado ― em que não há espaço para o desenvolvimento de personagem ou de grande profusão 
e variedade de incidente ― a mera construção é, claro, muito mais imperativamente exigente do que no 
romance. Um enredo deficiente, neste último, pode escapar à observação, mas no conto, nunca. A maioria dos 
nossos contistas, no entanto, negligenciam essa distinção. Eles parecem começar suas histórias sem saber como 
vão terminar; e seus desfechos, geralmente, ― como tantos governos à Trínculo ― parecem ter esquecido seus 
começos. 
39 o que, em si, parece o desenvolvimento de uma ideia, é a concisão conglomerada de muitas: esta espécie de 
concisão é o que o torna obscuro. 
40 raro mérito de distinção e simplicidade, podendo ser poderoso o suficiente nas várias circunstâncias. 
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ideia principal e na necessidade absoluta de cada um para o todo, que consiste a perfeição, 

sendo que a solução do mistério é a parte mais curiosa do todo. Já em “The purloined letter” 

(1845), tira-se muito efeito de uma estória  simples em que o raciocínio notável e claro é 

dirigido exclusivamente para o fim necessário. Em suma, sua visão pode ser, perfeitamente, 

resumida na seguinte premissa: “Simplicity, indeed, is a very important feature in all true 

art”41 (POE, 1844-49/1984a, p. 1416). 

Ainda, na opinião de Poe, de nada adianta seguir o método mais eficaz se o autor não 

tiver a índole de um verdadeiro artista. Concentremo-nos em uma passagem muito 

esclarecedora a esse respeito, que mostra a profundidade com que ele concebe a relação do 

artista com a matéria-prima na produção de uma obra de Arte: 

 

In the hands of the true artist the theme, or ‘work’, is but a mass of clay, of which 
anything (within the compass of the mass and quality of the clay) may be fashioned 
at will, or according to the skill of the workman. The clay is, in fact, the slave of the 
artist. It belongs to him.42 (POE, 1844-49/1984, p. 1458, grifo do autor). 

 

Valendo-se da metáfora do oleiro, Poe idealiza que, assim como a argila ou o barro se 

molda nas mãos desse artesão, os materiais narrativos se transformam nas mãos do autor e 

estão a serviço dele na construção de uma ficção. Ainda, se sobressai a sua preocupação 

acerca da habilidade do artífice cuja primeira tarefa é a escolha da argila, que não deve ser 

nem fina nem grossa, mas plástica e rígida o suficiente para que “may best serve the purposes 

of the thing to be wrought ― of the idea to be made out, or, more exactly, of the impression 

to be conveyed”43 (POE, 1844-49/1984a, p. 1458). Com Arthur R. Nestrovski (1986, p. 23), 

podemos assegurar que “Poe é um escritor agudamente consciente do artesanato da escritura, 

da função que relaciona o produto do artesão à sua finalidade específica, o que Barthes 

chamava de ‘moralidade da forma’”. Percebe-se que até no campo metafórico, ele não abre 

mão do “efeito” como o ponto de maior importância a ser atingido pelo criador genuíno. Ele 

chega mesmo a criticar aqueles que procuram o caminho mais fácil ao escolher os materiais 

mais finos com os quais conseguem produzir produtos admiráveis, porém transparentes e 

excessivamente quebradiços que, por falta de densidade, se perdem com o tempo e não se 

                                                
41 A simplicidade, de fato, é uma característica muito importante de toda arte verdadeira. 
42 Nas mãos de um verdadeiro artista o tema, ou o “trabalho”, não é senão uma massa de barro, com a qual 
qualquer coisa (dentro do compasso da massa e da qualidade da argila) pode ser formada a partir da vontade, ou 
de acordo com a habilidade do operário. A argila é, de fato, a escrava do artista. Ela a ele pertence. 
43 possa melhor servir aos efeitos da coisa a ser forjada ― da ideia a ser feita, ou, mais exatamente, da impressão 
a ser transmitida.  
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tornam obras de Arte, no sentido defendido na Epígrafe desta tese: o verdadeiro artista é 

aquele que consegue reproduzir o que os sentidos percebem na natureza através do “véu da 

alma”. 

Em virtude de suas contribuições teóricas e, particularmente, de sua produção 

multifacetada, Todorov atesta que Poe chamava atenção dos críticos (e continua sendo objeto 

de estudo) por sua obra apresentar “a mais perfeita ilustração de um certo ideal ― que, no 

entanto, cada vez se revela diferente” (TODOROV, 1980, p. 155, grifo nosso). Baudelaire 

(1852/2003, p. 68) já fizera alerta similar ao dizer que “em Edgar Poe, nada de lamúrias 

enervantes; mas, em tudo e em cessar, o infatigável ardor pelo ideal” (grifo nosso). Segundo 

Todorov (1980), esse itinerário rumo à perfeição passa por “um princípio gerador comum” (p. 

156), ou seja, um preceito abstrato que dá existência tanto às ideias, à técnica quanto ao estilo. 

Na opinião desse crítico, 

 

Poe é o autor do extremo, do excesso, do superlativo; leva cada coisa aos seus 
limites – além, se for possível. Interessa-se apenas pelo maior ou pelomenor: o 
ponto em que uma qualidade atinge seu grau superior, ou então (mas frequentemente 
isso dá na mesma) aquele em que ela corre o risco de se transformar em seu 
contrário. O mesmo princípio que determina os aspectos mais variados de sua obra. 
O que Baudelaire talvez resumisse da melhor maneira no título que inventou para a 
obra: Histórias extraordinárias. (TODOROV, 1980, p. 156, grifos nossos). 
 

Esse “princípio gerador” transita pela temática que funciona mais que um 

denominador comum.  Conforme Todorov (1980, p. 157), “no plano temático, um limite atrai 

Poe mais do que qualquer outro ― e nós o compreendemos facilmente, pois se trata então do 

limite por excelência: o da morte”. Essa assombração que ilumina aspectos da não vida 

advém, em geral, do assassinato ― podendo ser iminente ou uma fatalidade ― que aparece 

sob diversas formas: objeto cortante, sufocamento, veneno, emparedamento, fogo, água. Ao 

passo que os contos alegóricos também tratam da morte, os filosóficos entram nesse campo 

indiretamente, pois discorrem acerca da vida após a morte. Nessa empreitada, o que mais 

fascina Poe (e talvez os seus leitores) é o enterro de um ser vivo: essa pulsão mórbida pela 

morte  

 

é o produto de uma tendência global que é a exploração sistemática dos limites à 
qual Poe se entrega (o que se poderia chamar seu ‘superlativismo’). A prova desta 
generalidade maior do princípio gerador é que se pode observar sua ação em fatos 
muito menos macabros. Assim, por exemplo, as características quase gramaticais do 
estilo de Poe em que os superlativos são abundantes. (TODOROV, 1980, p. 158, 
grifo nosso). 
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O leitor encontra exemplos desse “superlativismo” em cada página escrita por Poe. 

Como ilustração, limitemo-nos a transcrever alguns excertos dos contos em análise:  

 

The school-room was the largest in the house ― I could not help thinking, in the 
world.44 (p. 340). 
[...] with an utter depression of the soul which I can compare to not earthy sensation 
more properly than to the after-dream of the reveller upon opium ― the bitter lapse 
into everyday life ― the hideous dropping off of the veil.45 (p. 317). 
Such states were seldom held before by a nobleman of Hungary. His castles were 
without number. The chief in point of splendor and extent was the ‘Palace 
Metzengerstein’.46 (p. 135). 
[…] when he [Toby Dammit] had been cuffed until he grew so black in the face that 
one might have mistaken him for a little African, and no effect had been produced 
beyond that of making him wriggle himself into a fit, […] and, uplifting my voice, 
made prophecy of his ruin.47 (p. 459). 

 

Vemos que essas comparações e descrições trazem sempre o excessivo, fazendo com 

que os superlativos ao lado do fascínio pela morte decorram do mesmo princípio gerador 

anteriormente mencionado. A exploração dos mais diversos gêneros leva Todorov a acreditar 

que Poe constrói e inventa formas de modo que se mostra mais interessado nos elementos de 

uma narrativa do que em pintar um quadro da vida com uma proximidade com o real. Nesse 

campo, “Poe atinge, mais uma vez, um limite: o apagar da imitação, da excepcional 

valorização da construção” (TODOROV, 1980, p. 158). Na opinião do crítico, essa escolha é 

fundamental por ter algumas consequências que marcam a obra de Poe: o rigor, o 

desaparecimento da narrativa e a metaliteratura. A respeito da metaliterariedade presente em 

alguns de seus contos, como “Never bet the devil your head ― a moral tale” (1841), estudado 

no Capítulo VI, pode-se dizer que aí a atenção à lógica da narrativa leva Poe a fazer da 

própria narrativa um de seus temas. 

Toda sua obra, incluindo poesia e prosa, é construída com extrema exatidão, defendida 

por ele próprio em seus ensaios críticos estudados neste Capítulo. Uma vez que Poe é 

considerado o criador por excelência, dizer que nele há o desaparecimento da forma 

tradicional da narrativa parece um contrassenso. Em seus contos quase nunca há eventos 

sucessivos encadeados de modo despretencioso. Com frequência, a história que começa como 

                                                
44 A sala de aula era a maior da casa ― não pudia deixar de pensar, no mundo. 
45 [...] com uma depressão total da alma que só posso comparar à sensação terrena, mais propriamente, ao sonho 
de um folgazão entorpecido pelo ópio ― o amargo lapso na vida cotidiana ― o hediondo tombar do véu. 
46 Tamanhos bens raramente foram posssuídos antes por um nobre da Hungria. Seus castelos eram em número 
incontáveis. O principal pelo esplendor e extensão era o “Palácio Metzengerstein”. 
47 [...] quando ele [Toby Dammit] fora esbofeteado até ficar com o rosto tão preto que qualquer um poderia tê-lo 
confundido com um africaninho, e nenhum efeito tinha sido produzido além de fazê-lo contorcer-se até entrar em 
vertigem, [...] e, erguendo a minha voz, fiz a profecia de sua ruína. 
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um relato comum de aventuras torna-se mistério, obrigando o leitor a realizar uma leitura 

atenta para descobrir os seus enigmas. “The oval portrait” (1842) é um bom exemplo: um 

viajante debilitado recolhe-se em um chateau abandonado e passa a contar uma história 

escabrosa que lê em um livro encontrado debaixo do travesseiro.  

Nesse processo criador, “Poe descreve fragmentos de uma totalidade; e no interior 

desses fragmentos ainda escolhe o pormenor; pratica, portanto, em termos de retórica, uma 

dupla sinédoque” (TODOROV, 1980, p. 164). Dostoiévski já enfatizara esse aspecto no 

“Prefácio” que precedia as traduções de três contos de Poe, publicado originariamente em 

Vrêmia em 1861 do qual extraímos a epígrafe deste Capítulo. Nesse texto, ele lembra a força 

dos “detalhes” em Poe, comentando que se uma pessoa imaginar um fenômeno incomum, as 

imagens que se desenham em sua mente sempre contêm traços mais ou menos gerais do 

quadro. Porém, em seus contos podemos ver  

 

intensamente todas as minúcias da imagem ou do acontecimento apresentados, a tal 
ponto que finalmente acabam [acabamos] por se [nos] convencer da sua 
possibilidade ou realidade, quando na verdade esse acontecimento é praticamente 
impossível ou jamais aconteceu neste mundo. (DOSTOIÉVSKI, 1861/2010, p. 8).  

 

Pessoalmente, Poe já manifestara sua opinião a favor dos “detalhes” ao criticar certo 

poema lido por um amigo: “He [the poet] was a man of genius, but his lines were a failure of 

course, since the realities of the planet [Saturn], detailed in the most prosaic language, put to 

shame and quite overwhelm all the accessory fancies of the poet”48 (POE, 1844-49/1984, p. 

1328). Analisando as obras de John Neal (1793-1876), ele faz comentário similar: “His art is 

great and of a high character ― but it is massive and undetailed”49 (POE, 1844-49/1984, p. 

1448). Ao tecer comentários sobre um poema de William Wallace (1819-81), ele elogia a 

força das imagens bem detalhads, ampliando essa ideia: “It is a noble composition throughout 

― imaginative, eloquent, full of dignity, and well sustained. It abounds in detached images of 

high merit”50 (POE, 1844-49/1984a, p. 1470). 

Nesse domínio, não podemos deixar de citar duas narrativas de Poe: “The unparalleled 

adventure of one Hans Pfaall” (1835) e “The Balloon hoax” (1844). A primeira traz um relato 

                                                
48 Ele [o poeta] era um homem de gênio, mas suas linhas eram um fracasso, é claro, uma vez que as realidades 
do planeta [Saturno], detalhado numa língua muito prosaica, envergonhavam-me simplesmente e esmagavam 
todas as fantasias completivas do poeta. 
49 Sua arte é grandiosa e de elevado caráter ― mas é pesada e sem detalhes. 
50 É uma nobre composição no todo ― imaginativa, eloquente, cheia de dignidade, e bem sustentada. Está plena 
de imagens destacadas de elevado mérito. 
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sobre um holandês que de posse de um balão se lança ao espaço e, voando tão alto, vai parar 

na lua. A aventura é descrita detalhadamente, com um tom de verossimilhança, que quase 

convence o leitor que tal viagem poderia ter acontecido. Sobre a segunda, Daniel Royot 

(2006) escreve que, pela riqueza de detalhes, esse é um texto de ficção escrito para ser lido 

como um documento legítimo sobre fatos reais. Publicada no The New York Sun de 13 de 

abril de 1844, o anúncio de Poe no prólogo sobre a primeira travessia transatlântica em uma 

máquina voadora constitui um relato genuíno, por se aproximar de um registro verídico. Esse 

conto, por ser descrito com tantas minúcias e precisão, foi recebido pelo público como 

verdadeiro, tornando-se um hoax51 de sucesso.  

Das declarações de Poe, depreende-se a importância dada aos “detalhes” que bem 

elaborados auxiliam a imaginação do autor a dar forma ao texto ficcional. Esse detalhamento, 

que corrobora a criação de “imagens”, como aspecto primordial esperado em uma 

composição, serviria como requisito para medir a qualidade e o mérito de uma obra. Esses 

atributos tão preciosos para ele, abundantes em sua ficção, são um fator determinante para que 

suas criações sejam modelos exemplares do Gótico, gênero que não sobrevive senão por meio 

da produção de imagens. 

No contimente sul-americano, encontramos admiradores não menos entusiastas que os 

europeus. Cortázar (2004), no ensaio já citado, traz uma colaboração particular ao nosso 

estudo ao apontar que há duas tendências gerais nos estudos de Poe no início do século XX ― 

que a nosso ver podem ser desdobradas em três. A primeira, denominada por ele como os 

“estudos clínicos do ‘caso Poe’” (p. 103), procura submeter a crítica de sua obra às 

circunstâncias de caráter pessoal e psicológico. A respeito dessa inclinação, ele é enfático ao 

declarar que deveria ser deixado aos psicanalistas a tarefa de se ocupar do “caso de Poe”. 

 A segunda tendência traz certa depreciação de sua poesia e prosa. Cortázar questiona 

a validade desse segmento ao indagar por que um poeta do nível de Valéry se ocuparia, por 

exemplo, da leitura de Eureka (1848), se esse volume não tivesse valor literário. E nós 

acrescentaríamos nomes como Dostoiévski, Mallarné, Machado de Assis, Borges e o próprio 

Cortázar ao elenco de leitores de Poe. Reconhecemos que esta linha tem certa utilidade por 

proporcionar equilíbrio em meio ao excesso de exaltações e elogios iniciados na França, por 

intermédio de Baudelaire, cujo parecer foi examinado atrás. Essas críticas advêm do não 

conhecimento de que a “presença de Poe na literatura é um fato mais importante que as 
                                                
51 Conforme o Scope Dicionário (1984), hoax é um engano, uma burla, uma farsa ou uma trapaça. O Dictionary 
of contemporary English (1995) informa que é uma tentativa de fazer alguém acreditar em algo que não é 
verdadeiro.   
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fraquezas ou deméritos de uma parte de sua obra (CORTÁZAR, 2004, p. 104). Sem 

sentimentalismos, um balanço de sua obra não pode ser realizado se ela for reduzida a 

meramente “um caso clínico” (CORTÁZAR, 2004, p. 104), como sugere a primeira 

propensão.   

A terceira tendência visa à compreensão de sua obra, voltando interesse ao plano 

somente textual, ou seja, em sua qualidade literária. Cortázar (2004, p. 112) prefere se ater a 

essa linha, por considerar que importa “insistir no fato de que há um Poe criador que antecede 

à sua neurose declarada, [...]”. Desse modo, como inventor de formas ele é “um dos grandes 

porta-vozes do homem, aquele que anuncia o seu tempo noite adentro (CORTÁZAR, 2004, p. 

104). Em razão deste entendimento, 

 

[...] sua obra, atingindo dimensões extratemporais, as dimensões da natureza 
profunda do homem sem disfarces, é tão profundamente temporal a ponto de viver 
num contínuo presente, tanto nas vitrinas das livrarias como nas imagens dos 
pesadelos, na maldade humana e também na busca de certos ideais e de certos 
sonhos. (CORTÁZAR, 2004, p. 104). 
 

Considerando que o crítico argentino nessa declaração leva em conta somente a 

produção literária de Poe, adicionamos à sua lista as inúmeras produções fílmicas que são 

adaptadas ou inspiradas em sua obra a cada ano. Pautados na terceira tendência, com vista à 

textualidade dos contos e buscando a literariedade presente neles, é como vemos a sua obra. 

Antes de iniciarmos a análise das narrativas, vejamos no Capítulo seguinte a natureza do 

Gótico literário e suas representações, para podermos vislumbrar a transposição do Gótico de 

Poe em linguagem cinematográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

O Gótico ficcional e suas estratégias de representação 
 

 
If in many of my productions terror has been the thesis,  
I maintain that terror is not of Germany, but of the soul,  

― that I have deduced this terror only from its legitimate source,  
and urged it only to its legitimate results.52 (Edgar Allan Poe) 

 

 

Nos dias atuais parece cada vez mais difícil falar em “o Gótico” com muita garantia. 

Fred Botting (2001) aponta que o artigo “o” oferece a ilusão de que existe um gênero bem 

definido a ser discutido, e explica que ao artigo e ao substantivo, muitas vezes, adjetivos 

precisam ser inseridos para completar a indefinição da categoria: o Gótico setecentista, o 

Gótico vitoriano, o Gótico moderno e, até mesmo, o Gótico pós-moderno contêm uma 

referência dentro de um período histórico-cultural. Ele esclarece que os gêneros aparecem 

para limitar o que já era um subgênero do romance realista em desenvolvimento, os novos 

subgêneros na forma do Gótico feminino, Gótico pós-colonial, Gótico queer, Gótico ficção 

científica e Gótico urbano, classificando-o, assim, em termos de outra categoria e criando um 

novo híbrido.  

Afinal, o que é o Gótico? Quais as origens e as características desse estilo 

relativamente novo, se comparado aos gêneros clássicos, que remontam à Antiguidade 

Clássica e perduram até hoje, exercendo influências culturais nas mais diversas manifestações 

artísticas? Neste Capítulo, procuramos reunir estudos que investigam os eventos históricos 

que envolvem o seu nascimento e as produções a ele filiadas, e sondar as principais 

estratégias de representação, examinando particularmente o terror, o horror e o grotesco como 

recursos de sua expressão, de maneira que os esclarecimentos sobre a sua significação e 

abrangência favoreçam a realização de nossa proposição. 

                                                
52 Se em muitas das minhas produções o terror tem sido a tese, afirmo que não é o terror da Alemanha, mas da 
alma, ― eu deduzi este terror de sua fonte legítima, e exotei-o a seus resultados legítimos. 
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Segundo o Etymology Dictionary, o termo Gótico diz respeito aos Godos, povo 

germânico que viveu na Europa Oriental por volta dos anos 100 D. C., e vem a significar 

“bárbaro”, “rude” e “cruel”. No sentido de “saqueador selvagem”, faz referência ao 

vandalismo sofrido pelas cidades romanas nos anos 1660. Assim os italianos ironicamente 

denominaram esse novo modo de expressão ― referindo-se às obras anteriores ao 

Renascimento ― proveniente dos povos transalpinos que, na opinião deles, eram todos 

descendentes dos Godos e não passavam de bárbaros. O termo está ligado à tendência da arte 

surgida no norte da Europa na Idade Média e, por volta de 1664, também era usado por 

estudiosos para significar “germânico, teutônico”. Desse modo, esse estilo nasce como uma 

categoria controvertida, revestida de ambivalências e tensões. 

Inicialmente, o vocábulo era aplicado à arquitetura. Fazendo um trabalho de 

recuperação das origens da arquitetura gótica, Marcel Aubert (1983) informa que o seu berço 

foi a Ilha de França, um centro de comércio importante, situada nas confluências dos rios 

Marne e Oise com o Sena. Localizando-se justamente no coração do reino da França, essa 

região era naturalmente fértil, onde se encontrava um tipo de pedra bonita e fácil de ser 

lavrada. Porém, a sua resistência pela formação calcária real que lhe revestia de bela pátina 

dourada, forte e brilhante, não impedia construções audaciosas. Com essas condições 

favoráveis, a arte gótica surgiu na arquitetura religiosa da França a partir da segunda metade 

do século XII, dando início ao estilo gótico por meio do uso de abóbada de ogivas cruzadas. 

Experiências como essa já haviam sido tentadas no início do mesmo século na Inglaterra, 

Normandia, Itália e Lombardia, mas não tiveram continuidade. Esse florescimento 

considerável do Gótico francês não se restringiu ao país de origem, mas expandiu-se 

rapidamente com prodigiosa vitalidade por toda a Europa. 

Só mais tarde o termo migra para a literatura, quando escritores nele encontram 

qualidades atrativas para cultivar uma reação à moderação, ao equilíbrio e idealismo do 

neoclassicismo do início do século XVIII. Destarte, o surgimento do Gótico literário acontece 

concomitantemente com o aparecimento do romance no século XVIII. Sandra G. Vasconcelos 

(2002), estudando o romance inglês do século XVIII, constata que essa é uma “literatura da 

desrazão” (p. 119) porque introduz o horrível, o insano e o demoníaco no seio dos ideais 

neoclássicos da harmonia e expõe as contradições que marcaram a chamada Era da Razão.  

Tomando por base os estudos de James Watt, a pesquisadora brasileira elenca duas 

conotações que o termo Gótico assume: uma mais positiva que remete às origens do povo 

inglês e de sua cultura, que pretendia se diferenciar da greco-romana e acreditava se 

identificar à arquitetura gótica, por promover a liberdade e a democracia. A segunda, mais 
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negativa, oposta ao clássico, aponta as seguintes acepções desse vocábulo: “feudal”, “não 

civilizado”, portanto, irracional. Na defesa desses posicionamentos está, de um lado, uma 

facção liderada por Edmund Burke (1729-97), apoiando as instituições inglesas da monarquia, 

da família e do governo e, de outro, um grupo que defendia o Gótico ligado ao governo 

despótico, ao poder arbitrário e à democracia. De modo geral, em uma perspectiva estética, o 

Gótico trazia a contestação à supremacia dos ideais neoclássicos, possibilitando novas visões, 

contrapondo-se aos ideais iluministas.  

A ficção desse período retomava os fantasmas e espectros que recheavam a literatura 

até então, e que o mundo racional augustiniano desejava relegar ao esquecimento. O Gótico 

continha uma apologia ao estabelecimento dos vínculos com as tradições culturais e a 

reapropriação do passado, principalmente, de qualquer coisa que fosse medieval. Com esses 

ideais, surgia uma corrente subterrânea ― os graveyard poets ― que a partir de 1740 

começava a desafiar os preceitos clássicos dominantes, o racionalismo e o equilíbrio dos 

iluministas. Eles produziam uma poesia que, além de envolver sentimento, colocava em cena 

temas e cenários que se tornariam marcantes da literatura gótica: a morte, o medo, a 

escuridão, ansiedades, gemidos, sepulturas.  

Da poesia para a prosa foi um passo. Romancistas passaram a compartilhar das 

aspirações dessa corrente, produzindo histórias com as temáticas e os cenários caros à 

graveyard poetry. Segundo o Dictionary of literature, o romance gótico é 

 

a type of novel that was enormously popular in the late 18th century, combining 
elements of the supernatural, macabre or fantastic, often in wildly Radcliffe settings, 
e.g. ruined abbeys or ancient castles. The heroes and/or heroines, whether medieval 
or modern, for the most part speak in a formal, stilted language curiously at odds 
(for the modern reader) with the appalling situations they find themselves in. Horace 
Walpole’s The castle of Otranto (1764) and Ann Radcliffe’s The mysteries of 
Udolpho (1794) are among the best-known examples of the genre.53 (1995, p. 92-
93). 

 

Outra opinião é ainda oportuna. Jerrold E. Hogle (2011) escreve que 

 

a Gothic tale usually takes place (at least some of the time) in an antiquated or 
seemingly antiquated space ― be it a castle, a foreign palace, an abbey, a vast 

                                                
53 um tipo de romance que foi muito popular no final do século XVIII, combinando elementos do sobrenatural, 
macabro ou fantástico, frequentes nos ambientes selvagens de Radcliffe, por exemplo, abadias em ruínas e 
castelos antigos. Os heróis e/ou heroínas, quer medievais ou modernos, em sua maioria falam uma linguagem 
formal, curiosamente em desacordo (para o leitor moderno) com as situações deploráveis em que se encontram. 
O castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole, e Os mistérios de Udolfo (1794), de Ann Radcliffe, estão entre 
os mais conhecidos exemplos do gênero.  
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prison, a subterranean crypt, a graveyard, a primeval frontier or island, a large old 
house or theatre, an aging city or urban underworld, a decaying storehouse, factory, 
laboratory, public building, or some new recreation of an older venue, such as an 
office with old filing cabinets, an overworked spaceship, or a computer memory.54 
(HOGLE, 2011, p. 02). 

 

Privilegiando uma abordagem histórica, a definição do dicionário aponta para a 

popularidade da literatura gótica nos fins do século XVIII, indicando O castelo de Otranto, de 

Horace Walpole (1717-1797), como o primeiro romance gótico, publicado em 1764. Ambas 

as concepções ressaltam a categoria espacial como uma importante característica da narrativa 

gótica. Enquanto a primeira é específica, restringindo esses espaços a castelos e casarões 

antigos, a segunda faz um apanhado mais abrangente dos mesmos, abarcando desde o clássico 

castelo medieval até ambientes modernos, como naves em desuso ou recintos cibernéticos. 

Em artigo intitulado “The Genesis of ‘Gothic’ fiction”, E. J. Clery (2011) escreve que 

a associação do vocábulo gótico à literatura de terror é um desenvolvimento recente e quase 

acidental. Ele explica que O castelo de Otranto (1764) simplesmente situa a história entre 

1095 e 1243, período das Cruzadas, porém não menciona essa palavra em nenhum momento, 

nem mesmo no “Prefácio”. Foi somente na segunda edição, publicada no ano seguinte, que o 

termo Gótico foi adicionado ao título: The castle of Otranto: a gothic story. Porém, talvez por 

insegurança do autor a respeito do real significado do vocábulo, a menção ao Gótico foi 

retirada nas edições posteriores, mantendo o título original, como conferimos na edição 

brasileira (1994). 

Essa inconstância reflete a imprecisão dominante em torno da expressão. Em 

consonância com os entendimentos anteriores, Clery (2011) indica que nessa época o Gótico 

significava qualquer coisa obsoleta, velha, fora de moda, vigorando a visão de que a era 

gótica foi um tempo de barbarismo, superstição e anarquia, percorrendo um período que vai 

do século V depois de Cristo, quando os invasores visigodos precipitaram a queda do Império 

Romano até a Renascença e a restauração da era clássica. No contexto britânico, estendeu-se 

até a reforma no século XVI.  

                                                
54 Uma história gótica geralmente ocorre (pelo menos por algum tempo) em um espaço arcaico ou aparentemente 
arcaico ― seja um castelo, um palácio afastado, uma abadia, uma vasta prisão, uma cripta subterrânea, um 
cemitério, uma fronteira ou ilha primitiva, um casarão ou teatro antigos, uma cidade envelhecida ou submundo 
urbano, um armazém, uma fábrica, um laboratório ou edifício público decadentes, ou alguma nova recriação de 
um local ultrapassado, como um escritório com arquivos antigos, uma nave obsoleta, ou uma memória de 
computador. 
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Essas informações são valiosas porque indicam que, quase um século depois da 

publicação de Walpole, houve pouco avanço e essa ideia perdurava entre os escritores ainda 

no século XIX. Não se registra o uso desse vocábulo em nenhuma página escrita por Poe, 

designando o Gótico como uma nova espécie de ficção. Quando ele incorre no uso do termo, 

assim o faz com dois sentidos específicos: a) relativo à coisa antiga: “the fretted Gothic 

steeple”55 (p. 338, grifo nosso), em “William Wilson”; b) referindo-se a elementos 

arquitetônicos, como por exemplo, “the Gothic archway of the wall”56 (p. 320, grifo nosso), 

em “The fall of the house of Usher”, “a tall and narrow Gothic window”57 (p. 486, grifo 

nosso), em “The masque of the red death” e “a Gothic cathedral”58 (p. 289, grifo nosso), em 

“A predicament”. 

Essa constatação nos leva a crer que ainda no século XIX, o Gótico está associado à 

ideia do obsoleto e, portanto, os escritores não queriam ter as suas ficções a ela vinculadas. O 

próprio Poe teve a recepção de suas obras prejudicadas por ter suas narrativas ligadas a 

cenários arcaicos e ambientes noturnos.  Fisher (2002) escreve que ao começar a atrair 

atenção por volta de 1835, publicando suas histórias macabras no Southern Literary 

Messenger, os críticos teciam notas negativas a respeito de seu “germanismo” (o que hoje 

chamamos de Gótico) e lamentavam o desperdício de seu talento, apontando a sua ficção 

como antiquada, sem erudição e bom gosto.  

Não obstante, Poe não se rende aos comentários e fala explicitamente para si mesmo e 

implicitamente para muitos outros escritores góticos, quando no “Prefácio” de sua coleção de 

contos, Tales of the grotesque and arabesque (1840), rebate as acusações dirigidas a ele. Sua 

declaração, tomada como epígrafe deste Capítulo, além de conter a sua defesa, é expressão da 

ideia que ele tem do próprio estilo ao afirmar que o seu terror não é o da Alemanha, mas da 

“alma”. A sua segurança é tamanha que chega a afrontar os críticos, desafiando-os a 

reconhecer em qualquer dos contos ali publicados características da referida espécie de 

“germanismo” que ele chama “pseudo-horror” (POE, 1840/1996b, p. 129). Analisando o teor 

de seu pronuncimento, Fisher (2009, p. 67) diz que em outras palavras, “Poe explored terror 

where it originated and functioned: in the mind. His haunted minds reveal far more art than do 

those in many another gothic tale where the mainstay is a thrill at sheer gut level”.59 

                                                
55 o desgastado campanário gótico 
56 o arco gótico do vestíbulo 
57 uma enorme e estreita janela gótica 
58 uma catedral gótica 
59 Poe explorava o terror onde ele se originava e funcionava: na mente. Sua mente assombrada revela muito mais 
arte do que fazem outros góticos em suas histórias, onde o pilar é uma emoção pura a nível do intestino. 
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A categorização de obras desse período como góticas como conhecemos hoje, 

incluindo as de Poe, data do século seguinte. Clery (2011) explica, em nota de rodapé, que 

Gótico como termo genérico aparece no panorama literário na virada do século XIX, em 

1899, com a publicação de duas obras americanas: History of English romanticism in the 

eighteenth century, de Henry A. Beers, e The development of the English novel, de Wilbur 

Cross. Em solo britânico é estabelecido por Edith Birkhead, em 1921, e seguido por J. M. S. 

Tompkins, em 1932, que escreve capítulo intitulado “Gothic romance”. Com Clery (2011, p. 

21), conclui-se que “the ‘Gothic novel’ is thus mostly a twentieth-century coinage”.60 E é 

somente a partir de 1920 que pesquisadores identificam Horace Walpole como o protagonista 

do gênero, particularmente, movidos pelo subtítulo de seu romance. Nessa perspectiva, é 

aceitável a argumentação inicial de Clery (2011) de que a ligação do termo à literatura tenha 

sido quase que totalmente acidental.  

Outro estudioso do gênero, Robert Miles (2011), escreve que a recepção 

contemporânea do que hoje é chamado de Gótico tem fornecido duas acepções ratificadoras 

de sua ascensão: o romance gótico começou com a publicação de O castelo de Otranto (1764) 

e teve a sua fulgência nos anos 1790. Ele não discorda da primeira, apontada por Clery 

(2011), porém defende veementemente a segunda. Segundo ele, os anos 1790 testemunharam 

uma explosão do que foi depois comumente referido como a revolução da escrita do romance, 

que coincide com a efervescência do romance gótico.  

Miles (2011) expõe dados das publicações dos romances góticos no período de 1770-

1800, indicados pelo ano. Para essa classificação, ele toma por base os exemplos de Horace 

Walpole (1717-97), Sophia Lee (1750-1824), Ann Radcliffe (1764-1823), Friedrich Schiller 

(1759-1805) e Matthew Lewis (1775-1818). No cenário mundial, o seu gráfico mostra que a 

década de 90 produziu 256 títulos, ultrapassando em muito a marca das duas décadas 

anteriores, com suas 30 produções. Entre 1788 e 1807 o Gótico mantém a marca de 30% da 

produção literária, atingindo o elevado nível de 38% em 1795, reduzindo para os 20% em 

1808. Esses dados confirmam que houve uma prevalência do Gótico durante os anos 1790. 

Ele conclui que a ficção de terror pode ser dividida em duas fases: de 1788 a 1793, quando da 

explosão do Gótico no cenário literário, após um longo período de intermitente gestão, tendo 

o seu pico no mercado dominante no período que vai de 1794 (ano da publicação de Os 

mistérios de Udolfo e Caleb Willians) a 1807, quando começa o seu declínio. 

                                                
 60 o “romance gótico” é, assim, especialmente, uma cunhagem do século XX. 
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O pesquisador expande suas reflexões ao comentar que muito da tensão entre “alta” e 

“baixa” literatura que tem pulsado através da institucionalização da literatura nos últimos 

duzentos anos é gerada pelo brilhantismo das histórias de terror dos anos 1790 e, muito 

provavelmente, está associada a histórias sem valor. No seu entender, essa década deveria ser 

vista como o momento crucial para o estudo do Gótico como sendo o período de seu primeiro 

surgimento popular. Miles (2011) constata, ainda, que após 1820, o Gótico não desaparece, ao 

contrário, migra para outras formas e meios de comunicação, ou sofre uma genérica 

recrudescência. 

Nesse panorama, encontramos Poe em 1827, publicando sob o pseudônimo “o 

bostoniano” o seu primeiro livro de poesias, intitulado Tamerlane and other poems, no qual já 

dava sinais de sua veia gótica, com os poemas “Tamerlane” e “Visit of the dead”, que depois 

teve o título modificado pelo próprio autor para “Spirits of the dead”; ou, ainda, em 1832, 

divulgando “Metzengerstein”, a sua primeira publicação em prosa. Nessas obras, ele mostra a 

sua predileção pelo horror natural, pelos estados mentais obsessivos e pela investigação dos 

extremos da natureza humana, tendendo a uma inquestionável influência no desenvolvimento 

da vertente do Gótico psicológico, distinguindo sua ficção do horror sobrenatural presente em 

Walpole, Lee, Radcliffe, Schiller ou Lewis. Seus contos policiais ou histórias de detetive, 

como as conhecemos agora, assim como suas experiências com a ficção científica, são de fato 

resultado de seu “experimental Gothicism”61 (FISHER, 2009, p. 71), que o encaminhou para 

um Gótico que era só seu. Para melhor situar Poe nesse cenário, trazemos à reflexão o Gótico 

americano. 

Um compatriota de Miles, Eric Savoy, no seu artigo “The rise of American Gothic” 

(2011), escreve que no alvorecer do século XIX, com o início de uma literatura americana 

distintiva, o Gótico teimosamente florescia nos Estados Unidos. Essa manifestação literária 

incipiente começou nesses moldes, porque os primeiros esforços substanciais americanos na 

ficção coincidiam com o grande período gótico britânico e europeu. Conquanto, seu papel 

cultural era completamente paradoxal: um país otimista fundamentado nos princípios 

iluministas de liberdade e em busca de felicidade que, supostamente, repudiava o peso da 

história e suas reivindicações irracionais, produzia uma linhagem de literatura que era, 

simultameamente, assombrada por um passado insistente e fascinada pela estranha beleza da 

dor. 

                                                
61 goticismo experimental. 
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Nessa nova república sem texturas visíveis do passado, o estilo gótico revelou-se 

difícil de se adaptar às realidades americanas. Os elementos convencionais do Gótico europeu 

estavam generalizados também na literatura eminente do início do século, porém a 

especificidade do Gótico americano, que o faz distintamente americano, não provém só de 

enredos formulados e situações nas quais o gênero aristocrático é adaptado a uma situação 

democrática de um mundo novo, mas da pretensão de demonstrar a sua adaptabilidade formal  

e energia inovadora. 

As típicas narrativas góticas americanas expressavam uma ansiedade profunda sobre 

crimes históricos, o que Savoy (2011) denomina de prosopopéia ou personificação, por meio 

da qual ideias abstratas (tais como a carga de causas históricas) eram dadas por um “corpo” na 

figura espectral do fantasma. Essa estratégia também permitia que os mortos se levantassem, a 

voz fantasmagórica se materializase do nada e objetos assumissem uma pseudovida 

ameaçadora. Esse Gótico alcançava os efeitos finais do assombrado, do estranho e do retorno 

do reprimido enquanto os colocava completamente nas profundezas da vida e da psique 

americana. Nas pegadas de Allan Lloyd Smith (2009), podemos dizer que embora os 

goticistas americanos tenham participado de uma tradição literária mais ampla, as 

circunstâncias de sua própria história e os esforços de suas instituições culturais e políticas 

significavam que uma série de significativas inflexões determinavam um goticismo que 

diferia consideravelmente das versões britânicas ou europeias. 

Mesmo buscando um caminho próprio, essa  incipiente literatura estadunidense do 

início do século XIX dava margem a críticas, sobretudo a dos ingleses. Respondendo aos 

insultos feitos por Sydney Smith, no Edinburgh Review, em 1822, acusando que em solo 

americano não havia literatura, Savoy (2011) escreve que tendo passado pouco mais de uma 

década, os escritores americanos adaptavam os princípios fundamentais do romantismo inglês 

às suas próprias circunstâncias com sucesso surpreendente. E cita Poe e Hawthorne como 

autores modelares desse período, enfatizando que neles o Gótico alcançava seu maior fulgor 

artístico. Mas antes deles vieram os primeiros autores góticos americanos que lhes prepararam 

o caminho. 

Uma influência inegável é John Neal (1793-1876), um dos escritores mais prolíficos 

do período inicial que escreveu vários romances góticos naturalizados entre 1820 e 1840, 

incluindo  Logan (1822), uma história da loucura hereditária de uma família no deserto. Mas 

foi Charles B. Brown (1771-1810) que fundou a tradição gótica na ficção americana com seus 

romances em que explorava a veia radcliffeniana do sobrenatural, usando ventriloquismo, 

sonambulismo e cenas horrendas para criar seus efeitos góticos. Observando o percurso 
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trilhado por esses pioneiros, somos levados a concordar com Allen Tate (1967) quando diz 

que se o Gótico não estivesse a mão, influenciando Poe, ele o teria inventado, ou alguma coisa 

igualmente irreal, para servir ao seu propósisto, pois sendo um escritor imensamente 

imaginativo, sua natureza mórbida conjuga perfeitamente com esse estilo. 

A adaptação das convenções góticas para a paisagem literária americana não é 

simplesmente uma conveniência, mas um ponteiro significativo para o antagonismo racional, 

a culpa e o deslocamento que desempenharam muito na escrita gótica subsequente. Smith 

(2009) atesta que em Mervyn (1798), Brown efetivamente inventou o Gótico americano 

urbano, em que a cidade civilizada era transformada através da praga num labirinto de 

horrores incognoscíveis e, em Ormond (1799), ele naturalizou a notória sociedade secreta 

europeia, os Illuminati, em um ambiente urbano americano. Assim, ele exerce grande 

influência em autores como Hawthorne e Poe, que iria se valer do Gótico urbano, 

particularmente, nos seus contos policiais. 

Hawthorne, ao contrário de Poe, não escreveu histórias cheias de sangue, porém na sua 

maioria ― se não em todas ― as principais características góticas podem ser encontradas. 

Recebendo influência inglesa e alemã, ele se considerava, acima de tudo, um escritor de 

romances, preferindo a tradição de histórias fantásticas em oposição ao romance moderno, 

com suas representações realistas de costumes contemporâneos. Como escritor de romances 

góticos, ele naturalmente encontrava nesse estilo o indispensável, mas se valia também de 

outros gêneros, evitando técnicas evidentes de horror e terror em favor de um modo mais 

irônico. Scarlet letter (1850), a obra que lhe deu fama, uma história que desloca um episódio 

da história do Puritanismo para um novo cenário, demonstra que a sua busca persistente para 

representar o pitoresco e uma atmosfera sombria faz o tom gótico permear sua obra. 

Savoy (2011) considera que esses dois autores representam diferentes pontos do 

continuum gótico americano e dedica pelo menos um terço das páginas de seu artigo a Poe e à 

sua relação com a ascenção do gênero. Na sua opinião, enquanto Hawthorne percebe 

plenamente as possibilidades de ressonância entre a tradição e o passado americano e 

domestica o Gótico para os fins da historiografia politizada, cautelosamente reduzindo seu 

notório sensacionalismo, Poe revela no Gótico o excesso com um mórbido abandono, 

restringido pelo seu rígido controle formal. Suas cenas horríveis transgridem todos os gostos 

literários, mas, ao mesmo tempo, poucos escritores americanos foram tão absolutamente 

preocupados com a beleza ou procuraram alcançar esses efeitos estéticos com tanta precisão.  

O estudioso insiste em dizer que de todos os escritores americanos do século XIX, Poe 

parece mais profundamente hodierno em sua tentativa de dar à linguagem e à estrutura 
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narrativa o que Sigmund Freud (1856-1939) veio a descrever como o inconsciente, um 

profundo repositório de muitas lembranças ou impulsos antigos, infantis e reprimidos, o 

submundo arcaico do Eu. No momento em que Neal e Brown, os primeiros autores góticos 

americanos, e Washington Irving (1738-1850) e James F. Cooper (1789-1851) se ocupavam 

de criar um sentimento de liberdade, ele estava engendr,ando em seus muitos relatos de 

pessoas emparedadas e escondidas sob tábuas ou atoladas em chaminés, uma mitologia de 

encerramento, constrição e vitimização. 

Savoy (2011) explica que todos os escritos góticos pretendem introduzir no leitor um 

efeito particular de dentro do espectro de horror e oportuniza um cotejo entre Brown, 

Hawthorne  e Poe: o objetivo do primeiro é a surpresa abrupta; o do segundo poderia ser 

chamado de o encerramento sombrio de esperança; e a matriz emocional característica do 

último é uma claustrofobia aguda. A configuração espacial é fundamental para atingir esse 

doloroso sentimento de clausura: enquanto as casas assombradas de Hawthorne admitem 

fuga, os caixões e túmulos fechados de Poe são verdadeiras prisões das quais não se pode 

fugir, e ressoam com uma finalidade. Os motivos arquitetônicos na escrita de Poe também 

funcionam como um equivalente simbólico para as personagens afligidas com desejos 

impossíveis, que insistem em uma bizarra realização. 

Lembrando a definição do dicionário apresentada no início deste Capítulo, que aponta 

a situação deplorável em que vivem as personagens góticas, constata-se que todas as 

personagens melancólicas e obsessivas de Poe entregam suas defesas a uma ordem simbólica 

convencional e deslizam inexoravelmente para um caótico e abjeto real. O poder delas sobre a 

resposta afetiva do leitor é extraordinário, levando-nos a reputar que o efeito em Poe surge 

menos dos temas de suas histórias do que de seu interesse em detalhar o processo pelo qual o 

sujeito se vê obrigado a buscar uma verdade que é culturalmente proscrita. O leitor continua 

sua leitura orientado por um conhecimento que é ao mesmo tempo fascinação e medo porque, 

como pressupõe Poe, um artista literário habilidoso demonstra seu talento ao tomar para si o 

controle da alma do leitor. 

Fisher (2009) alerta que em contos como “The black cat” (1843) “The tell-tale heart” 

(1843), “Some words with a mummy” (1845), “The cask of amontillado” (1846) e outros, nos 

deparamos com mundos proibidos e habitantes misteriosos que são assombrados na presença 

desses espaços. Nessas narrativas, encontramos padrões de fala e ações singulares entre as 

personagens, e vêm à tona castelos assombrados da mente ao invés de antiquadas descrições 

de ruínas arquitetônicas. Não é sem propósito que a câmara nupcial em “Ligeia”(1838) e a 

mansão em “The fall of the house of Usher” (1839), respetivamente, assemelham-se a caixão 
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e à cabeça humana. Nem tampouco são as jornadas em“William Wilson”(1839), “The pit and 

the pendulum” (1842) e “The system of Dr Tarr and professor Fether” (1845) circulares e, em 

grande parte, interiores, como consequência de qualquer repetitividade inartística da parte de 

Poe. Mesmo em contos que tomam mulheres como protagonistas como “Berenice” (1835), 

“Morella” (1835), “Ligeia” (1838) e “Eleonora” (1841), Poe sutilmente manipula as 

convenções góticas no tema e na forma de simbolizar os perigos que se escondem quando o 

princípio feminino potencialmente criativo, zeloso e sexual do eu é reprimido pelos 

malformados, medrosos e destrutivamente agressivos princípios masculinos. Nesse terreno, 

Poe, novamente, fica muito perto das fronteiras das profundidades melodramáticas e 

psicológicas, porém o peso de sua mão se acomoda sobre esta última. 

 Lovecraft (1927/2007) endossa a ideia de Savoy acerca da literatura americana no 

início do século XIX ao argumentar que por volta dos anos 1830, os Estados Unidos tinham 

uma literatura distinta que atingia a história do conto fantástico e exercia influência e moldava 

as tendências de uma importante escola técnica europeia. O fato de Baudelaire ter se 

encantado com a obra e o estilo de Poe e se tornado o seu maior divulgador na Europa é prova 

do seu alcance. Lovecraft cita o nome de Poe como o mentor desse movimento literário, 

apesar de críticas contraditórias que tentavam negar a sua importância e influência como 

escritor. Segundo ele, “seria difícil para qualquer crítico maduro e reflexivo negar o valor 

tremendo de sua obra e a potência persuasiva de sua mente para abrir horizontes estéticos” 

(LOVECRAFT, 1927/2007, p. 61). 

Por certo, o seu valor não reside no fato de ele ter criado a narrativa gótica, pois, 

recordando a máxima bakhtiniana, “apenas o Adão mítico que chegou com a primeira palavra 

num mundo virgem” (Bakhtin, 2010, p. 88) teria evitado uma relação dialógica com o 

discurso de outrem. Conforme Smith (2009), para além dos companheiros literatos, a figura 

de Poe se destaca por ter desenvolvido uma economia na escrita gótica por meio da sua 

concepção de “unidadede efeito”, pela preocupação com a experiência da leitura, que deixou 

uma profunda impressão tanto em desenvolvimentos góticos americanos como europeus e 

pela criação da história macabra de detetive  que inaugurou um gênero duradouro. Para 

Raymond Foye (1989, p. 07), citando Richard Wilbur, ele se distingue por ser “o primeiro 

escritor do período modernista a descobrir o tema mais característico do nosso século: a 

desintegração da personalidade”. Os seus contos combinam um frisson indizível, com uma 

complexidade psicológica tentadora que continua a se desdobrar em resposta ao novo discurso 

crítico, quer de Jacques Lacan (1901-81) quer dos pós-estruturalistas. Convencionalmente 
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dividida em contos de imaginação e de raciocínio, de fato, suas histórias de ambos os tipos 

são exemplos de diferentes estirpes do gótico. 

Helen Small (2009) assevera que a contribuição de Poe para o Gótico não pode ser 

subestimada, porque a sua ficção, libertada de convenções sentimentais, introduziu novas 

possibilidades de pensar e escrever sobre a loucura masculina e feminina, e porque suas 

explorações psicológicas do medo abriu o Gótico ao exame subjetivo do colapso mental. Em 

poucas palavras, a sua grandeza está no fato de ele haver internalizado o gótico europeu, 

alemão e, até mesmo, o americano e ter “made his own”62 (SMITH, 2009, p. 271) e 

transfundido “new vitality into gothic veins”63 (FISHER, 2009, p. 72). Sem temor de incorrer 

em erro, pode-se conjecturar que ele é a ponte que liga o Gótico setecentista e o novecentista. 

É indiscutível que seus temas preferidos ― o terror e a morte ― há muito vinham 

sendo desenvolvidos, porém, concebendo um novo modo de fazer literatura, “foi ele que 

percebeu, pela primeira vez, suas possibilidades, e lhe deu uma forma suprema e uma 

expressão sistemática” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 61). O que diferencia Poe de seus 

predecessores é o fato de eles trabalharem obedecendo a certas regras literárias, quer dizer, 

ainda estavam presos a convenções, como o final feliz e a recompensa, e um didatismo moral, 

que os obrigava a exprimir os valores e modelos populares e ideias dominantes.  

Lovecraft (1927/2007, p. 63) está seguro de que, apoiando-se no antididatismo e em 

técnicas inovadoras, “Poe inventou o conto em sua forma presente”. Para justificar essa 

asseveração, ele aponta suas três grandes qualidades: a impessoalidade, a cientificidade e o 

método. Explicando a primeira, Lovecraft diz que Poe consegue ser extremo e intenso, 

escrevendo sem escrúpulos e sem didatismo. Desse modo, a sua ficção tem função criativa e 

visa “expressar e interpretar acontecimentos e sensações como eles são, indiferentemente de 

para o que eles tendem ou o que provam ― bem ou mal, atrativo ou repulsivo, estimulante ou 

deprimente (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 62). Por isso, escreve coisas do tipo “The cask of 

amontillado” (1846), um conto que atinge uma perfeição quase absoluta de forma artística 

(LOVECRAFT, 2007), ou “Never bet the devil your head ― a moral tale (1841), como uma 

crítica aos que buscavam nele o didatismo que tanto abominava.  

Por ter uma índole melancólica, Poe é intérprete de poderosos sentimentos ― a 

melancolia, a dor, a maldade, a decadência e o terror ― e, como poucos, vai longe na 

retratação da visão de desumanização do homem. Desse modo, privilegiando as coisas 

negativas e não as positivas, ele se mostra avesso aos gostos e sentimentos ordinários da 

                                                
62 feito o seu próprio 
63 nova vitalidade nas veias góticas. 
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maioria. Por isso, “os espectros de Poe adquirem assim uma malignidade convincente que 

nenhum de seus predecessores possuía e estabeleceram um novo padrão de realismo nos anais 

do horror literário” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 62-63). Uma lista com os nomes desses 

espectros convincentes é facilmente gerada, podendo ser encabeçada por Montresor, com sua 

desforra contra o “amigo”, seguido por Hop-Frog, com seus perversos sonhos de vingança, e 

os narradores de “The black cat” e “The imp of the perverse”, que poderiam servir de base 

para um estudo da psicologia da culpa. 

A respeito da segunda qualidade, Lovecraft assevera que Poe escrevia com uma 

habilidade científica que desenvolveu ao estudar a mente humana e ao trabalhar com um 

conhecimento analítico das verdadeiras fontes do terror. Essa capacidade duplicava a força de 

suas narrativas e emancipava-o de todos os absurdos inerentes à mera produção convencional 

de sustos, tão característicos nas narrativas do século anterior e mesmo dos seus 

contemporâneos que eram por ele criticados. Essa atitude científica fez com que os escritores 

que o sucederam naturalmente se adaptassem a esse novo estilo, fazendo surgir uma corrente 

nova na escrita macabra. Essa relevância de Poe nos leva a concordar com Lovecraft 

(1927/2007, p. 62) quando diz que “Poe fez o que nenhum outro havia feito ou poderia ter 

feito, e a ele devemos a moderna história de horror em seu estado final e aprimorado”.  

A terceira qualidade é o seu método tipo “artesanato” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 

63), caracterizado por um rigoroso desbaste de incidentes, no qual reflete a sua 

impessoalidade. Todorov (2008, p. 162) avança nesse campo que Lovecraft deixou em aberto. 

Segundo esse estudioso, os contos de Poe são construídos com extremo rigor, sendo que essa 

exatidão causal é reduplicada por uma precisão formal. E enumera o passo a passo de seu 

método infalível: a) captação da atenção do leitor com um anúncio dos acontecimentos 

extraordinários que quer contar; b) apresentação pormenorizada de todo o plano de fundo da 

ação; c) aceleração do ritmo até culminar em uma frase final, carregada de maior significação; 

d) esclarecimento do mistério mantido e anúncio de um fato horrível. Segundo ele, esse 

método funciona porque, além de cada um desses níveis obedecer a uma lógica rigorosa, eles 

são estreitamente coordenados entre si na organização do texto. 

Em artigo intitulado “Poe and the Gothic tradition”, Fisher (2006) endossa a 

argumentação de Lovecraft quanto à contribuição do escritor americano para o conto 

moderno. Para esse estudioso, a maior realização literária de Poe foi a renovação do conto de 

terror, sendo a sua principal intenção entreter, por meio de um “curdling of blood”64 (p. 78), 

                                                
64 enregelamento do sangue, 
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usando expressão corrente em todos os tempos. Essa inovação faz com que as suas obras 

sejam reconhecidas como algumas das mais sofisticadas criações da ficção psicológica em 

língua inglesa. Conforme Fisher (2006), ele percebeu desde o início de sua carreira que o 

Gótico era eminentemente compatível com a plausibilidade psicológica na literatura, e 

trabalhou tais projetos em combinação repetidamente ao longo de sua carreira literária. 

Quando Poe se voltou da criação da poesia, como seu esteio literário, à escrita de 

prosa, ele naturalmente queria produzir o que vendia. O que comercializava bem, apesar de 

todas as murmurações dos revisores, era a ficção gótica, e foi para esse mundo que ele se 

volveu com toda energia, que acabou levando-o a caminhos surpreendentes. A preparação de 

Poe para a criação de uma ficção que iria chamar atenção do mercado o fez ciente dos altos e 

baixos do goticismo, tanto assim que, como outros escritores americanos, ele rapidamente 

arregaçou as mangas ao idealizar um livro que, se tivesse sido publicado, teria sem dúvida 

inspirado uma imagem muito diferente da do Poe que por tanto tempo perdurou. 

Para analisarmos o corpus selecionado, um exame das concepções teóricas acerca das 

estratégias de representação do Gótico facilita a demonstração do que queremos expor. 

Iniciemos pelo terror. Lovecraft (1927/2007), estudando o horror sobrenatural na literatura, 

concebe que o terror nasce da capacidade de imaginação, e que o seu efeito (realização) no 

espectador ou leitor requer dele uma capacidade de distanciamento da vida cotidiana, ou seja, 

é necessário que esse receptor esteja livre dos eventos ordinários e consiga se isolar do mundo 

externo, emergindo nesse recinto restrito do macabro espectral.  

Por isso, as histórias de costume que trazem acontecimentos diários com relatos 

comuns são sempre do agrado e tem boa recepção junto ao público, não correndo o risco os 

produtores e editores que investem nesse tipo de produto, pois o lucro é garantido. Essa 

circunstância é justificada pelo fato de que, não tendo um caráter nada em particular, não 

necessitando de um distanciamento, essas produções estão mais próximas da natureza humana 

e não chocam. Pensando assim, como as histórias de terror e horror conseguem se manter 

atraentes e permanecer vivas? A resposta não é de todo incompreensível: há sempre alguém 

desejoso de fugir da rotina, com instinto de libertação da normalidade, propenso a se sujeitar a 

experimentar outras emoções que não as que lhe são familiares. 

Discorrendo a respeito das emoções dos povos primitivos, Lovecraft (1927/2007) diz 

que os primeiros instintos foram a sua resposta ao ambiente no qual viviam. Ele explica que, 

envolvendo os fenômenos cujas causas e  efeitos eram compreendidos, estavam o prazer e a 

dor; e o medo e o pavor rodeavam aqueles para os quais não achavam explicação, levando a 

interpretações fabulosas. Dessas sensações, ele conclui que “a emoção mais antiga e mais 
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forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do 

desconhecido” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 13).  

O medo não tem origem na vida adulta, como podem pensar alguns, mas na mais tenra 

idade, na infância, quando as crianças, como os primitivos, convivendo com o ambiente que 

as rodeia, têm a tendência a desenvolver medo daquilo que não lhes é familiar: o escuro, ficar 

sozinhas ou coisas e pessoas estranhas. Quando adultos, os homens tendem a superar esses 

traumas, porém movidos por impulsos hereditários, “sempre temerão ante a ideia dos mundos 

ocultos e insondáveis de existência singular [...]” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 13).  

Os escritores com grande imaginação se aproveitam dessa fragilidade humana e, nessa 

seara fértil, fazem brotar o que Lovecraft (1927/2007, p. 16) designa de “literatura do 

cósmico”, uma ficção que tem existido de modo vigoroso, impulsionando gerações de 

escritores. Mesmo os mais avessos a esse estilo, em algum momento, tendem a produzir algo, 

mesmo que isoladamente, como forma de descarregar seus rompantes quiméricos. A essa 

criação do medo cósmico em seu sentido mais puro, ele denomina de “literatura de terror” (p. 

17) cuja natureza assim se expressa:  

 

uma certa atmosfera inexplicável e empolgante de pavor de forças externas 
desconhecidas precisa estar presente; e deve haver um indício, expresso com 
seriedade e dignidade condizentes com o tema, daquela mais terrível concepção do 
cérebro humano ― uma suspensão ou derrota maligna e particular daquelas leis 
fixas da natureza que são nossa única salvaguarda contra os assaltos do caos e dos 
demônios dos espaços insondáveis. (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 17). 

 

Com uma ligação muito forte às emoções primitivas, as histórias de terror são tão 

antigas quanto a imaginação humana. Por isso, Lovecraft (1927/2007) acredita que o “terror 

cósmico” aparece como fonte de inspiração no folclore mais primitivo, sendo encontrados 

traços desse medo transcendental nas baladas, lendas e escritos antigos, passando pela 

literatura clássica até a era moderna, e diríamos até os dias atuais. A Idade Média, por 

exemplo, conhecida como a Era das Trevas não precisou de muito esforço para deixar um 

grande legado nesse campo, com suas histórias de bruxas e demônios necrófagos. Lovecraft 

(2007) concorda que a história fantástica típica da literatura nasceu no século XVIII e que O 

castelo de Otranto (1764) serviu de inspiração para os criadores do terror cósmico, 

estimulando o crescimento de uma escola do Gótico. Todavia, na sua opinião, uma linhagem 

de verdadeiros representantes desse gênero só se estabele no século XIX, começando com 

Poe.  
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Por ter mais que assassinatos secretos, ossos ensanguentados, ou vultos cobertos com 

lençóis arrastando correntes, a “literatura de terror” puro, no dizer de Lovecraft, distingue-se 

em essência do horror, do qual nos ocupamos agora. Stephen King (1983), autor consagrado 

pelas suas histórias de horror, sabe melhor que qualquer outro o que assusta o leitor. Em seu 

livro Danse macabre (1983), ele se propõe a desvendar as veredas do mundo do horror, por 

meio da leitura de muitos livros e filmes. Ele parte do princípio de que uma história de horror 

pode ser tanto literatura quanto entretenimento, e considera esse gênero um órgão vivo da 

ficção do século XX, cujos precursores são as obras oitocentistas Frankstein (1818), de Mary 

Shelley, The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson, e 

Dracula (1897), de Bram Stocker. No seu entender, esses livros podem ser considerados 

literatura, porque atendem à função primária dessa arte: falar de pessoas verdadeiras e contar 

mentiras sobre aquelas que nunca existiram. 

Para esse estudioso, as emoções de medo se dividem em três níveis: “terror on top, 

horror below it, and lowest al all, the gag reflex of revulsion”65 (KING, 1983, p. 25). Se por 

um lado, ele reconhece essas distinções por elas serem úteis na leitura de uma obra, por outro, 

prefere evitar preferências por uma em detrimento das outras, baseado na ideia de que o efeito 

de uma é, de alguma maneira, melhor do que o das outras. Ademais, ele concebe o terror 

como a “finest emotion”66 (p. 21, grifos nossos) e o horror como uma “emotion of fear that 

underlies terror, an emotion which is slightly less fine, because is not entirely of the mind. 

Horror also invites a physical reaction by showing us something which is physically wrong”67 

(p. 22). 

Ele esclarece que se o escritor percebe que não vai ser capaz de aterrorizar (1º nível), 

tenta horrorizar (2º nível) e, se descobre que não vai conseguir horrorizar, apela para o horror 

explícito, repulsivo (3º nível). Quando pensa em terror lhe vem à mente o som contínuo do 

batimento cardíaco do velho em “The tell-tale heart” (1843), de Poe: “It was a low, dull, quick 

sound ― much such a sound as a watch makes when enveloped in cotton”68 (p. 559, grifos do 

autor). O efeito de terror é aí atingido na medida em que o leitor é levado a acreditar que o 

assassinato cometido por pura maldade é fruto da loucura do narrador e não de sua capacidade 

de cometer um ato perfeito em pleno vigor de sua sanidade. Já o horror lhe faz pensar no 

conto “Slime”, do livro Nine horrors and a dream (1958), de Joseph P. Brennan, no qual a 
                                                
65 o terror no topo, o horror abaixo dele, e mais abaixo de tudo, a golfada de repulsa. 
66  mais refinada emoção 
67 emoção do medo subjacente ao terror, uma emoção que é um pouco menos refinada, porque não é totalmente 
da mente. O horror também invoca uma reação física ao nos mostrar algo que está fisicamente errado. 
68 Era um som baixo, maçante, rápido ― muito mais como um som que um relógio faz quando envolto em 
algodão. 
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coisa amorfa, porém concreta, envolve o corpo de um cachorro ganindo. Em suma, os dois 

gêneros têm certas coisas em comum ao lidarem com o mais básico das histórias do medo: 

“secrets best left untold and things best left unsaid”69 (KING, 1983, p. 50). 

Reconhecendo que não há tantas temáticas a serem seguidas, porque a esfera do 

sobrenatural é estreita e escassa diante do grande escopo da literatura em geral, King (1983) 

nomina o Vampiro, o Lobisomem, a Criatura Inominável e o Fantasma como as quatro 

personagens principais da narrativa de horror. Segundo ele, esse tipo de ficção retorna à 

tensão apolínea e dionisíaca existente em toda ficção de terror, ou seja, o mal convivendo com 

o bem. Desses quatro arquétipos, o fantasma é o mais potente, porque é a parte principal 

daquele complexo mítico que todos devem se banhar, e consegue adotar, no final, todas as 

motivações e, talvez até mesmo, a alma daqueles que os veem. Para os propósitos do romance 

de horror, o fantasma deve ser malvado e o que nos faz retomar o conflito dionisíaco-

apolíneo.  

Segundo King (1983, p. 62-63), a ficção do medo pode ser dividida em três categorias: 

a) as que lidam com o “inside evil”70 (The strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde), resultante 

de um  desejo próprio livre e consciente ― uma decisão consciente de fazer o mal; b) as que 

operam com o “outside evil”71 (Dracula), em que o horror é predestinado, vindo de fora como 

o estrondo de um trovão; c) aquelas nas quais é impossível distinguir esses dois mundos 

(Ghost Story). Ele alerta que é exatamente esse mistério a respeito de onde está surgindo o 

mal que diferencia o bom do excelente e reconhece que na tentativa de reproduzir esse 

paradoxo, a maioria dos romances só consegue produzir uma confusão. Como exemplos dessa 

classe, cita Lovers living, lovers dead (1981), de Richard Lortz. Ilustrando a primeira 

categoria, mais uma vez, é tomado pela lembrança de Poe ao declarar que “perhaps the best 

tale of inside evil ever written is Poe’s ‘The tell-tale heart’”72 (KING, 1983, p. 63). 

As histórias de horror sempre foram populares e tiveram um boom nos anos 1930, com 

o surgimento da chamada Imprensa do horror, e o seu declínio na década de 40, perdurando 

por mais de vinte anos. Somente nos fins dos anos 60 e início dos 70 é que se vê uma nova 

onda de horror com os romances Rosemary’s baby (1967), de Ira Levin, The exorcist (1971), 

de William Peter Blatty, e Ghost story (1979), de Peter Straub. A qualidade desses títulos 

reside no fato de eles terem convencido os editores de que a ficção de horror tinha um 

potencial comercial muito mais amplo que outros gêneros. Todavia, o movimento começa a se 
                                                
69 segredos inconfessáveis e coisas não ditas. 
70 mal interior 
71 mal exterior 
72 talvez a melhor história de mal interior já escrita seja “O coração delator”, de Poe. 
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retrair em meados dos anos 70, quando os best sellers tradicionais voltam a aparecer com suas 

histórias de sexo, dinheiro, celebridades sexy e espionagem. Romances como If you could see 

me now (1976) e Julia (1976), de Peter Straub, se saem bem nesse período pois, ocupando-se 

dos velhos fantasmas, são histórias em que o passado continua existindo no presente de uma 

forma malígna, tornando-se mais importante que o presente.  

 Na concepção de King (1983), o que a mente é capaz de imaginar, estimulada por si 

só, é o que faz a quintessência das histórias de terror ao passo que o horror se realiza com o 

que os olhos veem. Tanto que David Punter (2009, p. 245) assegura que o horror nos pega 

pelo choque e surpresa e “is ‘in your face’, whereas terror consorts with a certain withholding 

of the occasion of fear”.73 Por isso, inclui mutilação de pessoas, possessões demoníacas, 

vampirismo, homens se transformando em lobsomens, necrofagia, sexo, violência, medo 

covarde, mortes gratuitas, sangue excessivo, entranhas e vísceras expostas, coisas gelatinosas 

e aracnídeas se espalhando de modo apelativo, cujo efeito é a repulsa e o principal objetivo é 

apavorar plateias. A escrita de Botting (2009, p. 192) corrobora essa configuração ao atestar 

que estando “bound up with feelings of revulsion, disgust and loathing, horror induces states 

of shuddering or paralysis, the loss of one’s faculties, particularly consciousness and speech, 

ora general physical powerlessness and mental confusion”.74 

Assistindo a uma película de horror, o público geme, enquanto que diante de cenas de 

terror, os gritos são inevitáveis. King (1983) exemplifica essa assertiva, dizendo que nas 

apavorantes cenas de Alien (1979), de Ridley Scott, a plateia parece mais propensa a gemer de 

repulsa do que de gritar de terror. Ao contrário dos filmes de terror que exigem um nível de 

refinamento, os de horror não são sofisticados, e são voltados para um público menos 

exigente que está continuamente disposto a dar uma olhada  num gato morto, ou num corpo 

estrebuchando no chão, ou em qualquer coisa horrível que lhe faça quase golfar na sala do 

cinema. 

E por que as pessoas continuam vendo esse tipo de filme ou lendo esses livros 

aparentemente sobre coisas escabrosas? A resposta de King nos parece oportuna:  

 

Horror appeals to us because it says, in a symbolic way, things we would be afraid 
to say right out straight, with the bark still on; it offers us a chance to exercise (that’s 
right; not exorcise but exercise) emotion which society demands we keep closely in 
hand. The horror film is an invitation to indulge in deviant, antisocial behavior by 
proxy ― to commit gratuitous acts of violence, indulge our puerile dreams of 

                                                
73 está “na cara”, ao passo que o terror consiste numa certa retenção da ocorrência do medo. 
74 ligado aos sentimentos de repulsa, nojo e repugnância, o horror induz a estados de tremor ou paralisia, à perda 
de faculdades, particularmente, a consciência e a expressão, ou a impotência física e confusão mental. 
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power, to give in to our most craven fears. Perhaps more than anything else, the 
horror story or horror movie says it’s okay to join the mob, to become the total tribal 
being, to destroy the outsider.75 (KING, 1983, p. 31). 
 

Por intermédio do terror e horror, o Gótico alcança efeito, em grande escala, devido 

ao fato de estar ligado a outro modo de representação do qual não consegue se dissociar: o 

grotesco. Segundo Bakhtin (2008), essa tendência oitocentista, como método de construção de 

imagens, procede de uma época muito antiga, levando-nos a crer que o fenômeno é mais 

antigo que o próprio nome.  O grotesco está presente em todos os povos, desde a mitologia e a 

arte arcaica, passando pela arte pré-histórica, dos gregos e romanos, até a época clássica, 

período em que foi excluído da arte oficial, mas continuou vivendo e se desenvolvendo em 

certos domínios “inferiores” não cômicos. Essa tradição clássica não deu ao tipo de imagem 

grotesca uma denominação geral, reconhecendo-a pela teoria, nem lhe atribuiu um sentido 

preciso. Bakhtin reforça que “o florescimento do realismo grotesco é o sistema de imagens da 

cultura cômica popular da Idade Média e o seu apogeu é a literatura do Renascimento” 

(BAKHTIN, 2008, p. 28).  

O aparecimento do termo “grotesco” se dá nos fins do século XV, quando escavações 

em Roma, nos subterrâneos das Termas de Tito, encontram um tipo de pintura ornamental 

antiga até então desconhecido. Conforme o Etymology dictionary, recebeu o nome de 

grottesca, derivado do seu substantivo italiano grotta (gruta). Essa pintura era a representação 

de figuras fantásticas das formas vegetais, animais e humanas que se confundiam entre si, de 

modo que não se podiam distinguir fronteiras entre esses reinos. Na verdade, essas regiões 

limítrofes no grotesco eram superadas de maneira que o movimento das pinturas deixava de 

ser o de formas completamente acabadas. Havia um inacabamento da existência, expressa por 

uma liberdade e uma leveza excepcional da fantasia artística. 

Inicialmente, o uso dessa palavra inédita, designando o que se acreditava ser um 

fenômeno novo, é restrito. E, por quase três séculos a ampliação do vocábulo realizou-se 

muito lentamente, sem uma consciência teórica clara acerca da originalidade e da unidade do 

mundo grotesco. Bakhtin (2008) esclarece que uma compreensão mais profunda e ampla do 

grotesco só aparece na segunda metade do século XVIII. Em 1788, o crítico alemão Flögel 

publica sua História do cômico-grotesco, em que não define nem delimita o termo, nem do 
                                                
75 O horror nos atrai porque diz, de uma forma simbólica, coisas que teríamos medo de falar abertamente; ele nos 
oferece a oportunidade de exercitar (isso mesmo, não exorcizar, mas exercitar) emoções que a sociedade exige 
que mantenhamos sob controle. O filme de horror é um convite para entrar em um comportamento desviante e 
antissocial por procuração ― cometer atos de violência gratuita, saciar os sonhos pueris de poder, entregar-se 
aos medos mais covardes. Talvez, mais do que qualquer outra coisa, a história de horror ou filme de horror diz 
que está tudo bem juntar-se à multidão, tornar-se um ser tribal total e destruir o forasteiro.  
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ponto de vista histórico nem do ponto de vista sistemático. Ele qualifica de grotesco “tudo o 

que se aparta sensivelmente das regras estéticas correntes, tudo que contém um elemento 

corporal e material nitidamente marcado e exagerado” (FLÖGEL apud BAKHTIN, 2008, p. 

31).76 

Nos séculos anteriores, em que reinava o cânon clássico nos domínios da arte e da 

literatura, o grotesco sempre esteve ligado à cultura cômica popular, considerada de baixa 

qualidade. Bakhtin adverte que a compreensão teórica clara e precisa da unidade dos aspectos 

do termo “grotesco” ainda é muito lenta e que “o próprio termo teve os seus substitutos: 

‘arabesco’ (aplicado essencialmente aos motivos ornamentais) e ‘burlesco’ (aplicado à 

literatura)” (BAKHTIN, 2008, p. 31). Nesses termos, se via no grotesco apenas o baixo, o 

grosso, o burlesco. 

Desde a segunda metade do século XVII, com o processo de redução, falsificação e 

empobrecimento progressivo das formas dos mitos e espetáculos carnavalescos populares, 

também há uma degeneração do grotesco que perde seus laços vivos com a cultura popular da 

praça pública, e torna-se uma mera tradição literária. É na época pré-romântica e nos 

princípios do Romantismo que assistimos a uma ressurreição do grotesco, dotado de um novo 

sentido. Agora, diferentemente da visão popular e carnavalesca dos séculos precedentes, esse 

estilo expressa uma visão objetiva e individual do mundo.  

Bakhtin (2008) considera que o grotesco romântico foi um acontecimento notável na 

literatura mundial, porque representou uma reação contra os cânones da época clássica e do 

século XVIII, responsáveis por tendências de uma seriedade unilateral e limitada. Ele 

qualifica essa nova representação de imagens como um grotesco de câmera, uma espécie de 

carnaval em que o indivíduo representa na solidão a consciência aguda de seu isolamento, ao 

contrário do grotesco medieval e do renascentista, diretamente relacionado com a cultura 

popular e imbuído de caráter universal e público.  

Victor Hugo (1802-85), no “Prefácio” ao seu Cromwell (1827/2010, p. 30), informa 

que “o grotesco antigo é tímido, e que procura sempre esconder-se. Sente-se que não está no 

seu terreno, porque não está na sua natureza. Dissimula-se o mais que pode”. Ele explica que 

alguns seres mitológicos são apenas disformes no seu aspecto exterior, sendo horrendos mais 

por seus atributos que por seus traços e, por vezes, a literatura antiga fazia esforço para 

disfarçar a deformidade. Ao contrário, entre os Modernos, o grotesco tem um enorme papel e 

                                                
76 Em nota de rodapé, Bakhtin faz o seguinte comentário sobre essa obra: O livro de Flögel foi reeditado em 
1862, um pouco retocado e ampliado, em: Fr. W. Ebeling, Flögel’s Geschichte des Grotesk-Komischen (A 
história do cômico grotesco de Flögel). Leipzig, 1962. 
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está em toda parte, criando, de um lado, o disforme e o horrível e, de outro, o cômico e o 

bufo: “[...] é da fecunda união do tipo grotesco com o tipo sublime que nasce o gênio 

moderno, tão complexo, tão variado nas suas formas, tão inesgotável nas suas criações, e nisto 

bem oposto à uniforme simplicidade do gênio antigo” (HUGO, 1827/2010, p. 30). A partir 

desse ponto de vista é que ele estabelece a radical e real diferença entre a literatura antiga e 

moderna, elegendo o grotesco como “a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte” 

(HUGO, (1827/2010, p. 30). 

Hugo reconhece que, apesar de ser escarniçado pela crítica de seu tempo, o advento e 

o avanço do grotesco na era moderna é um estudo curioso e chega a sugerir que fosse feito um 

estudo mais extenso sobre o seu emprego nas artes. No século seguinte, Wolgang Kayser 

(1906-60), um pesquisador alemão não menos interessado nesse tópico, atende ao pedido do 

ensaísta francês ao lançar um denso estudo, o livro O grotesco, em 1957. Discutindo o 

grotesco no Romantismo, Kayser (1957/2003) atesta que é neste período que há as mais 

importantes exposições das ideias estéticas acerca desse estilo, de modo que o conceito passa 

por longas discussões e tende a avançar para o centro. Tendo por base as declarações de 

Friedrich Schlegel em uma resenha crítica de 1797, Kayser (1957/2003) diz que o termo 

grotesco era empregado no mesmo sentido de arabesco e essa tendência não era corrente só na 

Alemanha, mas difundia-se entre os que se atreviam a conceituar o termo. De modo geral, o 

arabesco era tido como a forma mais antiga e primitiva de expressão da fantasia humana e era 

“usado inteiramente como sinônimo de ‘grotesco’” (KAYSER, 1957/2003, p. 55), apesar de 

relegado a um patamar inferior.  

Ele comenta que Walter Scott (1771-1832), em 1827, em uma resenha das novelas 

de Hoffmann (1776-1822) acaba por dar uma definição desse estilo ao escrever que o 

grotesco na obra do escritor alemão se assemelhava em parte ao arabesco na pintura, por 

empregar monstros disformes, exibir uma ilimitada fertilidade de fantasia e usar um 

exuberante contraste em todas as múltiplas e variadas formas. Kayser, fazendo uma leitura de 

algumas obras que lhes parecem grotescas, enumera muitos dos elementos que são essenciais 

nessas ficções:  

 

a mescla do heterogêneo, a confusão, o fantástico, e é possível achar nelas [histórias 
grotescas] até mesmo algo como o estranhamento do mundo. Mas falta uma coisa: o 
caráter insondável, abismal, o interveniente horror em face das ordens em 
fragmentação. (KAYSER, 1957/2003, p. 56, grifos nossos).  
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Poe é um dos escritores que entra nessa discussão. Temos nas suas próprias palavras 

uma visão do grotesco. Ele inicia o “Preface” a Tales of the grotesque and arabesque, 

publicado em 1840, com a seguinte declaração: “The epithets ‘Grotesque’ and ‘Arabesque’ 

will be found to indicate with sufficient precision the prevalent tenor of the tales here 

published”77 (POE, 1996, p. 129). Inicialmente, essa assertiva nos permite duas observações: 

primeiro, os vocábulos entre aspas ― “Grotesco” e “Arabesco” ― assinalam a atenção dada 

pelo autor aos termos; segundo, Poe imprime a necessidade de indicar com clareza o “teor” 

prevalente de sua obra. Outro fato que chama atenção é o uso da palavra “grotesco” em 

contraste com as menções mais antigas, já não sendo tomado de maneira depreciativa. Ainda, 

é notável a introdução do termo “arabesco” na qualidade de categoria, no campo da literatura. 

Essas últimas duas observações não são de nossa autoria, pois Kayser (1957/2003) já as fizera 

antes de nós.  

Procurando entender o uso do grotesco em Poe, Quinn (1998) comenta que ele 

sempre aludia à definição dos termos, usando de maneiras variadas, em diferentes épocas, 

mas, geralmente, argumentava que “the Arabesques are the product of powerful imagination 

and the Grotesques have a burlesque or satirical quality”78 (QUINN, 1998, p. 289). O biógrafo 

pretende comprovar que em Poe “arabesco” se refere a uma “poderosa imaginação”, enquanto 

“grotesco” diz respeito à “qualidade burlesca ou satírica”. Kayser (1957/2003) não concorda 

com essa interpretação, esclarecendo que o modo de Poe empregar os vocábulos não confirma 

essa observação. Aceitamos em parte a argumentação de Kayser, porque ele se detém somente 

ao “Prefácio”. Contudo, não podemos desprezar a informação de Quinn, que a nosso ver não 

deixa de ter certa coerência, porque toma como referência também outras declarações de Poe. 

Outrossim, se conferirmos o índice de Tales of the grotesque and arabesque, vemos que entre 

as narrativas de terror “William Wilson”, “The fall of the house of Usher”, “Metzengerstein” 

e “Berenice” estão as de cunho satírico “Bon-Bon”, “The devil lin the belfry” e “How to write 

a Blackwood article”. Reconhecemos que essa constatação traz pouco esclarecimento, mas diz 

muito da parte do autor: há uma visível preocupação de distinguir as narrativas, mesmo não 

ficando claros os limites de cada uma.  

As concepções acerca do grotesco, Poe as trazia de suas muitas leituras. Ele era 

conhecedor de Hoffmann por intermédio de um artigo de Scott de 1841 que trazia traduções 

de algumas páginas de dois contos do autor alemão. Porém, ele vai interpretar o grotesco a 
                                                
77 Os títulos “Grotesco” e “Arabesco” serão utilizados para indicar com suficiente precisão o teor dominante dos 
contos aqui publicados. 
78 os Arabescos são um produto de poderosa imaginação e os Grotescos têm uma qualidade burlesca ou satírica. 
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seu modo, e insere no conto “The masque of the red death” (1842) uma descrição totalmente 

dentro desse estilo, demonstrando que ele tem domínio da técnica e sabe usá-la 

apropriadamente para causar efeito à narrativa. Vejamos a passagem: 

 

He [Prince Prospero] had directed, in great part, the moveable embellishments of the 
seven chambers, upon occasion of this great fête; and it was his own guiding taste 
which had given character to the masqueraders. Be sure they were grotesque. There 
were much glare and glitter and piquancy and phantasm ― much of what has been 
since seen in ‘Hernani’. There were arabesque figures with unsuited limbs and 
appointments. There were delirious fancies such as the madman fashions. There was 
much of the beautiful, much of the wanton, much of the bizarre, something of the 
terrible, and not a little of that which might have excited disgust. To and fro in the 
seven chambers there stalked, in fact a multitude of dreams. And these ― the 
dreams ― writhed in and about, taking hue from the rooms, and causing the wild 
music, of the orchestra to seem as the echo of their steps.79 (p. 487-488, grifo do 
autor). 

 

Na opinião de Kayser (1957/2003, p. 75), essa declaração “ultrapassa a de Scott e 

constitui, talvez, a mais completa e mais certeira definição jamais dada por um escritor à 

palavra grotesco”. Nela se encontram os elementos da menção desse estudioso, citada atrás, o 

heterogêneo, a simultaneidade do belo, do bizarro, do horroroso, e o estranhamento no 

fantástico-onírico. Nesse trecho, a atmosfera grotesca se configura por meio da fragmentação, 

da destruição das ordenações que tiram o chão de sob os pés. Ou, tomando de empréstimos as 

palavras desse estudioso, o grotesco se manifesta por ser “justamente contraste indissolúvel, 

sinistro, o que-não-devia-existir. [O que] destrói as ordenações e abre um abismo lá onde 

julgávamos caminhar com segurança” (KAYSER, 1957/2003, p. 61). E, por último, se acha 

presente o sonho ― regiões imaginárias ― do qual fala Poe no poema “Dreams” (1827) e em 

seu Eureka: a prose poem (1848). 

No conto “The murders in the rue Morgue”, publicado em 1841 e republicado no 

livro The prose romances of Edgar Allan Poe (1843), encontramos fortes indicações da 

proximidade de Poe com o grotesco. Visualizemos a transcrição:  

 

                                                
79 Ele [Príncipe Próspero] havia conduzido, em grande parte, os enfeites móveis das sete salas, na ocasião dessa 
grande festa; e foi o seu próprio gosto orientador que tinha dado personalidade aos mascarados. Tenha certeza 
que eram grotescos. Havia muito brilho e esplendor e gosto berrante e fantástico ― muito do que já foi visto em 
“Hernani”. Havia figuras arabescas com membros e adornos despropocionais. Havia fantasias delirantes à moda 
dos loucos. Havia muito do belo, grande parte do devasso, muito do bizarro, algo de terrível, e não pouco 
daquilo que poderia excitar aversão. Para lá e para cá nas sete salas andava afetadamente, na verdade, uma 
multidão de sonhos. E estes ― os sonhos ― se contorciam, tendo tonalidade a partir dos cômodos, e fazendo 
com que a música selvagem da orquestra parecesse o eco de seus passos. 
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Upon arriving at a large back chamber in the fourth story, (the door of which, being 
found locked, with the key inside, was forced open,) a spectacle presented itself 
which struck every one present not less with horror than with astonishment. The 
apartment was in the wildest disorder ― the furniture broken and thrown about in 
all directions. There was only one bedstead; and from this the bed had been 
removed, and thrown into the middle of the floor.80 (p. 405, grifos nossos). 

 

Adiante, no mesmo conto, vemos outro fragmento que merece destaque, porque 

enfatiza o conhecimento de Poe acerca do grotesco:  

 

If now, in addition to all these things, you have properly reflected upon the odd 
disorder of the chamber, we have gone so far as to combine the ideas of an agility 
astounding, a strength superhuman, a ferocity brutal, a butchery without motive, a 
grotesquerie in horror absolutely alien from humanity, and a voice foreign in tone to 
the ears of men of many nations, and devoid of all distinct or intelligible 
syllabification. What result, then, has ensued? What impression have I made upon 
your fancy?81 (p. 423, grifos nossos). 

 

Partindo do exame desses dois contos, vemos que Poe domina o gênero ao produzir 

cenas grotescas das mais elaboradas e que tem consciência de sua eficácia como provocador 

de fortes impressões no leitor. Consoante com Kayser (1957/2003), podemos inferir que ele 

emprega o grotesco em dois planos: primeiro, para caracterizar uma situação concreta, na qual 

reina a desordem, uma realidade fora dos eixos; segundo, para designar uma temática geral, 

onde predomina o horror inconcebível, o noturno inexplorável e o fantástico sobrenatural. 

Mesmo reconhecendo a influência que o escritor alemão exerce sobre Poe, somos levados a 

concordar com Kayser (1957/2003, p. 76) quando diz que “dificilmente se confundirá o autor 

dos contos noturnos (Hoffmann) com o dos Tales of the grotesque”, porque enquanto o 

primeiro recorre ao sinistro natural, o segundo converte-o em enigmático universal. E nessa 

linha, escreve “The black cat” (1843), “The cask of amontillado” (1846) e “Hop-Frog” (1849) 

entre outros contos, com tendência ao repugnante, horrível e ao crime. 

                                                
80 Ao chegarem num quarto grande, na parte de trás, no quarto andar, (cuja porta, sendo encontrada trancada, 
com a chave por dentro, foi forçada a abrir,) o espetáculo apresentado atingiu todos os presentes não só com 
horror mas com espanto. O aposento estava em desordem selvagem ― o mobiliário quebrado e jogado em todas 
as direções. Havia apenas uma armação de cama; e desta as roupas e o colchão haviam sido arrancados, e 
jogados no meio do quarto. 
81 Se agora, além de todas estas coisas, você tiver refletido adequadamente sobre a estranha desordem do quarto, 
teremos ido tão longe a ponto de combinar as ideias de uma agilidade surpreendente, de uma força sobre-
humana, de uma ferocidade brutal, de uma carnificina sem motivo, de um horror grotesco absolutamente 
estranho à humanidade, e de uma voz num tom insólito aos ouvidos de homens de muitas nações, e desprovida 
de qualquer silabificação distinta ou inteligível. Que resultado, então, se seguiu? Que impressão causei à sua 
imaginação? 
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Os usos do grotesco em Poe nos levam a indagar se ele leu o “Prefácio” de Hugo 

(1827/2010). Uma resposta positiva é uma hipótese bem plausível se considerarmos que 

oportunidades não lhe faltaram. Com livre acesso à literatura europeia e, sendo um homem 

das letras, conhecedor do idioma francês, a apresentação de Cromwell, que tantas 

manifestações provocou, tanto entre os românticos como entre os clássicos, supostamente não 

lhe passaria despercebida. Tendo acontecido esse contato, uma segunda hipótese nos ocorre: 

conhecedor das ideias desse autor, com muita perspicácia, ele as absorveu, uniu às suas 

próprias concepções e conseguiu usar a seu modo as inesgotáveis possibilidades desse tipo de 

representação em suas criações.  

Considerando todas as possíveis influências, para além do uso dado pelos antigos ao 

grotesco das formas, ele chega ao grotesco “espacial” e “situacional”. O que é a descrição do 

quarto encontrado por Dupin em “The murders in the rue Morgue” (1841), mencionada 

acima, e a cena de transfiguração do cavalo em “Metzengerstein” (1832), analisada no 

Capítulo IV, senão exemplos dessa nova forma que se desenvolve na literatura e do poderoso 

efeito que Poe tira desse tipo fecundo de representação, o grotesco como “um elemento da 

arte” (HUGO, 1827/2010, p. 30)? 

Partindo do princípio que as formas literárias se mesclam, encontrando-se 

dificilmente puros os gêneros, é preciso verificar em que grau e em que condições os contos 

eleitos como objeto de estudo desta pesquisa possuem o terror, o horror e o grotesco como 

traços do gótico, iniciando com a análise de “The fall of the house of Usher”. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

Corman revisita o mundo de Usher 
 

 
The thesis of this tale is the revulsion of feeling  

consequent upon discovering that for a long period of time  
we have been mistaking sounds of agony,  

for those of mirth or indifference.  
It is an elaborated tale […]  

The dénouement, where the doors open, and  
the figure [Madeline] is found standing without the door,  

as Usher had foretold, is grand and impressive.82 (Edgar Allan Poe) 
 

 

“The fall of the house of Usher” foi publicado pela primeira vez no Burton’s 

Gentleman’s Magazine, em 1839, e republicado em Tales of the grotesque and arabesque, em 

1845. Quinn (1998), pesquisando os comentários de especialistas da literatura coetâneos de 

Poe, cita a resenha de Lowell, escrita em 1844 e publicada em fevereiro do ano seguinte no 

Graham’s Magazine, como sendo uma das melhores críticas recebidas pelo autor em vida, 

porque faz uma apreciação especial de sua obra, apontando essa como uma de suas histórias 

mais bem realizadas. 

Quinn (1998) esclarece que, apesar dos desentendimentos entre Poe e Griswold, este 

publica, em 1847, uma antologia intitulada Prose writers of America na qual “The fall of the 

House of Usher” está dentre os contos selecionados para compor a coletânea. Este gesto deixa 

entrever que o nível da obra de Poe é capaz de fazer um seu desafeto mudar de 

posicionamento: colocar de lado a desavença pessoal e reconhecer a sua qualidade literária, 

incluindo o seu nome no quadro dos grandes autores da Literatura Americana na primeira 

metade do século XIX. Antes de examinar as camadas de sentido mais profundas dessa 

                                                
82 A tese deste conto é a repulsa do sentimento consequente à descoberta de que, por um longo período de tempo, 
fomos equivocados por sons de agonia, aqueles de regozijo ou indiferença. É um conto elaborado [...] O 
desenlace, quando as portas se abrem, e a figura [Madeline] é encontrada de pé do outro lado, como Usher havia 
predito, é grandioso e impressionante. 
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narrativa que frequentemente integra as antologias clássicas do autor, iniciemos por conhecer 

a sua fábula. 

Um cavaleiro chega à casa de Usher, uma construção antiga, para visitar seu amigo de 

infância Roderick, um aristocrata dândi e decadente, que em carta solicitara a sua presença e 

conforto, pois estava acometido de uma aguda enfermidade de família. O aspecto de 

desolação da casa, as árvores mortas e um lago negro e lúgubre chamam-lhe atenção e 

deixam-no angustiado. Na noite de sua chegada, Madeline, a irmã de seu amigo, que sofre da 

mesma doença e também de catalepsia, é encontrada morta. Roderick revela ao amigo a sua 

intenção de conservar o corpo dela antes do enterro definitivo. Mesmo sem entender o que 

está acontecendo, porque não sabia que ele tinha uma irmã, ajuda a preparar o corpo para o 

sepultamento temporário. Eles colocam o caixão na adega, na parte inferior da casa. Ao 

comtemplar o rosto do cadáver, o visitante descobre que o amigo e Madeline eram irmãos 

gêmeos. Dias depois, em uma noite tempestuosa, Roderick, delirando, reconhece ter enterrado 

viva a irmã. Em seguida, ela reaparece amortalhada e cai sobre ele. Em meio ao tumulto, o 

visitante consegue fugir e vê de longe a casa dasabando dentro do lago.  

Esse breve resumo coloca-nos diante de uma narrativa arquitetada sob uma 

perspectiva gótica, particularmente, pela temática e atmosfera e pelo espaço aí apresentados. 

O estudo das formulações teóricas acerca desse gênero realizado no Capítulo anterior nos 

exime de mais digressões e facilita a demonstração do que queremos expor. Quando falamos 

em espacialidade não nos retringimos apenas ao espaço interno, circunscrito ou fechado, mas 

também ao que o circunda, formando ambos um conjunto espacial. Focando no conto, 

detenhamo-nos, inicialmente,  no espaço externo, visualizando as primeiras impressões do 

narrador à sua chegada na casa. 

 

During the whole of a dull, dark and soundless day in the autumn of the year, when 
the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone, on 
horseback, through a singularly dreary tract of country; and at lenght found myself, 
as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy House of 
Usher. I know not how it was ― but, with the first glimpse of the building, a sense 
of insufferable gloom pervaded my spirit.83 (p. 317, grifos nossos).84 

                                                
83 Durante todo um fastioso, escuro e silencioso dia de outono, quando as nuvens pairavam opressivamente 
baixas nos céus, eu estava passando sozinho, a cavalo, através de uma região singularmente triste do país; e 
finalmente encontrei-me, à medida que caíam as sombras da noite, nas proximidades da melancólica Casa de 
Usher. Não sei como foi ― mas, como primeiro vislumbre do edifício, um sentimento de tristeza insuportável 
penetrou no meu espírito. 
84 Todas as citações dos contos e poemas de Poe deste trabalho são retiradas de POE, Edgar Allan. Poetry, tales, 
and selected essays. New York: The Library of America, 1996a. Deste ponto em diante, limitar-nos-emos a 
indicar os números das páginas. 
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A voz que enuncia na narração ― narrador homodiegético, não identificado por nome 

próprio ― imprime a esse período introdutório um tom funesto,  característico das narrativas 

góticas, e, ao mesmo tempo, instigante e contundente, pela escolha lexical e pelas 

informações precisas e condensadas em tão pouco espaço. O conteúdo semântico dos 

vocábulos “dull”, “dark”, “oppressively” e “shades” colabora para a construção de uma 

atmosfera opressora que está diretamente ligada à instância narrativa e à configuração insólita 

do espaço. Outros vocábulos ― “soundless”, “dreary” e “melancholy” ―, com acepção 

similar, além de participar da composição da referida atmosfera, estão vinculados à indole 

sinistra, tanto no que tange à  edificação quanto aos seus moradores, assim como às relações 

entre eles e aos eventos narrativos por eles performados. Com essa estratégia, Poe insere no 

contexto ficcional um sentimento que é “desconhecido dos Antigos e singularmente 

desenvolvido entre os Modernos, um sentimento que é mais que a gravidade e menos que a 

tristeza: a melancolia” (HUGO, 1827/2010, p. 23). O “soundless day in the autumn” completa 

o quadro deprimente que o visitante tem diante de si, desencadeando nele um “sense of 

insufferable gloom”. 

David Lodge (2011), ao discorrer sobre a relevância que o clima exerce na narrativa, 

destaca que pouca importância era dedicada a esse elemento até o fim do século XVIII, 

período marcado pela objetividade e racionalidade dos iluministas, e que os literatos começam 

a se ocupar dele em suas obras somente a partir do século XIX, por estarem sujeitos ao 

lirismo e à subjetividade. A partir desta época, a dimensão dada aos fenômenos climáticos é 

em consequência da valorização da natureza pelos românticos e, principalmente, do interesse 

literário de a narrativa centrar-se no indivíduo e nos estados emocionais que afetam e são 

afetados pelas percepções do mundo. Assim, romancistas e poetas, recorrendo à natureza, não 

como mera paisagem, mas como elemento de expressão mais pura de estado de espírito, 

procuram se valer do clima para desencadear efeito, quer dizer, projetar as emoções humanas 

por meio da descrição de fenômenos do mundo natural. 

O mesmo autor chama atenção para a escolha e a descrição do ambiente. Segundo ele, 

os espaços no romance clássico até o século XVIII tem função secundária, não exercendo 

influência na trama, ao contrário do que ocorre no século  seguinte, com o Romantismo, que 

“ponderou os efeitos do ambiente sobre o homem, abriu os olhos das pessoas para a beleza 

sublime das paisagens naturais e, mais tarde, também ao simbolismo tétrico dos panoramas 

urbanos na Era Industrial” (LODGE, 2011, p. 67). Ele ressalta que, nesse sentido, os 

escritores são privilegiados, pois trabalhando no campo do imaginário, podem inventar o 

clima e o ambiente apropriados à impressão que desejam criar em suas ficções. 
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Esses elementos corroboram a ambientação de que trata Osman Lins, em Lima 

Barreto e o espaço romanesco (1976). Para ele, a ambientação é “o conjunto de processos 

conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um determinado 

ambiente” (LINS, 1976, p. 77). Poe sabe aproveitar-se bem desses recursos e escolhe, 

propositalmente, uma estação sombria (“soundless day in the autumn”) a favor da construção 

de uma atmosfera terrificante que ele quer imprimir ao texto. Há um detalhamento visual, que 

faz com que o leitor veja a casa e seu entorno, e a descrição de seus efeitos sensoriais no 

visitante que acaba de chegar.  

O outono combina com a atmosfera tristonha da região, com o ambiente da casa e com 

o tom melancólico que permeia toda a narrativa. Particularmente, afeta a condição emocional 

do cavaleiro que dela se aproxima, de modo que a percepção do ambiente em sua volta lhe 

causa um intolerável desânimo. No decorrer da narração, constata-se que os protagonistas 

Roderick e Madeline também têm os ânimos oprimidos assim como as nuvens que “hung 

oppressively low in the heavens”. Sendo “autumn” ou “fall” a época do ano em que as folhas 

caem, propiciando o início de um novo ciclo de vida, essa estação pode indicar tanto a queda 

física da casa, fazendo remissão ao título, quanto evocar a ideia de morte e a possibilidade de 

renascimento. Desse modo, esse elemento tem função proléptica, pois antecipa incidentes 

narrativos ― a morte e o retorno de Madeline ― e pode, ainda, ser considerado metáfora do 

declínio e da aniquilação da família Usher. 

A pesquisadora brasileira Renata Philippov (2000), em estudo intitulado “A presença 

dos fragmentos nas obras de Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire”, examina a “queda” 

nesses dois autores sob três diferentes prismas ou eixos: queda física, queda moral e queda 

textual. Focando em Poe, ela escreve que “a temática da queda física parece perpassar a 

maioria dos contos do autor norte-mericano, mesmo aqueles em que o cômico se sobrepõe ao 

trágico” (PHILIPPOV, 2000, p. 67). Acerca da “queda moral”, sua asseveração de que “a 

destruição final da casa mimetiza a destruição da mente da personagem principal, Roderick 

Usher, e seu duplo, a irmã, Lady Madeline” (p. 67), é elucidativa e corrobora nossas 

observações, como veremos adiante. Por “queda textual”, ela entende os diversos fragmentos 

de textos descontínuos publicados por ele, como “A few words on secret writing” (1841), 

“Chapter of suggestions” (1845) , “Fifty suggestions” (1849) e “Marginalia” (1844-49), em 

que ampliava os preceitos de sua teoria estética. 

Ao contemplar o panorama à sua frente, o visitante não avista, como era de se esperar, 

um jardim ou qualquer espaço aprazível. Ao contrário, ele vê “a few rank sedges ― and upon 
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a few white trunks of decayed trees”85 (p. 317). Se pensarmos no jardim como símbolo do 

crescimento, do cultivo de fenômenos vitais e, muitas vezes, como a representação do Paraíso, 

compreende-se a razão de nas casas muçulmanas, o jardim central com uma fonte ser a 

imagem do recanto de bem-aventurança. Desse modo, colocando na narrativa um jardim 

devastado, Poe cria uma imagem antiparadisíaca, quase impenetrável por suas condições 

desfavoráveis, fazendo com que se lance um olhar diferenciado sobre os eventos diegéticos. 

Há outra escolha apropriada que, adicionada à ambientação pesada, às nuvens e ao céu 

sombrios, escuros e opressores, colabora para a construção do efeito de terror almejado pelo 

texto. É uma atmosfera que não vêm do alto, mas de baixo, da terra infértil e dos restos fétidos 

das folhas mortas. Ao tentar libertar-se da tensão e buscar alternativas para dirimir os 

pensamentos fatigantes, o narrador vai em direção a um lago cuja descrição abaixo completa o 

cenário pavoroso do qual a casa é o elemento principal: 

 

I had so worked upon my imagination as really to believe that about the whole 
mansion and domain there hung an atmosphere peculiar to themselves and their 
immediate vicinity ― an atmosphere which had no affinity with the air of heaven, 
but which had reeked up from the decayed trees, and the gray wall, and the silent 
tarn ― a pestilent and mystic vapor, dull, sluggish, faintly discernible, and leaden-
hued.86 (p. 319, grifos nossos). 

 

Ao lado ou no centro de um jardim, um lago é sempre um complemento desse tipo de 

ambiente porque, tendo uma fonte, podemos associar às suas águas uma sacralização 

universal, por constituírem fonte de vida, através das quais é possível assegurar a fecundação 

e o crescimento das espécies. Contudo, nesse fragmento, vemos uma realidade transmutada. O 

que outrora fora um lago vívido agora se transformou em “a black and lurid tarn that lay in 

unruffled lustre by the dwelling”87 (p. 318). Suas águas estagnadas adquirem sentido de 

matéria passiva, fonte de insatisfação e de falta de prosperidade. Por isso, ao mirar nas águas 

paradas, ele foca no reflexo natural e nas imagens alteradas e invertidas dos caniços e das 

árvores, e tem intensificado o sentimento de opressão, porque é como se visse no vapor 

“leaden” o vazio, ou seja, a desgraça e o aniquilamento se abatendo sobre essa família. A 

paisagem desoladora, que em poucos momentos é capaz de lhe trazer “sorrowful 

                                                
85 alguns poucos caniços ― e acima alguns poucos troncos brancos de árvores deterioradas. 
86 Trabalhara tanto minha imaginação que realmente acreditava que em volta de toda a mansão e domínio 
pairava uma atmosfera peculiar a eles mesmos e à sua imediata vizinhança ― uma atmosfera que não tinha 
afinidade com o ar do céu, mas que exalava acima das árvores apodrecidas e das paredes cinzas, e do pequeno 
lago licencioso ― um vapor pestilento e místico, fastioso, lento, fracamente discernível, e em tons de chumbo. 
87 Um pântano escabroso que tinha o reflexo perturbado pela moradia. 
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impression”88 (p. 318), reflete nos moradores de maneira avassaladora, causando-lhes uma 

“utter depression of soul”89 (p. 317). A respeito dessa paisagem, como a maioria que às vezes 

serve de fundo às ficções febris de Poe, podemos dizer que ele “desenha árvores e nuvens que 

parecem sonhos de nuvens e de árvores, ou antes, que se parecem com seus estranhos 

personagens, agitados, como eles, por um estremecimento sobrenatural e galvânico” 

(BAUDELAIRE, 1852/2003, p. 68). 

Não perdendo de vista as definições concernentes à espacialidade, outros traços do 

Gótico são evidentes. A história é ambientada em uma construção arcaica, mais precisamente, 

uma mansão. Assim o narrador descreve o seu real estado: “Its principal feature seemed to be 

that of an excessive antiquity”90 (p. 319). Ele próprio chama atenção para o aspecto gótico da 

construção: 

 

I entered the Gothic archway of the wall. […] The room in which I found myself 
was very large and lofty. The windows were long, narrow, and pointed, and at so 
vast a distance from the black oaken floor as to be altogether inaccessible from 
within. Feeble gleams of encrimsoned light made their way through the trellised 
panes, and served to render sufficiently distinct the more prominent objects around; 
the eye, however, struggled in vain to reach the remoter angles of the chamber, or 
the recesses of the vaulted and fretted ceiling.91 (p. 320, grifos nossos). 

 

Se não soubéssemos que a edificação é um recinto domiciliar, com base nessas 

descrições e na leitura do conto “A predicament” (1838),  no qual um templo cristão serve de 

palco para mais uma  história macabra de Poe, pensaríamos que se tratasse de uma abadia ou 

catedral pela amplitude, elevação e, principalmente, pelo formato abobadado das janelas, das 

portas e do teto que seguem o estilo gótico desse tipo de construção, cujas principais 

características são o verticalismo, a predominância de janelas, a utilização do arco de volta 

quebrada e contrafortes em grande número, conforme informações de Marcel Aubert (1983). 

As janelas “long” e “narrow”, apontando para o alto, têm uma carga simbólica reforçada, pois 

indicam a comunicação com o divino. Os “panes” os quais permitem a entrada de luz também 

são um ponto de aproximação com a arquitetura gótica. Nas construções cristãs, a luz é um 

                                                
88 dolorosa impressão 
89 extrema depressão de alma 
90 Seu principal traço parecia ser o de uma excessiva antiguidade. 
91 Penetrei no arco gótico da antecâmara [...] O cômodo em que me encontrava era muito amplo e elevado. As 
janelas eram altas, estreitas, e pontiagudas, e a tão vasta distância do piso de carvalho negro que seria 
completamente inacessíveis a partir dele. Brilhos fracos de luz purpúrea penetravam através dos vitrais 
treliçados, e serviam para tornar suficientemente distintos os objetos mais proeminentes ao redor; os olhos, no 
entanto, lutavam em vão para alcançar os ângulos mais remotos da câmara, ou os recessos do teto esculpido e 
abobadado. 
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veículo de comunhão com Deus, por meio da qual o homem pode glorificá-lo e aperceber-se 

de sua inferioridade e mortalidade. Nesse sentido, os “feeble gleams” simbolizam a pouca 

espiritualidade e comunhão com o sagrado.  

Vemos aqui transparecer a precisão ótica de Poe sobre a categoria do espaço, por sua 

dedicada atenção à descrição do lugar ao lançar seu olhar detetivesco nas várias direções,  

captando, sob diversos ângulos, os pormenores de cada recesso. Essa exposição é o embrião 

do que viria a ser o ensaio “The philosophy of the furniture” (1840/1996c), um verdadeiro 

compêndio de análise espacial, publicado no ano seguinte ao do lançamento de “The fall of 

the house of Usher”. Luciana Moura C. Camargo (2014, p. 146) escreve que, ao se interessar 

pelos locais por onde percorrem suas personagens, descrevendo-os detalhadamente, como 

vimos acima, o autor “constrói a espacialidade literária a partir de uma postura interdisciplinar 

já que cruza referências geográficas, sociais e arquitetônicas com a literatura” e antecipa uma 

visão contemporânea da relevância do espaço. Enveredando-se na contramão dos literatos 

oitocentistas que ainda privilegiavam o tempo em suas composições, Poe se coloca como um 

dos primeiros topoanalistas ao fazer um estudo teórico do espaço na obra literária, abrindo 

caminho para a topoanálise, vertente proeminente no século XX. 

Ao descrever um aposento tido por ele como ideal em termos de ambiente, nesse 

ensaio, Poe ainda demostra preocupação com a iluminação como importante elemento para a 

composição espacial. Vejamos suas impressões: 

 

Flickering, unquiet lights are sometimes pleasing ― to children and idiots always so 
― but in the embellishment of a room they should be scrupulousy avoided. In truth, 
even strong steady lights are inadmissible. The huge and unmeaning glass 
chandeliers, prism-cut, gas-lighted, and without shade, which dangle in our most 
fashionable drawing-rooms, may be cited as the quintessence of all that is false in 
taste or preposterous in folly.92 (POE, 1840/1996c, p. 384, grifos do autor). 

 

Os termos grifados pelo autor dão a medida da dimensão impressa por ele a esse 

componente. Considerando que o excesso de luz é somente agradável às crianças ou a pessoas 

tolas, ele manifesta sua queda por ambientes penumbrosos, com pouca luz, como aqueles que 

se aproximam do bom gosto, e que no texto em apreço corroboram a obtenção do discutido 

efeito de sentido. Fazendo um cotejo com os seus escritos, percebemos um autor coerente, 

                                                
92 Luzes vacilantes e inquietas são por vezes agradáveis ― sempre para crianças e idiotas ― mas no 
embelezamento de uma sala, deveriam ser escrupulosamente evitadas. Na verdade, mesmo luzes estáveis e fortes 
são inadmissíveis. Os lustres de vidro enormes e sem sentido, com vidros prismáticos, iluminados a gás, e sem 
quebra-luz, que estão suspensos em nossos salões mais elegantes, podem ser citados como a quintessência de 
tudo que é falso no gosto, ou absurdo na loucura. 
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pois transcreve em ficção seus ideais de beleza e preceitos teóricos sem deixar que a 

imaginação o desvie da minudência, pois, como ele mesmo ressalta, por intermédio do 

narrador de “The murders in the rue Morgue” (1841), os homens engenhosos são sempre 

fantasistas, enquanto que os verdadeiramente imaginativos são sempre analíticos. As 

caracterizações vistas até aqui reforçam a ideia de que o Gótico para Poe, recorrente em todas 

suas histórias em menor ou maior grau, está intimamente ligado a aspectos arquitetônicos, ao 

macabro e à decomposição como é possível apreender nos elementos a serem analisados no 

parágrafo seguinte.  

Outro índice que denuncia a longa existência da edificação é o exame mais  apurado 

do narrador  acerca da mansão ao verificar que “ the discoloration of ages had been great”93 

(p. 319). Esse aspecto mantém associação com a secularidade da família, uma das mais 

antigas, uma vez que a “appelation of ‘House of Usher’ ― an appelation which seemed to 

include, in the minds of the peasantry who used it, both the family and the family mansion”94 

(p. 319). A antiguidade da casa asseverada pela “discoloration” é reforçada em outra 

passagem: “Minute fungi overspread the whole exterior, hanging in a fine tangled web-work 

from the eaves”95 (p. 319, grifo nosso).  

Descrevendo o telhado, essa citação deixa aflorar o esmero de Poe na escolha de cada 

elemento de seu texto. “Fungi” é mais um vocábulo que, unido aos já analisados, está 

intimamente ligado à essência gótica do conto uma vez que colabora para o sentido de 

decadência e ruína que a habitação deixa entrever. Espalhando-se por todo o exterior de cima 

a baixo e estando associado à degradação, esse termo favorece a construção do tom lúgubre 

que trespassa toda a narrativa. O narrador indica que há uma “perfect keeping of the character 

of the premises with the accredited character of the people”96 (p. 319), de modo que aquelas 

têm exercido influência sobre estas “in the long lapse of centuries”97 (p. 319). Investigando a 

as significações das palavras “house” e “Usher” e as relações do ambiente com os seus 

moradores, Ricardo Araújo (2002, p. 106, grifos do autor) escreve que “house e Usher se 

interpenetram significativamente, da mesma forma que Roderick, Madeline e o solar se 

mesclam ininterruptamente no âmbito restrito da narrativa”. Essa ingerência, indicando mais 

uma relação de interdependência e de homologia, provoca um tipo de deficiência familiar, ou 

                                                
93 a descolaração pelo tempo fora grande. 
94 denominação de “Casa de Usher” ― uma denominação que parecia incluir, nas mentes dos camponeses que a 
usavam, tanto a família como a mansão familiar. 
95 Fungi minúsculos se espalhavam por todo o exterior, pendurados nos beirais em uma fina rede emaranhada. 
96 perfeita combinação do aspecto das instalações com o caráter exato das pessoas, 
97 no longo decorrer dos séculos. 
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seja, apesar de “all time-honored as it was, had put forth, at no period, any enduring branch”98 

(p. 318). 

Outras descrições, contrapondo-se às precedentes, instauram um discurso ambíguo. 

Verifica-se que a aparência da casa foge à qualquer deterioração comum, pois, apesar de as 

pedras estarem aparentemente esmigalhando, suas partes são consistentes, sem que nenhuma 

alvenaria tenha caído. Entretanto, com um olhar minucioso, o narrador descobre “a barely 

perceptible fissure, which, extending from the roof of the building in front, made its way 

down the wall in a zigzag direction, until it became lost in the sullen waters of the tarn”99(p. 

320). Outra informação é elucidativa: “Beyond this indication of extensive decay, however, 

the fabric gave little token of instability”100 (p. 320). 

Esses dados acrescidos aos dos parágrafos anteriores mostram que a narrativa 

apresenta, entre outras, as oposições semânticas solidez versus decomposição, luz versus 

sombra, estabilidade versus decadência, as quais se podem reduzir à relação fundamental vida 

versus morte, configurando-se como base de todo o conto. Como temos exposto até aqui, 

essas oposições semânticas manifestam-se de formas diversas e contribuem para a formação 

de sentido na medida em que um termo é afirmado e o outro, por consequência, negado, 

fazendo surgir significações textuais. Como há uma estreita ligação entre a casa e os seus 

moradores, essa ambiguidade é estendida a eles. Apesar da enfermidade hereditária de 

Roderick e Madeline, ambos, assim como a casa, resistem ao tempo: “Hitherto she [Madeline] 

had steadily borne up against the pressure of her malady, and had not betaken herself finally 

to bed”101 (p. 323-324). 

Fisher (2002) esclarece que o que finalmente emerge como um dos pilares das obras 

góticas é uma  atmosfera propícia para as ansiedades do protagonista que, dependendo da 

situação na história, se estende a outras personagens. No conto, sabe-se que os irmãos gêmeos 

sofrem com o  medo e a inquietação decorrentes da convivência em um ambiente morbígeno, 

e conjectura-se que por extensão o visitante é afetado por tais sentimentos. Outros elementos 

sobre os quais nos debruçaremos adiante, somados aos já mencionados, colaboram para a 

atmosfera perturbadora e as vagas impressões do narrador: 

 

                                                
98 consagrada pelo tempo não gerara, em nenhum período, qualquer ramo duradouro. 
99 uma fissura quase imperceptível, que, estendendo-se a partir do telhado do edifício na frente, descia em 
ziguezague a parede, até se perder nas taciturnas águas do pequeno lago. 
100 Além da indicação de extensa deterioração, no entanto, a construção dava pequeno sinal de instabilidade. 
101 Até aqui ela [Madeline] tinha firmemente suportado a pressão de sua doença, e finalmente não se entregara à 
cama. 
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Noticing these things, I rode over a short causeway to the house. […] A servant in 
waiting took my horse […] A valet, of stealthy step, thence conducted me, in 
silence, through many dark and intricate passages in my progress to the studio of his 
master. […] the objects around me ― while the carvings of the ceilings, the sombre 
tapestries of the walls, the ebon blackness of the floors, and the phantasmagoric 
armorial trophies which rattled as I strode, […] Dark draperies hung upon the 
walls.102 (p. 320, grifos nossos). 

 

Observa-se que há um movimento do exterior para o interior, nomeado por nós como 

“processo de passagem”, marcado por elementos materiais ― a “causeway” e o “archway of 

the wall” ― e humano ― o “servant” e o “valet”. O visitante não entra sozinho. Ele é guiado 

por serviçais, sendo que o primeiro lhe indica a entrada e o segundo o encaminha na direção 

certa até os aposentos do amigo. É evidenciada a recepção discreta e silenciosa, o que faz 

aumentar a sua angústia. Neste ponto, são oportunas as palavras de Cortázar (2004) ao afirmar 

que Poe, assim como os grandes mestres da literatura como  Tchecov, Villiers de l’Isle Adam, 

Henry James, Kipling e Kafka, entre outros, tem  o dom de nos “introduzir num conto como 

se entra numa casa, sentindo imediatamente as múltiplas influências de suas formas, cores, 

móveis, janelas, sons e cheiros” (CORTÁZAR, 2004, p. 124). Até aqui, vimos as formas das 

portas, janelas e do teto, as cores do soalho, das tapeçarias e os sons dos troféus contrapondo-

se ao silêncio reinante na casa, e o odor da vegetação morta que ficou para trás. 

Cortázar (2004) explica que essa aptidão de Poe nasce da concepção de que no conto 

há uma estrutura funcional, defendida por ele mesmo, conforme os seus pressupostos teóricos 

estudados no Capítulo I. Nessa passagem, está em destaque, mais uma vez, uma criteriosa 

seleção vocabular. O que aparentemente é uma mera repetição de palavras compõe um 

conjunto lexical preciso. Os vocábulos “silence”, “dark”, “intricate”, “sombre”, “blackness” e 

“phantasmagoric” retomam a ideia de silêncio, escuridão, tristeza e, principalmente, de 

opressão tão marcante no parágrafo introdutório. Além de causar no visitante uma “sorrowful 

impression”103 (p. 318), esse recurso discursivo visa ressaltar a soturnidade tanto do ambiente 

exterior quanto do interior.  

Ele segue seu itinerário e continua observando tudo nos mínimos detalhes, assim como 

faz Poe no seu “The philosophy of the furniture” (1840/1996c), o qual não perdemos de vista, 

por se referir ao espaço como uma coadunação de relações entre recinto e objetos e suas 

                                                
102 Percebendo essas coisas, cavalguei por uma curta calçada até a casa. [...] Um criado à espera levou meu 
cavalo [...] Um camareiro, a passo furtivo, daí me conduziu, em silêncio, através de muitas passagens escuras e 
intrincadas em meu caminho até o gabinete de estudo de seu patrão. [...] os objetos em torno de mim ― as 
esculturas dos forros, as sombrias tapeçarias das paredes, a escuridão do ébano dos soalhos, e os troféus 
heráldicos fantasmagóricos que sacudiam enquanto eu caminhava, [...] cortinas escuras penduradas nas paredes. 
103 triste impressão 
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localizações. Camargo (2014, p. 147) acredita que nesse ensaio “o duplo Poe ― criador e 

analítico ― elabora o que compreendemos ser uma poética do espaço gótico em que as 

categorias de personagem e espaço assumem posição estratégica e fulcral na narrativa”. Desse 

modo, observando os objetos da decoração, o narrador vislumbra que além de colaborar para 

a composição espacial, eles influenciam o ambiente e propiciam uma atmosfera melancólica. 

O local está entulhado com um mobiliário “profuse, comfortless, antique, and tattered”104 (p. 

320-321), de modo que nada contribui para um aspecto mais agradável do ambiente interno, 

como se observa nesse trecho: “Many books and musical instruments lay scattered about, but 

failed to give any vitality to the scene”105 (p. 321). Essa disposição ajusta-se à visão de 

grotesco expressa por Poe quatro anos mais tarde, em “The masque of the red death” (1842), 

comentada no Capítulo II, concebida por Kayser como a mais completa definição do termo 

dada por um escritor. 

A confirmação de que o meio afeta o ânimo do narrador vem de suas próprias 

palavras: “I felt that I breathed an atmosphere of sorrow. An air of stern, deep, and 

irredeemable gloom hung over and pervaded all”106 (p. 321). Se o ar de tristeza e melancolia 

dominante nos espaços externo e interno afeta tão diretamente ao recém-chegado, imagina-se 

o dano que é capaz de promover nos moradores. A condição de morbidez ― deficiência 

familiar ― dos irmãos é tanto em decorrência da natureza hereditária quanto dessa nefasta 

influência da qual não podem fugir. 

Fisher (2002) escreve que em uma narrativa gótica, dentro do espaço específico, ou 

uma combinação de tais espaços, estão escondidos alguns segredos do passado (por vezes do 

passado recente) que assombram as personagens, psicologicamente, fisicamente, ou de outra 

forma, no momento principal da história. É o que acontece no presente conto. Roderick, 

Madeline e até o visitante, que ora chega para se juntar a eles, são acometidos por um pavor 

despertado por eventos do passado, que desencadeia um medo impregnante. 

Para compreendermos como se desenvolve esse sentimento no ser humano, 

recorremos a Freud (1919/1996b), em seu ensaio “Das Unheimliche”, publicado em 1919, e 

traduzido no Brasil por Jayme Salomão como “O estranho”. Investigando a origem do medo e 

do horror que o  homem tem frente a situações sinistras ou inesperadas, ele descobre, entre 

                                                
104 profuso, desconfortável, antigo e desgastado, 
105 Muitos livros e instrumentos musicais estavam espalhados, mas não conseguiam dar nenhuma vitalidade ao 
cenário. 
106 Senti que respirava uma atmosfera de tristeza. Um ar de melancolia acre, profunda e irremediável pairava e 
impregnava tudo. 
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outras coisas, que tais sentimentos são originados por um estado interior, uma espécie de 

assombração do inconsciente.  

O pesquisador austríaco parte dos estudos de Jentsch realizados em 1906, apesar de 

não aceitar completamente o seu ponto de vista, pois considera que seu artigo é carente de 

densidade. Inicialmente, Freud procura explicar por que um psicanalista se importaria com 

um assunto como esse. Ele diz que raramente esse profissional estaria interessado em analisar 

um tópico da estética e inclui o estranho nesse campo, pois entende que esse domínio não diz 

respeito somente à teoria da beleza, mas à teoria da qualidade do sentir. Nesse intuito, ele se 

propõe a uma pesquisa a qual denomina de modesta colaboração, sem qualquer pretensão de 

prioridade, mas que, contradizendo suas expectativas, ficou conhecida como uma grande 

contribuição para o estudo do tema. 

Esse ensaio se reveste de importância, pelo seu caráter de crítica aos tratados de 

estética produzidos até então e por visar ao exame de um campo pouco explorado. A seu ver, 

os estudos precedentes ocupavam-se do belo e do atraente, priorizando os sentimentos de 

natureza positiva, sendo dada pouca atenção aos sentimentos opostos, de repulsa e aflição, 

quer dizer, negativos, para os quais se volta a sua pesquisa. 

Tendo o estranho, de modo geral, uma ampla abrangência, Freud o define em poucas 

palavras. Para ele, o “estranho relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador ― com 

o que provoca medo e horror” (FREUD, 1919/1996b, p. 237). Até aqui, essa definição não 

traz nada de novo, se considerarmos esse termo como correspondente de “uncanny”, termo 

inglês equivalente do alemão “unheimlich”.  Freud acrescenta: “certamente, também a palavra 

nem sempre é usada num sentido totalmente definível, de modo que tende a coincidir com 

aquilo que desperta o medo em geral” (1919/1996b, p. 237). Essas palavras soam como uma 

confissão da dificuldade do uso do termo pelo seu cunho indefinível, o que nos leva a uma 

generalização. Insistimos nessa perspectiva generalista porque ela empobrece a conceituação 

peculiar que o psicanalista pretende dar ao termo cujo entendimento nos ocupamos agora. 

Freud (1919/1996b) considera que o primeiro obstáculo com que se depara é o fato de 

que “as pessoas variam muito a sua sensibilidade a essa categoria de sentimento” (p. 238). 

Isso indica que para uma impressão do estranho, o que é assustador para alguém pode não ser 

para outro, ou seja, pode não ser experimentado do mesmo modo. Essa constatação não o 

impede de prosseguir, procurando encontrar exemplos nos quais esse sentimento seja 

reconhecido na maioria dos casos. 

Ele parte do princípio de que há dois caminhos possíveis de serem percorridos: ou 

procura descobrir o significado que está ligado à palavra estranho no decorrer de sua história 
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ou tenta encontrar a natureza que o sentimento de estranheza causa no ser humano, a partir da 

verificação das experiências, situações, impressões sensoriais e dos pontos em comum entre 

elas, os quais despertam sentimentos de estranheza. Ele conclui que ambas as direções levam 

ao mesmo resultado: “o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é 

conhecido, de velho, e há muito familiar” (FREUD, 1919/1996b, p. 238). 

Ele passa a se ocupar da natureza desse “estranho”, das circunstâncias nas quais o 

familiar pode tornar-se “estranho” e assustador. Inicialmente, ele não se contenta com a 

equação estranho  não familiar, deduzida da tentativa de Jentsch (1906), dizendo que essa 

definição está incompleta. Tendo como propósito uma investigação que vai para além desse 

esquema, Freud volta-se para outras línguas na tentativa de reconhecer nelas uma explicação 

plausível para o vocábulo em questão. Após investigação minuciosa no latim, grego, inglês, 

francês e espanhol ― e decepcionado―, ele conclui que essas línguas não têm uma palavra 

particular para a nuança que unheimlich traz e que ele quer demonstrar. 

Portanto, concentrando-se no sentido do vocábulo em alemão, ele descobre que entre 

os diferentes matizes de significância que heimlich exibe, existe um que é idêntico a 

unheimlich, o seu oposto. Dessa forma, “heimlich é uma palavra cujo significado se 

desenvolve na direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, 

unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de heimlich” (FREUD, 

1919/1996b, p. 244). Tendo feito essa descoberta, passa a examinar exemplos individuais de 

estranheza no intuito de compreender corretamente esses sentidos. Seguindo o seu método de 

trabalho, o mesmo nos propomos com relação ao conto em análise. 

Sendo Roderick e o narrador amigos de infância, é presumível que este conhecia e 

frequentara a casa daquele. Se bem nos lembramos, à sua chegada tudo lhe parece 

aterrorizador a ponto de ele declarar que, sem saber o motivo, lhe invade uma angústia 

insuportável. À primeira vista, essa reação pode ser suscitada pelo aspecto geral da 

propriedade, porém com uma reflexão mais escrupulosa, somos levados a crer que há algo por 

trás de sua reação exagerada a qual ultrapassa um simples desconcerto diante de uma casa em 

estado de deterioração. Suspeitamos que seja o medo de enfrentar alguma coisa que conhece 

muito bem, que se enquadra na categoria do “estranho”, na acepção freudiana. 

O sentimento “estranho” o afeta de maneira tal que, diante de seus olhos, a casa sofre 

um processo de antropomorfização. Esse desenvolvimento gradativo passa pela sua hesitação 

em relação à propriedade ao percebê-la quase como um ser humano: logo à sua chegada, ele 
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visualiza “the vacant eye-like windows”107 (p. 317). Essa impressão é tão forte que é reiterada 

ainda no mesmo parágrafo: “the vacant eye-like windows” (p. 318). Esse detalhe, acrescido 

do fato de que o nome da edificação está escrito com letra maiúscula ― “House of Usher”108 

(p. 317) ―, faz com que a casa ganhe status de personagem, assumindo posição vital para o 

prosseguimento diegético. Em uma leitura eufórica (positiva), esses olhos são os que 

presenciaram as brincadeiras infantis ou, num sentido disfórico (negativo), foram testemunhas 

de cenas desagradáveis. De qualquer modo, sendo o narrador aduzido a tempos de outrora, as 

lembranças as quais deveriam trazer boas recordações dos momentos vividos ao lado do 

amigo, misteriosamente lhe causam angústia. Freud explica que a ansiedade é o resultado de 

um estado emocional transformado e que em situações assustadoras “o elemento que 

amedronta pode mostrar-se ser algo de reprimido que retorna” (FREUD, 1919/1996b, p. 258). 

Essa assertiva nos ajuda a compreender os motivos da ansiedade do visitante: os elementos da 

casa que mais o assustam estão relacionados a algo reprimido que ora retorna no momento de 

sua chegada. 

Essas sensações não são aliviadas nem mesmo com  a tentativa de pensamentos 

agradáveis. Ao contrário, a aflição lhe causa “an iciness, a sinking, a sickening of the heart ― 

an unredeemed dreariness of thought which no goading of the imagination could torture into 

aught of the sublime”109 (p. 317). Conforme dito anteriormente, o aspecto de desolação por si 

só não deveria causar tais sintomas em um forasteiro que porventura estivesse ali pela 

primeira vez. Essa constatação endossa a ideia de que o sentimento “estranho” o qual se 

avulta dentro de si está ligado à figura dessa casa de caráter espectral. 

Na tentativa de entender o que está acontecendo, o visitante faz um exercício de 

memória, porém o que lhe ocorre é uma insistente indagação: “What was it ― I paused to 

think ― what was it that so unnerved me in the contemplation of the House of Usher?”110 (p. 

317). A meditação não traz respostas esclarecedoras, apenas “shadowy fancies”111 (p. 317) 

que se avolumam, levando-o a concluir que tudo “was a mystery all insoluble”112 (p. 317). 

Esse “mystery” provoca no leitor um irresistível desejo de solucioná-lo. Assim, instigado, lê o 

início do segundo parágrafo: “Nevertheless, in this mansion of gloom I now proposed to 

                                                
107 as janelas vazias semelhando olhos.  
108 Casa de Usher 
109 um congelamento, um abatimento, uma enfermidade do coração ― uma irreparável tristeza no pensamento, 
que nenhum incitamento da imaginação poderia tornar em algo de sublime. 
110 O que era ― parei para pensar ― o que era que tanto me enervava na contemplação da Casa de Usher? 
111 fantasias sombrias 
112 era um mistério totalmente insolúvel. 
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myself a sojourn of some weeks”113 (p. 318, grifo nosso). Essa decisão, reforçada pela 

conjunção concessiva, quebra a expectativa causada pelo longo parágrafo introdutório que 

toma toda a primeira página. Embora esteja diante de tal cenário, ele decide ficar. Esse modo 

particular de tecer o texto nos faz concordar com Cortázar quando diz que Poe “tem o dom de 

se lembrar, no devido momento, da frase que vai ajudá-lo a conseguir um efeito e acentuar um 

clima (CORTÁZAR, 2004, p. 111). Com essa estratégia narrativa, além de criar um efeito, 

Poe conquista o leitor já nos primeiros momentos de leitura e mantém-no submisso à sua 

vontade, mostrando o poder da narrativa curta, defendido em “Review of Twice-told tales” 

(1842/1984d), aprofundado no Capítulo I. 

A certificação da nossa hipótese inicial de que o sobressalto do visitante é decorrente 

de algo familiar vem poucos momentos depois. Prosseguindo no exame do espaço interno, ele 

confessa:  

 

Much that I encountered on the way contributed, I know not how, to heighten the 
vague sentiments of which I have already spoken. While the objects around me […] 
were but matters to which, or to such as which, I had been accustomed from my 
infancy ― while I hesitated not to acknowledge how familiar was all this, I still 
wondered to find how unfamiliar were the fancies which ordinary images were 
stirring up.114 (p. 320, grifos nossos). 
 

Um dado notável é a reiteração do não conhecimento das causas dos seus sentimentos. 

Só para lembrar, ele faz declarações símiles em pelo menos outras três situações: ao iniciar o 

reconhecimento da casa: “I know not how it was”115 (p. 317); ao observar os quadros pintados 

pelo amigo: “I shuddered knowing not why”116; ao ouvir sons indefinidos, na noite do 

reaparecimento de Madeline: “[...] harkened ― I know not why”117 (p. 330). Em todas essas 

ocorrências, sem identificar a origem,  os fatos trazem transtornos, causando-lhe “more 

thrillingly”118 (p. 324), significando ser um processo inconsciente que não está ao alcance de 

suas possibilidades apreender a razão de tais sentimentos.  

Outras situações concorrem para a comprovação do “estranho” como algo familiar. Ao 

reencontrar o amigo, o narrador fica espantado porque não o reconhece num primeiro 

                                                
113 Não obstante, nesta mansão de melancolia agora propus a mim mesmo uma estada de algumas semanas. 
114 Muito do que encontrei no caminho contribuiu, não sei como, para aumentar os sentimentos vagos de que já 
falei. Os objetos em torno de mim [...] eram matérias com as quais estava acostumado desde a infância ― 
enquanto hesitava em não reconhecer quão familiar era tudo isso, ainda queria descobrir quão desfamiliares 
eram as fantasias que as imagens habituais provocavam. 
115 Não sei como foi; 
116 eu tremia sem saber por quê; 
117 [...] escutei ― não sei por quê. 
118 mais estremecimento, 
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momento devido à sua compleição invulgar, mas logo se recupera. Contudo, é a aparição de 

Madeline que lhe causa mais perturbação. Ela é uma jovem de corpo emagrecido que sofre de 

uma doença cujos sintomas são “a settled apaphy, a gradual wasting away of the person, and 

frequent although transient affections of a partially cataleptical character”119 (p. 323). A visão 

que ele tem dela é desanimadora:  

 

While he [Roderick] spoke, the lady Madeline (for so was she called) passed slowly 
through a remote portion of the apartment, and, without having noticed my presence, 
disappeared. I regarded her with an utter astonishment not unmingled with dread ― 
and yet I found it impossible to account for such feelings.120 (p. 323, grifos nossos). 

 

As características dessa personagem são escassas e o pouco que se tem são impressões 

fugidias do narrador, pois a vê de longe, em uma “remote portion of the apartment”. A 

imagem dela lhe parece mais a de um espectro que logo desaparece. Contudo, o breve tempo 

que dura a visão quimérica é suficiente para despertar nele o sentimento “estranho”, um 

espanto misturado com medo, levando-o a confessar: “A sensation of stupor oppressed me, as 

my eyes followed her retreating steps”121 (p. 323).  

Voltando ao ponto discutido acima, acreditamos que o ambiente ― a penumbra, a 

escuridão e o intrincamento dos corredores ― por onde passa o visitante é desencadeador de 

suas sensações, uma vez que tudo à sua volta produz significado por estar diretamente 

conectado a algum momento no passado. Esses sentimentos podem ter sido reprimidos e 

agora retornam não de forma precisa, mas de modo vago. As lembranças se mostram não na 

sua inteireza, mas como flashes. Reação desse tipo é típica, por exemplo, quando encontramos 

alguém e não a reconhecemos de imediato, porém temos o presentimento de tê-la conhecido 

em algum lugar. A confirmação de que ele conhecia e frequentava a casa vem com a 

declaração de que tudo ali lhe é familiar. Mesmo com a escuridão e o emaranhamento dos 

corredores, ele consegue reconhecer os objetos, demonstrando a sua intimidade com o 

ambiente. Entretanto, paradoxalmente, à medida que faz o reconhecimento do lugar, admite 

que as imagens que esses objetos suscitam não são familiares.  

A própria composição da narrativa se encaminha para provocar um estranhamento 

porque, sendo contada sob o ponto de vista de um narrador que retira da memória os 
                                                
119 uma firme apatia, uma gradual consumação da pessoa, e frequente, embora transitórias, crises de carácter 
parcialmente cataléptico. 
120 Enquanto ele [Roderick] falava, Lady Madeline (pois assim era chamada) passou lentamente através de uma 
parte afastada do aposento, e, sem ter notado minha presença, desapareceu. Eu a olhei com extremo espanto não 
menos misturado com temor ― e ainda assim achava impossível dar conta de tais sentimentos. 
121 Uma sensação de estupor me oprimia, enquanto meus olhos seguiam seus passos em retirada. 
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elementos da construção de seu relato, fica suscetível a seus informes contraditórios. À sua 

chegada, ele declara que muitos anos se haviam passado desde o seu último encontro com 

Roderick Usher. E, após reencontrá-lo, atesta que poucos homens sofreram tantas alterações 

em tão breve período, como ocorrera ao amigo. Essas informações nos fazem pensar em lapso 

de memória, ou  algo similar, visto que a personagem parece não ter consciência do tempo 

decorrido desde a sua última estada na casa. Como isso acontece?  

A resposta pode estar relacionada à memória. Para elucidarmos essa questão, 

recorremos às reflexões freudianas, no ensaio “Lembranças da infância e lembranças 

encobertas” (1907/1996a), visando entender por que o narrrador recupera certos eventos do 

passado, outros não. Freud considera que na ação da memória há uma natureza tendenciosa, 

ou seja, as impressões preservadas, na primeira infância, parecem não ter importância. 

Segundo ele, isso ocorre porque “a memória não faz uma seleção das impressões 

apresentadas”. Nesse período de vida, a seleção é  

 

baseada em princípios completamente diferentes daqueles em vigor na época de 
maturidade intelectual. Uma investigação cuidadosa, contudo, nos mostra que tal 
suposição não tem razão de ser. As lembranças indiferentes da infância existem em 
virtude de um processo de deslocamento: elas, na reprodução, são substitutas de 
outras impressões realmente significativas. (FREUD, 1907/1996a, p. 67, grifo 
nosso).  
 

Quando o narrador diz que tais objetos lhe são familiares e fica estarrecido com as 

fantasias que essas imagens habituais lhe provocam é porque, pela natureza seletiva e 

tendenciosa da memória, ele não consegue reter todas as impressões, ou elas foram 

deslocadas, tratando-se do fenômeno descrito por Freud (1907/1996a) como “lembranças 

encobridoras”. Essas lembranças, mesmo que indiferentes ou encobertas, estão ali arquivadas 

na memória e provocam, inconscientemente, medo e pavor. Embora a teoria de Freud seja 

posterior a Poe, ela se mostra um bom instrumento para exame da narrativa em foco. 

Tendo em mente as observações de Fisher (2006) acerca de personagens góticas, 

observa-se que a ansiedade não é inerente só ao narrador, sendo extensiva a Roderick, 

conforme suas próprias constatações: “To an anomalous species of terror I found him 

[Roderick] a bounden slave”122 (p. 322). Além de se sentir aprisionado, ele padece há anos de 

uma mobidez dos sentidos. Dessa personagem, ficamos sabendo por meio do olhar do 

                                                
122 A uma espécie anômala de terror, o encontrei [Roderick] um escravo indeclinável. 
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narrador, seu melhor e, de fato, único amigo. A descrição detalhada mostra a sua condição 

recente:  

 

A cadaverousness of complexion; an eye large, liquid, and luminous beyond 
comparison; lips somewaht thin and very pallid, but of a surpassingly beautiful 
curve; a nose of a delicate Hebrew model, but with a breadth of nostril unusual in 
similar formations; a finely moulded chin, speaking, in its want of prominence, of a 
want of moral energy; hair of a more than web-like softness and tenuity; these 
features, with an inordinate expansion above the regions of the temple, made up 
altogether a countenance not easily to be forgotten.123 (p. 321). 
 

Percebe-se que os traços finos em contraste com o aspecto cadavérico, a palidez da 

pele, o olhar vazio e a falta de energia deixam o amigo horrorizado. Esse quadro mostra o 

estado debilitado em que Roderick se encontra, que fica mais evidente ao lermos outro 

fragmento:  

 

He suffered much from a morbid acuteness of the senses; the most insipid food was 
alone endurable; he could wear only garments of certain texture; the odors of all 
flowers were opressive; his eyes were tortured by even a faint light; and there were 
peculiar sounds, and these from stringed instruments, which did not inspire him with 
horror.124 (p. 322). 
 

O homem que Roderick se tornou talvez tenha explicação na primeira infância. O 

narrador guarda recordações desse período e lembra que o amigo não era uma criança como 

as outras. Tinha um comportamento excessivamente reservado e uma aparência física e 

temperamento peculiares. Agia ora com vivacidade ora com indolência, com uma voz que 

variava entre tons trêmulos ou mais enérgicos, mas de qualquer maneira abrupta, carregada e 

lenta. Explica, ainda, que a incoerência nos seus modos é em decorrência da luta para dominar 

uma habitual perturbação, uma excessiva agitação nervosa. O testemunho do próprio jovem 

fala por si só: 

 

                                                
123 Uma compleição cadavérica; um enorme olhar, líquido e luminoso além de comparação; lábios de algum 
modo finos e muito pálidos, mas de contorno surpreendentemente belo; um nariz de um modelo hebraico 
delicado, mas com uma amplitude de narina incomum em formações semelhantes; um queixo finamente 
moldado, falando, em sua falta de proeminência, uma falta de energia moral; cabelo de uma suavidade e 
tenuidade como uma fina rede; esses traços, com uma expansão desordenada acima das regiões das têmporas, 
fazia do todo um semblante difícil de ser esquecido. 
124 Ele sofria muito com uma acuidade mórbida dos sentidos; o alimento mais insípido era o único suportável; 
podia usar apenas roupas de certa tecedura; os odores de todas as flores eram opressivos; seus olhos eram 
torturados até por uma luz fraca; e havia sons peculiares, estes de instrumentos de cordas, que não lhe 
inspiravam horror. 
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“I shall perish [...] I must perish in this deplorable folly. Thus, thus, and not 
otherwise, shall I be lost. I dread the events of the future, not in themselves, but in 
their results. I shudder at the thought of any, even the most trivial, incident, which 
may operate upon this intolerable agitation of soul. I have, indeed, no abhorrence of 
danger, except in its absolute effect ― in terror. In this unnerved ― in this pitiable 
condition ― I feel that the period will sooner or later arrive when I must abandon 
life and reason together, in some struggle with the grim phantasm, FEAR”.125 (p. 
322, grifo do autor). 
 

Partindo do uso do vocábulo “must”,126 grifado pelo próprio autor, querendo dizer uma 

necesidade urgente e resoluta, bem se vê que essas são palavras de um indivíduo conduzido 

pelo medo que pode ser resumido no medo da morte. Freud (1919/1996b), investigando o 

medo da morte, constata que a respeito desse tópico o homem moderno ainda pensa como os 

primitivos e que não existem tantas questões como essa nas quais as ideias e sentimentos 

daquele tenham mudado tão pouco desde os primórdios dos tempos. Duas coisas colaboram 

para a inalteração de nossa atitude: “a força da nossa reação emocional original à morte e a 

insuficiência do nosso conhecimento científico a respeito dela” (FREUD, 1919/1996b, p. 

259). O ser humano compreende muito pouco sobre a sua própria mortalidade, sobre a 

premissa de que todos os homens são mortais, porque nenhum tratado biológico conseguiu 

precisamente responder se a morte é o fim de todo ser vivo ou se seria um evento regular da 

vida, porém evitável. O fato é que “o primitivo medo da morte é ainda tão intenso dentro de 

nós e está sempre pronto a vir à superfície por qualquer provocação” (FREUD, 1919/1996b, 

p. 259). 

O medo da morte que atormenta Roderick, tão latente no ser humano, tem raiz num 

mal de família do qual ele padece, que o leva inevitavelmente à convicção de que terá o 

mesmo fim de seus antepassados. Esse reconhecimento nos leva de volta à questão do 

“estranho”. Apesar de saber que a morte é natural ― todo ser vivo nasce, cresce, se 

desenvolve e morre ―, ele não consegue prosperar, pois a sua vida é a iminência da morte. 

Nesse sentido, as reflexões de Royot (2006, p. 68-69) nos parecem oportunas, pois nos 

ajudam a entender o seu comportamento: “Poe is fascinated by boundaries, especially the 

limit between life and death, and dilutes the passage from the one to the other, enabling 

                                                
125 Eu morrerei [...] eu devo morrer nesta loucura deplorável. Assim, assim, e não o contrário, devo estar perdido. 
Temo os acontecimentos do futuro, não em si mesmos, mas em seus resultados. Tremo só de pensar em qualquer 
incidente, mesmo o mais trivial, que possa operar sobre essa agitação intolerável da alma. Não tenho, na 
verdade, nenhuma aversão ao risco, exceto em seu efeito absoluto ― o terror. Nesta nervosa ― nessa condição 
lamentável ― sinto que o período, cedo ou tarde, chegará quando devo bandonar a vida e a razão juntos, em 
alguma luta com o fantasma horrível, MEDO. 
126 dever, estar obrigado a, 
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characters to talk from across an anaesthetized world”.127 Por isso, diante do futuro, ele o 

teme. Em geral, quando se receia o futuro é porque dele pouco se sabe, pela sua 

imprevisibilidade. No caso de Roderick, ocorre o oposto: por ter acompanhado de perto a 

agonia e o perecimento de seus antecedentes, ele pode pressentir o futuro. Porém, mais que o 

medo de sua própria morte, o que aumenta a sua melancolia peculiar e o aflige é o medo de 

perder a sua amada irmã, sua única companheira  por longos anos. Com o seu passamento, ele 

se tornaria o último dos Usher, e esse fardo ele não conseguiria suportar. 

A passagem anterior, deixando transparecer que o incesto transita, mesmo que 

sorrateiramente, no recinto de Usher, infere esse tema no contexto narrativo. Os seus usos em 

ficção sentimental e gótica são muitos, mas em Poe, autor que lida costumeiramente com 

problemas de impotência e não de poder, o desejo de morte é sempre superior. Tate (1967, p. 

42-23) acredita que esse tema e seus significados são inconfundíveis, mas por não estarem 

representados literalmente, “the relation not being physical, it is ‘pure’”.128 E explica que a 

compulsão simbólica que impulsiona através e além do incesto físico se move em direção da 

extinção da vontade do amado em plena posse, não do corpo dela, mas de seu ser, havendo 

uma força recíproca que retorna ao amante, em forma de autodestruição. Consonante com 

esse raciocínio, Leslie A. Fiedler (1982, p. 415, grifo da autora) aponta que “the desire to 

embrace the sister-bride means for him [Roderick] first of all a yearning to fall ― a perverse 

longing to plunge into the destructive embrace of his own image in a dark tarn”.129 Por se 

apresentar aqui num plano menos relevante, essa temática será melhor discutida no Capítulo 

seguinte no âmbito da adaptação cinematográfica. 

Essas circunstâncias explicam o fato de ele ser um “slave” do terror e justificam a sua 

luta contra o medo, que aqui se acha personificado no vocábulo “phantasm”. Nota-se que, 

enquanto os romances góticos clássicos trazem o fantasma que assusta, aqui a personagem é 

atormentada pelo seu fantasma interior, o medo. A situação em que Roderick se encontra tem 

outro agravante. Ele está preso a certas impressões supersticiosas, que dizem respeito à 

habitação em que morava, e de onde, por muitos anos, nunca se aventurara sair. Entendemos 

que essa ligação é forte e ultrapassa a normalidade, porque está no campo do inexplicável, da 

fantasia, o que demonstra o nível de influência da casa, conforme análise anterior. Por isso, o 

                                                
127 Poe é fascinado por fronteiras, especialmente o limite entre a vida e a morte, e dilui a transição de uma e 
outra, habilitando as personagens a falar de frente a um mundo anestesiado. 
128 a relação não sendo física, é “pura”. 
129 o desejo de abraçar a irmã-noiva significa para ele [Roderick] antes de tudo um anseio de queda ― um desejo 
perverso de mergulhar no destrutivo abraço de sua própria imagem imersa em um lago escuro. 
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último dos Usher sente tanto o efeito das paredes e do sombrio pântano sobre o moral de sua 

existência. 

Roderick dá vazamento à agitação da alma de diversas maneiras. Como um 

representante da aristocracia, ele pinta, toca instrumentos de corda e gosta de boa leitura, pois 

tem uma idealidade espiritual elevada. Contudo, um intenso pavor é expresso, 

particularmente, por meio da pintura. A descrição de uma de suas obras revela o interior dessa 

personagem afligida e atormentada por uma afecção nervosa. 

 

A small picture presented the interior of an immensely long and rectangular vault or 
tunnel, with low walls, smooth, white, and without interruption or device. Certain 
accessory points of the design served well to convey the idea that this excavation lay 
at an exceeding depth below the surface of the earth. No outlet was observed in any 
portion of its vast extent, and no torch, or other articial source of light was 
discernible; yet a flood of intense rays rolled throughout and bathed the whole in a 
ghastly and inappropriate splendor.130 (p. 325, grifos nossos). 
 

Essa produção altamente mórbida dá a ideia de que seu autor está imerso em 

profundos tormentos. A “vault” aqui retratada, um lugar subterrâneo vago e sufocante, um 

espaço gótico, seguindo na mesma linha do conto, simboliza a própria casa de Roderick. 

Estando preso à casa, ele reproduz na pintura os seus fantasmas. Vários fatores nos levam a 

tal afirmação, entre eles a percepção de confinamento. Apesar de a “vault” aparentemente 

diferir da casa na estrutura física ― enquanto a primeira é pequena, baixa, branca e sem 

ornamento a segunda é grande, alta, escura e bem ornamentada ―, traz uma semelhante 

imagem claustrofóbica, pois ambas são espaços fechados dos quais não se pode escapar. 

Outro índice que corrobora nosso raciocínio é a falta ou a precariedade de iluminação, 

tornando o ambiente infausto e impróprio à geração de vida. Em suma, a excessiva 

profundidade, o longo túnel sem saída e a falta de luz, somados ao caráter  medonho, remetem 

à morte e ao tremendo medo de enfrentá-la, já analisado. Contudo, há uma diferença vultosa: 

no mundo real, Roderick não vê saída para seus dramas; no seu mundo imaginário, a 

expressão mais pura de seus íntimos pesadelos, a “flood of intense rays” pode vir a ser sinal 

de possível solução. 

                                                
130 Um pequeno quadro apresentava o interior de uma cripta, ou túnel imensamente longo e retangular, com 
paredes baixas, lisas, brancas, e sem interrupção ou ornamento. Certos pontos acessórios da composição serviam 
bem para transmitir a ideia de que esta escavação estava a uma profundidade excessiva, abaixo da superfície da 
terra. Nenhuma saída era observada em qualquer parte de sua vasta extensão, e nenhuma tocha, ou outra fonte 
de luz artificial era perceptível; ainda, uma enxurrada de intensos raios rolava ao longo de seu comprimento e 
banhava tudo num esplendor medonho e inadequado. 
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Essa pintura nos faz voltar ao parágrafo introdutório ao percebermos que esse lugar 

enclausurado mantém estreita relação com os acontecimentos climáticos ali narrados, os quais 

envolvem a casa e anunciam que “no conto vai ocorrer algo, e esse algo será intenso” 

(CORTÁZAR, 2004, p. 124). Essa técnica de suspense preconizada e trabalhada por Poe, a 

qual prepara o leitor para alguma coisa que está por vir tende ao pandeterminismo, defendido 

por Todorov (1992). Na sua acepção, não há acaso ou coincidência, pois tudo está relacionado 

no universo, sendo que é impossível um evento acidental. Consoante com esse pensamento, 

nem mesmo a folha de uma árvore cai sem que haja uma relação causal. Esse termo leva a 

outro ― a pansignificação ―, segundo o qual o mundo se torna altamente significante, pois 

“existem relações em todos os níveis, entre todos os elementos do mundo” (TODOROV, 

1992, p. 120). 

No presente caso, entendemos que os fenômenos naturais (entardecer, outono, nuvens, 

sombras, ventos, tempestade, trovões, relâmpagos), adicionados a diversos objetos 

(esculturas, tapeçarias, soalhos, troféus, mobiliário, instrumentos musicais, livros), adquirem 

significação singular, formando uma rede de relações nos níveis narrativo e discursivo 

porque, para além do sentido primeiro, possibilitam uma sobre interpretação que procuramos 

empreender durante toda essa análise, levando à constatação de que no contexto narrativo e 

“neste mundo, qualquer objeto, qualquer ser quer dizer alguma coisa” (TODOROV, 1992, p. 

121).  

Outras circunstâncias associadas aos fenômenos naturais podem estar relacionadas ao 

pandeterminismo. Primeiro, são as composições de Roderick, improvisações resultantes de 

sua natureza mórbida, que “threw a sulphureous lustre over all”131 (p. 324). Seus versos 

intrigantes e reveladores expressam um sentimento forte de que algo ruim está prestes a 

acontecer:  

 

But evil things, in robes of sorrow, 
Assailed the monarch’s high estate; 
(Ah, let us mourn, for never morrow 
Shall dawn upon him, desolate!) 
And, round about his home, the glory 
That blushed and bloomed 
Is but a dim-remembered story 
Of the old time entombed.132 (p. 326-327).  

 

                                                
131 lançavam um brilho sulforoso sobre tudo. 
132 Mas coisas más, com vestes de tristeza,/ Assaltaram a alta propriedade do monarca;/ (Ah, vamos lamentar, 
pois nunca um dia/ Deve amanhecer sobre ela, desolada)/ E, ao redor de sua casa, a glória/ Que coroou e 
floresceu/ É senão uma sombria história lembrada/ Do tempo velho enterrado. 
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Segundo, é a leitura da obra Mad Trist133 feita pelo narrador na tentativa de trazer 

alívio para as dores do amigo, mas que tem efeito contrário. A palavra, ao ser proferida em 

voz alta, parece ter poder de fazer com que eventos similares e concomitantes aos episódios 

da narração comecem a acontecer, como se aqueles fossem deflagrados por estes, levando as 

personagens a pensar que coincidem realidade e fantasia. Esse evento, de algum modo, ilustra 

o pensamento de Poe quando declara que “so entire is my [his] faith in the power of words”134 

(1844-49/1984a, p. 1384, grifos do autor). 

A presença desses dois textos secundários é indicação do fenômeno de encaixe na 

sintaxe narrativa. Esses micro-textos, em forma de narrativas mise en abyme, são inseridos na 

principal, replicando as suas histórias, de modo que a narrativa englobante acaba por carregar 

consigo o confronto entre níveis narrativos. Essas inserções nos fazem pensar se elas não são 

também equivalentes ao labirinto da casa, tal como o narrador relata? Não seriam diferentes e 

complementares níveis de mise en abyme? Somos levados a inferir que essas narrativas dizem 

respeito ao pensamento do último dos Usher acerca de seu destino e da extinção do tronco 

familiar. Seus versos vislumbram a presença do forasteiro e antecipam o fim trágico da casa 

de Usher: “And travellers now within that valley,/ Through the red-litten windows, see/ Vast 

forms that move fantastically/ To a discordant melody;/ [...] And laugh ― but smile no 

more”135 (p. 327). 

Esse desfecho, expressando diretamente um desejo de união com a morte, que é uma 

paixão dominante em Poe, leva-nos a refletir acerca desse evento crucial na vida humana, que 

nos põe em confronto com o fato básico da existência mortal, ou seja, que a única certeza que 

temos na vida é que devemos morrer. Discorrendo sobre a morte na ficção gótica, Elisabeth 

Bronfen (2009) escreve que esse tipo de história fascina por apresentar um horror arrepiante, 

que nos permite enfrentar indiretamente a nossa morte, embora na superfície gire em torno da 

morte do outro. Nesse caso, experimentamos a morte por procuração, pois ocorre no corpo de 

outra pessoa e em outro local, como narrativa ou imagem visual. O compromisso que ela 

parece oferecer é que, apesar de insistir na necessidade de reconhecer a presença ubíqua da 

morte em vida, a crença na nossa própria imortalidade é, no entanto, também confirmada. 

Essa curta inserção abre caminho para a investigação da interpretação que o 

compatriota de Poe faz dessa narrativa ao adaptá-la para o cinema. Será que ele é capaz de 

                                                
133 Mad Trist de Sir Lancelot Canning, um romance medieval, é tido como sendo uma invenção do próprio Poe. 
134 tão completamente é a minha [sua] fé no poder das palavras. 
135 E viajantes agora dentro desse vale,/ Através de pequenas janelas vermelhas veem,/ Vastas formas que se 
movem fantasticamente/ Por uma dissonante melodia;/ [...] E escarnecem ― mas não sorriem mais. 
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trabalhar em imagem visual essas impressões e causar efeito similar ao do conto adaptado? 

Conseguirá ele retratar os momentos mais resilientes do envolvimento gótico com a 

mortalidade, que são precisamente aqueles onde o espectador é jogado num cenário de 

fantasia que hesita entre o domínio e a submissão perante a lei irrevogável da morte? 

O filme de Corman, homônimo do conto, teve a pré-estreia em noite de gala, em 18 de 

junho de 1960, com a presença de grande plateia e dos principais atores e diretores, cuja 

arrecadação foi destinada à Angel View Crippled Children’s Foundation. O lançamento para o 

público somente aconteceu em 14 de setembro, em Nova York. A divulgação contou com 

uma das maiores campanhas publicitárias de uma película de terror realizada pela American 

International Pictures (AIP), a qual incluía um folheto colorido de dez páginas com 

informações sobre o filme, um pôster de propaganda e um vídeo bem instigante com 2 

minutos de duração. Foi uma produção de baixo custo que, surpreendentemente, teve um 

grande sucesso de bilheteria e, com isso, alavancou ainda mais o nome da produtora. 

Smith (2003) comenta que Corman, em 1960, foi procurado por Sam Arkoff, diretor 

da AIP, que lhe propôs fazer dois filmes de horror, em preto e branco, no prazo de dez dias, 

para rodar em sessão dupla. Ele não aceitou a oferta e fez uma contraproposta: realizar um 

filme, em cores, em quinze dias, para ser exibido em sessão única. Foi assim que nasceu The 

fall of the house of Usher. Segundo Smith (2003), Corman sempre apreciou essa história de 

Poe, pois já havia lido no tempo de colégio. Quando a indicou para Arkoff, ele não gostou da 

ideia, porque não havia nenhum monstro. Rapidamente, Corman sugeriu que a casa fosse o 

monstro. E assim se fez. Esse episódio demonstra que “a adaptação de uma obra original é um 

dos caminhos mais trilhados da indústria cinematográfica” (BASTOS, 2007, p. 51), porque 

investindo em uma obra já aceita, como é o caso desse conto, os produtores correm menos 

risco do que apostando em uma ideia inédita.  

Vejamos como ficou a história de Poe na visão do diretor e roteirista: o jovem Philip 

Winthrop viaja de Boston para a casa de Usher na Nova Inglaterra, para ver a sua noiva 

Madeline, irmã de Roderick. Este, surpreso com a visita, informa-o que ela está gravemente 

doente, e ele deve ir embora. Philip é insistente em vê-la, e lhe é permitido ficar. Ele descobre 

que os irmãos estão acometidos por uma doença hereditária, que provoca uma hiperacuidade 

dos sentidos: é necessário usar  sapatos leves porque o som de passos é agonia aos ouvidos 

dele; a luz deve ser mantida branda e os quartos com cortinas cerradas; até o mais leve 

mingau é dor para as papilas gustativas deles. Dias depois, Madeline, ao discutir com o irmão 

sobre a sua ida com o noivo para Boston, desfalece e é, imediatamente, sepultada na cripta da 

família. Assim que Philip está prestes a partir, descobre que a noiva sofre de catalepsia e que 
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pode ter sido enterrada viva. Ele corre para ver o caixão e este está vazio. Ele acusa Roderick, 

que nega as acusações. Então, começa uma corrida desesperadora contra o tempo para tentar 

salvar a noiva. Exausto, adormece e vê, em sonho, Roderick carregando Madeline nos braços. 

De repente, acorda com os gritos dela. Madeline, sepultada viva pela segunda vez, aparece 

ensanguentada e ataca o irmão ao mesmo tempo em que a casa começa a pegar fogo. Philip 

sai correndo e vê atrás de si a casa em chamas sendo engolida pelo lago.  

Esse breve resumo mostra que, apesar de o filme seguir a fábula do conto, a 

construção das personagens em ambos os textos se dá de modo diferenciado. No conto, é por 

meio de uma narração homodiegética que ficamos sabendo a respeito dos acontecimentos e 

das personagens. No filme, sem a mediação do narrador, as personagens se revelam à medida 

que a história transcorre. Elas são mantidas com alterações significativas que vão desde 

mudanças no comportamento dos protagonistas até o acréscimo e a supressão de personagens 

secundárias, como é o caso do médico. Os dois criados os quais, no conto, têm presença 

decorativa (sem nome) são substituídos por Bristol, com certa participação na trama. Ele é 

devotado à família há sessenta anos e sente-se parte dela, tanto que confessa que quando a 

casa sucumbir, ele morre com ela.  

Em outro contexto, Madeline toma novos contornos. Ela mantém as características  

marcantes do conto ― apatia e indolência causadas pela doença familiar ―, além de mostrar 

dependência e obediência ao irmão. Contudo, é uma personagem com maior presença, 

atuando praticamente em todas as cenas, diferentemente da narrativa na qual conta com 

apenas duas aparições. Apesar de não serem gêmeos e não terem muitas afinidades, os irmãos 

sofrem de uma agudeza mórbida dos sentidos e dos nervos, sendo que a do irmão é pior por 

ele ser  o primogênito, levando-o a declarar que são objetos de cristal, que com um pequeno 

toque estilhaçam.  

Na produção fílmica, a enfermidade é tratada com mais rigor. À chegada de Philip, a 

pedido do criado, ele tira as botas pesadas e calça sapatos leves para que o barulho não afete 

os ouvidos sensíveis de Roderick, detalhe não pormenorizado no conto. Além da doença 

hereditária e da catalepsia, Madeline sofre com crises de sonambulismo, doença que 

desenvolveu depois que retornou de Boston. Ela tem o hábito de andar sonolenta pela casa e 

de se deitar na capela, o que assusta o noivo, porém esse costume é corriqueiro para o criado.  

De todas as modificações concernentes às personagens, a mais perceptível diz respeito 

ao visitante (amigo de Roderick e narrador no conto) que é substituído por Philip Winthrop, 

noivo de Madeline. Essa variação ocorre porque, conforme Hutcheon (2011, p. 34), no 

processo de adaptação “mudanças na focalização ou ponto de vista da história adaptada 
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podem conduzir a diferenças significativas”. Essa alteração do foco do conto muda toda uma 

série de relações fundamentais, pois, no texto narrativo, os amigos, apesar de não serem 

consanguíneos, estão unidos por fortes laços quase familiares. No texto fílmico, sem a 

personagem “amigo”, perde-se a rede de amizade e cumplicidade e ganha-se uma trama 

centrada na animosidade, necessária para o tipo de intriga criada pelo roteiro, o qual tem uma 

lógica muito diferente da do texto adaptado. Apesar de ambos estarem centrados no drama 

dos Usher, o texto adaptado focaliza na fraternidade entre dois amigos e a adaptação, na 

história de amor impossível entre dois jovens. No primeiro caso, um visitante, não nominado, 

a pedido do amigo, vem em seu socorro e não mede esforços para aliviar o sofrimento dele. 

No segundo, um jovem vem em busca da noiva e é impedido pelo irmão dela de realizar o seu 

desejo. O noivo preso ao seu compromisso faz tudo para livrá-la do estado de reclusão em que 

vive.  

Esse deslocamento deixa entrever a cosmovisão do autor e do cineasta. Enquanto 

aquele, trabalhando do ponto de vista estético, revela um sistema aristocrata decadente e cria 

um relato que procura investigar em profundidade os dramas psicológicos humanos, este, 

menos interessado na questão espiritual e afetiva de Roderick, idealiza uma produção que 

promete alcançar o epítome do entretenimento chocante, conforme o vídeo de lançamento do 

filme. Para tanto, mistura terror, amor e horror,  incluindo vingança e paixão, tudo recheado 

com cenas amorosas. Embora o filme fosse destinado aos amantes do terror, com essa saída, 

seu diretor queria e sabia que podia atrair a atenção de uma plateia mais ampla. Essa 

combinação, bem ao gosto do público dos anos 1960, era sua velha conhecida, pois era 

experiente em produzir filmes populares de horror na década de 50.  

A respeito de sua obra, Corman declara: 

 

Everything was shot on a stage. I was working on a number of theories that I had 
developed at that time concerning horror. One of the strongest concepts was that the 
world of Poe, to a large extent, was the world of the unconscious. Being the world of 
the unconscious, I thought it could be recreated better within the artificial confines 
of a stage than it could be in broad daylight. I didn’t want to use location shots. I 
didn’t want the film to be shot realistically. Whenever I had to have a shot that 
called for more scope than a stage afforded, I searched for some sort of landscape 
that might be perceived as being symbolic. Usher’s opening scene had Mark Damon 
riding a horse through a very desolated landscape toward Usher mansion. There had 
been a fire in the Hollywood Hills so we shot the scene in this hideously burned out 
area. It was barren. Foreboding. It fit exactly with the tone of the picture. 
(CORMAN apud SMITH, 1999, p. 106, grifos nossos).136 

                                                
136 Tudo foi filmado em um estúdio. Naquela época, eu estava trabalhando em uma série de teorias que tinha 
desenvolvido sobre horror. Um dos conceitos mais fortes era o do mundo de Poe, em grande medida, era o 
mundo do inconsciente. Sendo o mundo do inconsciente, pensei que poderia ser melhor recriado dentro dos 
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O depoimento de Corman nos fazer pensar no papel do diretor e nas decisões que 

precisa tomar para levar a cabo o plano de uma produção cinematográfica. V. Pudovkin 

(1983) fala que esse profissional sempre encara a tarefa de criar a sua obra, partindo de uma 

série de imagens plasticamente expressivas. Este pensamento explicita que a sua competência 

se mede pela capacidade de encontrar tais imagens. Pela descrição do modo de produção e 

pelo resultado obtido, percebe-se que Corman demonstra ter essa habilidade, pois em suas 

mãos, cenários ordinários, como um terreno calcinado, por exemplo, são convenientemente 

utilizados para produzir cenas de grande efeito.  

Pudovkin (1983) chama atenção para a atmosfera como sendo o ponto primordial de 

qualquer filme, pois é ela que dá o tom, o colorido geral, alguma peculiaridade especial, 

enfim, algum traço especial, essencial. Essa atmosfera deve estar presente no filme, entretanto 

“não pode e não deve se tornar explícito nem numa cena, nem no letreiro; deve 

constantemente impregnar o filme, do começo ao fim” (PUDOVKIN, 1983, p. 71-72), 

enquanto a ação deve ficar imersa nesse pano de fundo.  

No presente caso, o diretor tem essa tarefa facilitada, pois, partindo do texto de Poe, 

que tem a atmosfera melancólica bem marcante, foi só pensar um modo em que ela estivesse 

presente do princípio ao fim. Encontrar a área queimada para gravar a sequência inicial foi 

primordial para a solução do problema. Com essa saída, uma simples paisagem devastada, 

transformada em imagem plasticamente expressiva, torna-se linha mestra interna, ligando-se 

ao desenvolvimento da ação que se encaminha para um desfecho coerente com a morte das 

personagens e a destruição da casa. 

A sequência introdutória, obtida com o bom trabalho de fotografia de Floyd Crosby, 

consegue visualmente transmitir a atmosfera tristonha, angustiante e opressiva impregnante da 

história de Poe e demonstrar que a fotografia, assentada no exagero do sombreamento, é 

capaz de engendrar a angústia das personagens. Edgar Morin (1983, p. 167) escreve que “os 

realizadores confiam às paisagens a tarefa de exprimirem os estados da alma”. As imagens do 

nevoeiro que se levanta do chão úmido, encobrindo o visitante e impregnando a casa, 

apontando para coisas indeterminadas, ou formas confusas que ainda não se distinguem, 

simbolizam o leitmotiv do filme, além de significar uma perturbação no desenrolar da trama. 

                                                                                                                                                   
limites artificiais de um estúdio do que em plena luz do dia. Eu não queria usar gravações localizadas. Eu não 
queria que o filme fosse realista. Sempre que tinha uma filmagem a qual pedia mais espaço que o estúdio 
oferecia, procurava por algum tipo de paisagem que pudesse ser percebida como simbólica. A cena de abertura 
de Usher tinha Mark Damon montando um cavalo através de uma paisagem muito desolada até à mansão Usher. 
Havia tido um incêndio nas colinas de Hollywood, então gravamos nessa área terrivelmente queimada. Era 
estéril. Foi um pressentimento. Encaixou exatamente com o tom da película. 
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Esse prólogo dialoga com a introdução do conto, apesar de suprimir alguns pequenos 

detalhes, entre eles a meditação do visitante e as reflexões sobre a carta do amigo, porque eles 

não mantêm nenhuma relação de amizade. Fazemos questão de descrever essa sequência 

detalhadamente, porque ela mostra que o diretor vai recorrer a diferentes técnicas 

cinematográficas que concorrem para mergulhar o espectador tanto na atmosfera gótica, como 

na ação do filme. 

Em panorâmica137 vertical de cima para baixo, a câmera mostra uma paisagem 

desolada, com árvores tortuosas e secas, sob uma névoa densa que dificulta a visibilidade. Se 

fosse tomada a imagem de um único tronco pareceria sem importância, mas revelando que 

essa árvore se encontra em meio a todo um campo devastado, na medida em que o plano vai 

se abrindo, a dramaticidade da sequência se intensifica. Atrás dessas árvores, um cavaleiro 

vem se aproximando lentamente, da esquerda para a direita e o enquadramento138 privilegia os 

troncos retorcidos e ressequidos das árvores, em primeiro plano139. Os únicos sons são uma 

música suave e o baixo tropel do cavalo. Em plano médio, avista-se um jovem de boa 

aparência e bem vestido. Ele para e olha para a edificação diante de si: um casarão antigo 

entre umas poucas árvores mortas, envolta em uma densa névoa. O primeiro plano revela o 

seu olhar de preocupação. A câmera o acompanha pelas costas e, ao fundo, em plano geral, 

está a casa, majestosa, tomando toda a tela. O perfeito enquadramento deixa transparecer toda 

a grandiosidade da mansão em contraste com a pequenez do forasteiro, indicando as 

dificuldades que ele teria de enfrentar. Ele segue por entre o nevoeiro e atravessa o portão, 

enquanto uma placa envelhecida, identificando a propriedade, aparece quase imperceptível 

por causa do rápido movimento intencional de câmera que mantém o foco no jovem. Essa 

                                                
137 Conforme Marcel Martin (1990, p. 51), a panorâmica é um movimento que consiste numa rotação da câmera 
em torno de seu eixo vertical (de cima para baixo ou vice-versa) ou horizontal (à esquerda ou à direita), sem 
deslocamento do aparelho. Ele distingue três tipos principais de panorâmica: a “descritiva”, que tem por objetivo 
a exploração de um espaço; a “expressiva”, uma espécie de trucagem, que busca uma utilização não realista da 
câmera destinada a sugerir uma impressão ou uma ideia (embriaguez, vertigem, pânico); a “dramática”, que visa 
estabelecer relações espaciais, mostrando, por exemplo, um ou vários indivíduos de um lado e um ou vários de 
outro, podendo expressar uma impressão de ameaça, hostilidade ou superioridade de ambas das partes. 
138 Segundo Aumont e Marie (2003, p. 98), as palavras “enquadrar” e “enquadramento” migram da pintura e da 
fotografia para o cinema, designando “o conjunto do processo mental e material, pelo qual se chega a uma 
imagem que contém um certo campo visto de um certo ângulo”. Para Martin (1990, p. 35), o “enquadramento”  
diz respeito à composição do conteúdo da imagem, à “maneira como o diretor decupa e eventualmente organiza 
o fragmento de realidade apresentado à objetiva, que assim irá aparecer na tela”. 
139 Na nomenclatura técnica cinematográfica, o “plano” diz respeito à distância entre a câmera e o objeto 
filmado. Seguindo a terminologia utilizada por Antonio Costa (1987), temos: o “plano geral” que foca uma 
paisagem ou um cenário na sua totalidade; o “plano de conjunto” que capta os espaços interiores, mostrando 
cenários completos e grupo de personagens; o “plano de meio-conjunto” ou “plano médio” que revela um trecho 
do ambiente, dando destaque à figura humana, sem isolá-la; o “plano americano” que isola uma personagem, 
sendo filmada dos joelhos para cima; o “primeiro plano” que exibe a figura humana de meio busto para cima; o 
“primeiríssimo plano” que enquadra apenas o rosto.    
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imagem restrita ao campo da sugestão é somente captada por um espectador mais atento que a 

retém e consegue usá-la para fazer associações com outra imagem da mesma placa, exibida no 

desfecho, quando a palavra USHER se revela totalmente (Fig. 1). Sob o plano americano, o 

viajante desce do cavalo, caminha vagarosamente até uma porta enorme, toca a sineta da porta 

coberta por teia de aranha, afasta-se e dá uma última olhada às paredes envelhecidas. O criado 

abre a porta, ele se apresenta e entra. Relacionando esse prólogo com o do conto, 

depreendemos que em ambos os textos a “desolação” é força ativa agindo sobre emoções as 

quais, nas mãos de grandes mestres, podem vir à tona da contemplação das coisas ordinárias. 

 

 
Fig. 01: Casa de Usher (2013, 73’28’’) 

 

O aspecto sombrio do outono, enfatizado no texto adaptado, fica implícito na 

adaptação, por meio da imagem escurecida. Esse resultado é obtido pelo uso apropriado do 

contraste do escuro das árvores mortas e do céu nebuloso, ao fundo, com o esbranquiçado do 

vapor aquoso que se levanta do chão úmido, deixando a imagem esfumaçada (Fig. 2). Esse é 

um dos pontos altos da produção de Corman que dá um efeito visual envolvente e eleva o tom 

melancólico descrito no texto de Poe. Cabe registrar que elementos de grande significância no 

conto ― a fenda na fachada e o lago ―, enfatizados pelo narrador logo na sua chegada, só 

são apresentados ao espectador decorridas algumas cenas, nos momentos em que a casa dá 

sinais de fragilidade e a história da família é reportada, elementos que serão analisados 

adiante. Desse modo, há um retardamento diegético, indicando que a opção do diretor é por 

revelar a casa (monstro) paulatimamente à contramão do que faz o conto que se ocupa de sua 

apresentação logo nos primeiros parágrafos, para depois se concentrar na ação. 
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Fig. 02: Paisagem desolada (2013, 1’30”) 

 

Além da atmosfera, outro aspecto de grande aproximação do texto fílmico com o texto 

narrativo é o cenário com tendência gótica. No instante em que o viajante avista a edificação, 

o cineasta oferece ao espectador a exuberante vista de um casarão antigo. Em plano geral, a 

cena exibe a sua amplitude e elevação, o segundo andar saliente, as inúmeras janelas altas 

abobadadas protegidas por gelosias, as mísulas de canto grotescas e o telhado pontiagudo 

arrematado com pequenas esculturas, lembrando os típicos ornamentos usados em 

construções góticas. 

Buscando fontes históricas, descobrimos que sendo a história ambientada na Nova 

Inglaterra, o cenário remonta às primeiras habitações dessas cidades costeiras. Valendo-se 

desses casarões como inspiração, o diretor presta tributo a um tipo de edificação popular até o 

século XVII, do qual resistem algumas poucas em sua forma original em todo território 

americano, pois deram lugar às construções georgianas clássicas mais familiares nos séculos 

subsequentes. Apesar de Corman declarar que não queria usar espaços localizados para que o 

filme não parecesse realista, muito provavelmente, recorreu a fotos ou imagens dessas casas 

antigas, as quais serviram de fachada da casa de Usher. Ainda que seja uma montagem, a 

imagem em plano geral (Fig. 3) é tão forte e convincente que é utilizada várias vezes no 

decorrer do filme, por meio de uma montagem por refrão que se baseia na “repetição de certos 

motivos visuais que compõem igualmente o ‘leitmotiv’ de uma sequência” (AGEL, 1982, p. 

51), para marcar algumas mudanças de cenas, geralmente em momentos de grande tensão. 

Esse uso demonstra que a montagem, como “o elemento mais específico da linguagem 

cinematográfica” (BETTON, 1987, p. 71), sob o a responsabilidade de uma equipe experiente, 

consegue exercer ação psicológica, ou seja, agir no íntimo do espectador, acentuando o efeito 

pretendido pelo cineasta. 
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Fig. 03: Espaço gótico (2013, 1’19”) 

 

Um elemento importante dessa arquitetura gótica é a porta principal. À chegada de 

Philip, após descer do cavalo, a panorâmica para a direita segue-o até a porta a qual, estando 

ao fundo, parece visualmente menor. Quando ele para diante dela, em plano médio, o 

enquadramento nos faz perceber as suas reais dimensões. É duas vezes maior que o tamanho 

de um homem adulto, porque a sineta em forma de argola fica à altura de sua cabeça. Os 

entalhes da porta e os detalhes da sineta ― uma cabeça de dragão em relevo ― reforçam o 

estilo gótico. 

Essa sequência ilustra o que nomeamos na análise do conto de “processo de 

passagem”. A porta, símbolo feminino que implica todo o significado de abertura, é destacada 

ao abrir-se, permitindo a entrada do visitante, e ao fechar-se, configurando-se como um 

divisor entre o mundo exterior e interior, entre o conhecido e o desconhecido (Fig. 4). Essa 

marcação é significativa uma vez que toda a instância narrativa acontece dentro desse espaço 

isolado. A lembrança do mundo lá fora fica por conta das imagens recorrentes da fachada da 

casa, conforme menção anterior. O ato de tocar a sineta também assume significado relevante. 

O toque chama atenção para a sua presença, anunciando o indivíduo que chega, o qual pode 

representar um instrumento de ligação entre os dois universos, resgatando uma das 

interpretações semânticas oferecida pelo conto. 

 

 
Fig. 04: Interior da casa (2013, 3’12”) 
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A  porta fechada atrás de si abre outra sequência das mais significantes, por introduzir 

o ambiente interno: uma ampla sala requintada, ricamente decorada, com a negrura do soalho 

e dos móveis contrastando com as paredes claras. Estando de pé, em frente à porta de entrada, 

o enquadramento em primeiro plano mostra a surpresa de Philip com relação à casa. Aos 

poucos a câmera vai se afastando e o traveling140 para trás vai abrindo a visão da sala e dos 

espaços privativos. Esta é uma cena que enche os olhos do espectador e que nos faz refletir a 

relação entre cinema e literatura enquanto linguagens diferentes. Ao passo que a linguagem 

literária é o conjunto das mensagens cujo material de expressão é a escrita, o discurso 

cinematográfico, conforme Christian Metz (1980, p. 15), “inscreve suas configurações 

significantes em suportes sensoriais de cinco espécies: a imagem, o som musical, o som 

fonético das ‘falas’, o ruído, o traçado gráfico das menções escritas”. Lidando com essas 

cinco matérias significantes, o filme é uma entidade complexa na organização de sentido, por 

ser uma linguagem mais ampla. Desse modo, o conto, dependente da linguagem verbal, por 

mais que descreva com minúcias o interior da casa, dificilmente consegue ter o mesmo 

alcance do filme; este, com o poder visual, sonoro, etc, traduz numa imagem muitas palavras 

em poucos segundos.  

A organização espacial do texto cinematográfico segue paralela à do texto verbal, 

tendo diferenciados alguns aspectos da composição arquitetônica interna os quais analisamos 

na sequência. Ambas as histórias se passam num espaço recluso ― a casa de Usher ― a qual 

exerce forte influência sobre os seus moradores. O filme também mantém a casa como único 

cenário, pois, conforme declaração do seu diretor, a recriação do “mundo inconsciente” exige 

um lugar fechado e um estúdio é o local adequado. É interessante pontuar como a opinião de 

Corman vai ao encontro à de Poe, o qual considera uma “circunscrição fechada” ponto 

imprescindível para a criação do efeito em uma ficção.  

 Contudo, há algumas inversões dignas de nota. No conto, apesar de seu estado 

precário, a edificação se mantém resistente por longas décadas. Há um jogo intencional que 

confunde o leitor sobre a real condição física da casa. Ao mesmo tempo que  o narrador fala 

de sua antiguidade e decadência, indica que há poucas marcas de fragilidade para, em seguida, 

afirmar que uma fenda “imperceptível” pode ser notada. O filme, em contrapartida, dá 

                                                
140 Para Martin (1990, p. 47), o traveling é um movimento que consiste num “deslocamento da câmera durante o 
qual permanecem constantes o ângulo entre o eixo ótico e a trajetória do deslocamento”. Existem os travelings 
“vertical” (bastante raro, tem o papel de acompanhar um personagem em movimento), “lateral” (tem função 
descritiva), “para trás” (indica conclusão, afastamento no espaço, acompanhamento de uma personagem que 
avança) e “para frente” (indica introdução, descrição de um espaço material, realce de um elemento dramático 
importante, e exprime e materializa a tensão mental de uma personagem). 
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indícios de sua instabilidade, mostrando, por exemplo, uma pronunciada rachadura (Fig. 5) 

por duas vezes, reiterada por um acentuado plongée, sugestionando que ela vai desabar a 

qualquer momento, aumentando a expectativa do espectador. Enquanto o leitor fica pensativo 

sem saber como uma edificação secular pôde desmoronar, o espectador presume que ela vai 

cair, pelas indicações apresentadas ao longo da trama. 

 

 
Fig. 05: Rachadura vertical (2013, 13’42”) 

 

Procuremos entender por que essa habitação desempenha papel vital na narrativa 

cinematográfica, assim como no conto. Considerando que a casa é tradicionalmente um 

elemento feminino do universo, estando no centro do mundo, e seu sentido simbólico a liga 

principalmente à tradição, procuremos compreender melhor o simbolismo de cada parte, 

relacionando-a aos eventos diegéticos. Valendo-nos das reflexões de Juan-Eduardo Cirlot 

(1978, p. 120), vemos que o simbolismo arquitetônico tem na casa um de seus exemplos 

particulares, tanto no geral como no significado de cada estrutura ou elemento, fazendo com 

que o seu caráter de vivência produza, espontaneamente, uma forte identificação entre ela e o 

corpo e os pensamentos humanos. Tanto que os especialistas procuram explicar esse sentido, 

alegando que nos sonhos nos servimos da imagem da casa para representar os estratos da 

psique, levando-nos a crer que cada parte tem um significado peculiar. Analisamos esses 

lugares, considerando que seus simbolismos se aplicam a ambos os textos. Conforme o 

mesmo autor, 

a) a fachada da casa significa o lado manifesto do homem, a sua personalidade: o  

exterior da casa de Usher, conforme análises anteriores, mostrando uma paisagem desolada, 

estéril e insalubre, reflete a aparência de seus moradores, seres que sofrem de uma doença 

degenerativa hereditária e a decadência da família;  
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b) os pisos distintos concernem ao simbolismo da verticalidade e do espaço: sendo a 

verticalidade símbolo de ascenção e de progressão, essa significância é representada pelas 

várias escadas (na sala, no porão), elementos de ligação dos pisos inferior e superior; 

c) o teto e o piso superior correspondem, em analogia, à cabeça, ao pensamento e às 

funções conscientes e diretivas: os quartos, estando localizados no piso superior, além de 

exercer a sua própria função, equivalem ao lugar onde ocorrem eventos diegéticos 

importantes ou decisivos: no conto, Madeline luta contra a severa doença e Roderick passa os 

seus dias solitários entre a música e a leitura; no filme, Roderick diz a Philip que ele deve 

deixar a casa e Philip decide ficar porque pensa investigar sobre a doença da noiva. Ainda, 

Madeline enfrenta o irmão e, em outra cena, Roderick confessa ter enterrado viva a irmã; 

d) o porão corresponde aos instintos, aos impulsos e ao inconsciente: em ambos os 

textos, é o lugar onde fica a cripta da família na qual Madeline é sepultada. No filme, esse 

recinto, abrigado num espaço subterrâneo, é, inconscientemente, o lugar preferido de 

Madeline que tem fascínio pela morte. Mantendo uma forte conexão como os seus 

antepassados, impulsivamente, Madeline leva o noivo para conhecer a morada deles;  

e) a cozinha (não mencionada no conto), como ambiente onde se transforma os 

alimentos, simboliza o lugar de transmutação alquímica ou transformação psíquica: do 

primeiro simbolismo temos a alimentação especial de Madeline e do segundo, a reação 

transtornada de Philip ao saber do criado que a noiva sofre de catalepsia e que pode ter sido 

enterrada viva;  

f) as aberturas da casa têm uma correspondência especial com o corpo humano: tanto 

no conto como no segmento, o fechamento das janelas, não permitindo a entrada de luz 

natural, necessária para a vida humana, acarreta o agravamento da saúde precária dos irmãos e 

colabora com o enclausuramento dos mesmos; 

g) a capela, um templo cristão secundário, é utilizado como centro de meditação: 

ambiente acrescentado em relação ao conto, a ele acorre Madeline em suas crises de 

sonambulismo buscando alcançar, mesmo que inconscientemente, lenitivo para a sua dor. O 

simbolismo religioso, comumente utilizado nas películas góticas, fica por conta de um 

pequeno altar sobre o qual está uma Bíblia aberta entre dois castiçais com velas brancas e 

acima dela um crucifixo. Essas velas brancas, em oposição às vermelhas dos outros 

ambientes, simbolizam a paz desejada pelos moradores. Os quadros da Via Sacra, mostrando 

o trajeto de Jesus carregando a cruz em direção ao monte Calvário, podem representar a 

paixão pela qual passaria Madeline, ou mesmo configurar o calvário dos Usher. O crucifixo 

tem duplo simbolismo: fazendo referência à crucifixão do filho de Deus, remete ao sofrimento 
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de Madeline, ao mesmo tempo em que, recordando a Ressurreição de Cristo, dá ênfase ao seu 

ressurgimento dos mortos. 

Em todos os ambientes, o vermelho chama atenção não apenas pela tonalidade intensa 

que ostenta no filme, mas porque sugere que tudo ali está impregnado pelo sangue, pois a 

iminência da morte é o fantasma que assombra essa família há séculos, conforme 

demonstrado na análise do conto. Lembrando que o vermelho possui um significado 

simbólico ambivalente ― cor da vida, do amor, da fecundidade e cor da guerra, do poder e do 

ódio (LEXIKON, 1997, p. 203), em toda a mobília ― poltronas, cadeiras, sofás e aparadores 

― prevalece essa cor (Fig. 6), como também nos objetos de decoração ― cortinas, tapetes, 

quadros, taças e velas dos numerosos lustres e castiçais (exceto na capela). Gérard Betton 

(1987, p. 60) informa que “as cores imprimem em nosso ser sentimentos e impressões, agem 

sobre nossa alma, sobre nosso estado de espírito; podem servir, portanto, para o 

desenvolvimento da ação, participando diretamente da criação da atmosfera, do clima 

psicológico”.  

 

 
Fig. 06: Vermelho dominante (2013, 14’32”) 

 

Nessa perspectiva, visando atingir psicologicamente o espectador, a escolha dessa cor, 

como um acréscimo em relação ao conto que em nenhum momento a menciona, justifica-se se 

pensarmos nela não como símbolo fundamental do princípio da vida, no seu sentido universal, 

mas também como uma significação fúnebre, pois o sangue espalhado, visualizado em 

algumas cenas, remete à morte. Igualmente, se lembrarmos que o vermelho, cor litúrgica 

utilizada nas celebrações dos Santos Mártires, simboliza o sangue derramado por amor a  

Deus, o seu uso pode indicar o perecimento dos protagonistas em virtude da herança genética. 

Os demais recessos seguem o padrão da sala, incluindo o quarto de Roderick. As 

únicas exceções são os aposentos de Philip, em tons neutros, apontando para um poder 

pacificante, e o quarto de Madeline todo decorado em verde. Ozíris Borges Filho (2007) 
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informa que a simbologia dessa cor, estando relacionada à natureza, associa-se à noção de 

crescimento, de vida que germina. Nesse sentido, a espacialidade instaurada no filme é 

importante do ponto de vista da construção do enredo, porque aponta para as percepções 

positiva e negativa simultameamente: se os índices iniciais indicam a proteção de Philip para 

com a noiva e a intimidade entre eles, no decorrer da narrativa, esse espaço sofre uma 

metamorfose, tornando-se um recinto de opressão e de morte. Nesse processo metamórfico, o 

tom esverdeado, além de dar a impressão de contentamento consigo mesma, repouso eterno  e 

esperança à alma dessa jovem que vive num mundo sombrio, ainda, carrega a relação entre o 

sonho (expectativa de deixar a casa e seguir com o noivo) e a realidade (enclasuramento e 

dependência do irmão). Um único móvel vermelho ― um sofá ao lado da cama ― pode 

simbolizar o fim trágico da personagem ao contrastar com um cortinado azul celeste, com 

função sedativa, que adorna de cima a baixo a cabeceira da cama.  

Corman explora as cores para intensificar, contíguo ao terror, o horror, que fica mais 

evidente nas sequências finais, de maneira que, analogamente ao ambiente, o  figurino é 

meticulosamente esboçado. Enquanto Philip veste azul, nos mais variados tons, a mais 

imaterial das cores que traz calma e tranquilidade e indica um poder de meditação e intuição, 

Madeline na maioria da cenas traja-se com vestimentas claras (Fig. 7), insinuando a sua 

inocência e fragilidade, exceto no jantar de recepção do noivo, quando usa um vestido longo 

vermelho-grená, com o colo desnudo, símbolo do amor e da paixão. O rosa translúcido, 

aproximando-se do branco ― cor usada em rituais de passagem ―, é a cor de suas vestes nas 

cenas finais, sugerindo o seu passamento. Roderick tem um vestuário alternado entre o 

vermelho e o preto (Fig. 8) que, ao contrário do branco, é ausência das cores.  

 

 
 

       Fig. 07: Madeline veste rosa (2013, 6’55”)           Fig. 08: Roderick veste vermelho (2013, 5’22”) 
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No presente contexto, essa cor é compreendida sob um aspecto negativo, estando 

associada, assim como o vermelho, ao estado de morte. Ao receber o noivo da irmã, o seu 

traje é particularmente significativo: a toga comprida vermelha pode ser declaração de 

querela, e a calça e o lenço (no pescoço) pretos presumem mistério. Por isso, no momento de 

desfalecimento da irmã, ele está todo de preto, como indicação de um pseudossofrimento. 

É interessante notar que o efeito provocado pela unidade do filme se baseia na 

habilidade de Corman de saturá-lo com uma profusão de detalhes cuidadosamente planejados 

que passa pela escolha criteriosa de paisagens, cenários, figurinos e objetos, como as velas 

espalhadas por toda a casa. Este elemento inserido no filme como um acréscimo em relação 

ao conto, ultrapassando o seu caráter utilitário como iluminação de ambientes, assume 

funções precisas no plano da dramaturgia, além de alcançar complexas valências simbólicas. 

Chevalier e Gheerbrant (2003, p. 934, grifos nossos) apontam que a vela é, ao mesmo tempo, 

alegoria da vida e da morte: a) acesa, pode ser entendida como “o símbolo da individuação ao 

cabo da vida cósmica elementar que nela se vem concentrar”; b) apagada, pode manifestar a 

vida que se vai num sopro, como também simboliza “a luz da alma em sua força ascensional, 

a pureza da chama espiritual que sobe para o céu, a perenidade da vida pessoal que chega ao 

zênite”.  

São duas as sequências nas quais as velas deixam transparecer ambas as simbologias 

acima mencionadas ao serem apropriadamente associadas às personagens protagonistas. 

Vejamos a primeira: no quarto de Roderick, o plano de meio-conjunto, focalizando a lareira e 

sobre ela dois castiçais com velas vermelhas, inscreve Roderick no seu espaço de reclusão e 

instaura um equilíbrio dramático entre a ação e o cenário. O primeiro plano focaliza Roderick 

à direita e as velas à esquerda. Ele se abaixa, queima o acendedor, acende as velas e diz que 

elas representam sua irmã e ele, queimando na escuridão, e que logo não existirão mais. 

Notemos a vela como elemento que indica individuação, pois cada uma representa um dos 

irmãos; a vida cósmica se instaura por meio da chama acesa a qual manifesta a efemeridade 

da vida que se esvaece à medida que a vela se consome lentamente.  

A segunda sequência retoma o simbolismo da primeira: no quarto de Madeline, diante 

de seu corpo desfalecido sobre a cama, a câmera acompanha o deslocamento de Roderick para 

a direita e o plano de meio-conjunto deixa sobressarir a harmonia entre o cenário e a ação 

dramática. Repetindo o gesto feito em seu quarto, acende uma vela vermelha que está sobre 

uma pequena mesa. O primeiro plano apresenta-o ao lado da vela acesa, declarando que só 

resta apenas uma vela para queimar, referindo-se a ele. Enquanto uma panorâmica para frente 

o acompanha até a janela, que mantém a cortina aberta por Philip (outra sequência), o plano 
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médio o situa fechando-a, no momento em que pronuncia as palavras finais. Esse movimento 

de descerramento da cortina (de alto a baixo), cuja cena termina num escurecimento com 

duração de alguns segundos, sugere a descida de Madeline para junto dos seus, ou seja, o seu 

enterramento prematuro que aconteceria em seguida. Essas duas sequências demonstram que 

“tudo o que entra no foco da atenção [no caso a vela] se destaca e irradia significado no 

desenrolar dos acontecimentos” (MUNSTERBERG, 1983, p. 28). 

Outro elemento que entra no foco da atenção é a escada. Ainda nas primeiras 

sequências, uma panorâmica revela uma imponente escadaria em três lances, toda revestida 

com um tapete avermelhado e guarnecida na parede lateral por retratos de família, no mesmo 

tom, combinando com o conjunto (Fig. 9). Retomando o simbolismo proposto por Cirlot 

(1978, p. 120) acerca das partes da casa, temos que a escada é o meio de união entre os 

diversos planos psíquicos.  

 

 
Fig. 09: Escada imponente (2013, 4’19”) 

 

Desse modo, os movimentos de seus moradores podem estar situados no mesmo 

plano, significando estagnação do desenvolvimento psíquico; no plano superior, ao subir a 

escada, exprimindo uma fase evolutiva; ou no plano inferior, ao descer a escada, exprimindo 

regressão. No conto, há movimentação tanto no piso superior, onde está localizado o quarto 

de Usher, quanto no inferior (sala e adega). No filme, apesar de serem focalizadas situações 

no piso superior ― morte e aparição de Madeline ―, o plano inferior domina, indicando 

regressão, pois é aí que se localizam a capela e a cripta da família, onde são filmadas as cenas 

de maior terror e horror. 

A localização espacial da escada também merece destaque. Fazendo um paralelo com 

alguns tipos de construções góticas, percebe-se que, assim como na decoração arquitetônica 

das catedrais a porta principal fica em posição oposta ao altar, separada por um longo 

corredor central, aqui a escada está diametralmente localizada em frente à porta de entrada, 



114 
 

separada pelo amplo espaço da sala. Lembrando que é sobre ou ao pé do altar que se realiza o 

sacrifício, a escada é o meio de ligação entre os dois planos ― alto e baixo ―, levando  até o 

segundo piso, onde ficam os quartos, lugar de martírio, primeiro de Madeline e, depois, de 

Roderick. 

Diante da decisão de tornar a casa um “monstro”, a tarefa mais imediata à espera do 

diretor é a busca de soluções, por métodos fílmicos, que lhe permitam levar adiante a sua 

intenção, demonstrando que “‘falar’ a linguagem cinematográfica é, sempre, em certa medida, 

inventá-la” (STAM, 2003, p. 131). Então, a saída é acentuar a antiguidade e a malignidade da 

casa expressa no texto adaptado. Para tanto, idealiza algumas cenas assombrosas, que incluem 

tremores, abalos, deslizamentos, estalos, esfarelamentos e movimentos esquisitos. Além de 

corroborarem a monstruosidade da casa na medida em que a fazem parecer viva, esses efeitos 

visam assustar e afugentar o visitante, causando impacto terrificante no espectador: 

1. a lareira solta fagulhas: no quarto de Roderick, o plano de meio-conjunto valoriza o 

espaço físico, exibindo uma lareira centralizada, enquanto a câmera parada se responsabiliza 

por focar Philip pelas costas indo na direção dela. Em outro ângulo, em primeiro plano, ele 

contempla um quadro acima da lareira, quando ouve um estalo. Após um close-up141 ter 

detectado o fogo soltando faíscas, o plano americano  o focaliza, limpando a calça suja de 

cinza; 

2. a vela começa a deslizar: no quarto de Philip, o plano médio o mostra guardando as 

roupas num armário. Enquanto um close-up exibe um pequeno castiçal com uma vela 

vermelha acesa deslizando sobre uma mesinha, fica a cargo do primeiro plano estampar o seu 

rosto com uma feição assustada; 

3. a enorme rachadura vertical: na medida em que a câmera externa filma a janela de 

seu quarto fechada, o plano médio capta a imagem de Philip aparecendo na janela e olhando 

para o alto. A visão que ele tem da rachadura (extensão e profundidade), intensificada pelo 

contre-plongée,142 aumenta o seu sentimento de estranheza no primeiro dia de estada na casa;  

                                                
141 Costa (1987) entende que o “close-up”, como sinônimo de “detalhe”, referindo-se à figura humana, diz 
respeito a somente uma parte do rosto ou do corpo (boca, olhos, mãos etc); quanto a coisas, refere-se a um objeto 
isolado ou parte dele ocupando todo o espaço da tela. 
142 Martin (1990, p. 41)) identifica os ângulos de filmagem: o plongée, no qual a câmara se posiciona acima do 
seu objecto que é visto em ângulo superior, tende a “apequenar o indivíduo, a esmagá-lo moralmente, 
rebaixando-o”; o contre-plongée, no qual a câmara fica abaixo do objeto, fazendo com que o espectador veja a 
cena de baixo para cima, dá geralmente uma impressão de “superioridade, exaltação e triunfo, pois faz crescer os 
indivíduos e tende a torná-los magníficos”.   
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4. a pequena rachadura horizontal: ainda na janela, filmado em plano médio, Philip 

olha para baixo e um close-up revela uma rachadura horizontal que, com o movimento das 

pedras, solta farelos; 

5. o corredor se movimenta: saindo do seu quarto, uma câmera parada deixa à vista 

todo o corredor, mostrando-o até o final com o objetivo de dar uma dimensão de grandeza e 

profundidade. O cameraman, vibrando levemente o instrumento de filmagem  na horizontal, 

cria o efeito de câmera tremendo, dando a impressão de que o corredor está se movendo; 

6. o enorme lustre da sala balança: uma panorâmica vertical de cima para baixo 

ostenta o lustre da sala em primeiro plano e, ao fundo Phillip, descendo a escada. Quando ele 

está no meio da travessia, a mesma câmera realça o lustre que começa a balançar, não sendo 

percebido pelo jovem. Chegando ao pé da escada, tendo a sua imagem rebaixada pelo 

plongée, ele olha para cima e vê o lustre, ampliado pelo contre-plongée, cair ao seu lado, 

enquanto ele cai do outro;  

7. na hora do jantar: o plano de meio-conjunto focaliza a sala de jantar, estando os dois 

irmãos sentados às cabeceiras da mesa e o visitante no centro. É servido vinho tinto em taças 

vermelhas, e dois castiçais altos com velas vermelhas completam a decoração. Os contínuos 

tremores da casa durante o jantar, a conversa que gira em torno de suas supostas causas e a 

posição das personagens próximas das velas contribuem para dramatizar a cena. O 

enquadramento delas, no primeiro plano, é feito de modo que Madeline e Roderick sempre 

aparecem ao lado de uma vela, enquanto Philip é flagrado entre duas, simbolizando que ele 

está no meio deles, afetando a harmonia da família, o que reforça a intrusão do visitante; 

7. o corrimão da escada esfarela: indo em direção à escada, Philip é filmado pelas 

costas, ficando o corrimão da escada em segundo plano. Muda a posição da câmera que, em 

primeiro plano, focaliza o corrimão, desprendendo-se da escada. Um close-up na mão dele 

sobre o corrimão esfarelado age rapidamente enquanto a mesma tomada revela seus dedos 

sujos de pó;   

8. o caldeirão no fogo balança: estando Philip e o criado na cozinha, um close-up se 

encarrega de destacar a parte de uma parede envelhecida e coberta de teia de aranha, enquanto 

caem pedregulhos. O primeiro plano mostra um caldeirão no fogo balançando e, por fim, 

outro close-up mostra-o fervendo um caldo ao mesmo tempo que se move, quase a ponto de 

derramar o seu conteúdo.  

Todas essas cenas nos levam a pensar com Syd Field (2001, p. 174-175) na relação 

literatura e cinema: enquanto o texto literário lida com a “vida interior”, os pensamentos, 

sentimentos, as emoções e memórias das personagens, o cinema opera com “exterioridades”, 
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de maneira que a história é contada em imagens, colocada no contexto da estrutura dramática 

por meio desse detalhamento. Dentre todas as sequências que visam explicar a malignidade da 

casa, há uma especialmente rica pela utilização da linguagem cinematográfica em toda sua 

plenitude, analisada a seguir.  

Antonio Costa (1987) lembra que é a partir dos anos 60 que o cinema registra uma 

espécie de exasperação dos movimentos de câmera, com sequências sustentadas por uma 

complexa combinação de movimentos diferentes, como panorâmicas, travelings e, 

principalmente, o chamado traveling ótico, movimento de câmera simulado através do 

zoom.143 O mesmo autor indica que muitos diretores recusam ou limitam o uso deste último 

por considerar o resultado artificial em relação ao conseguido pelo traveling. Contudo, 

ressalta que o zoom teve grande sucesso no âmbito do cinema dos anos 60 como “marca da 

subjetividade do autor e como procedimento transgressor em relação à sintaxe comedida e 

composta da decupagem clássica” (COSTA, 1987, p. 193). Ao fazer uso do zoom, Corman 

mostra-se um diretor ambicioso (LACOURBE, 1969) capaz de usar todos os recursos 

disponíveis a favor de seu projeto. Manejando diversas técnicas, ele idealiza uma sequência 

que entra em perfeita comunhão com a instância narrativa. 

Roderick, falando sobre a história da casa, explica a Philip sobre a aridez das cercanias 

no entorno. É uma sequência iniciada em zoom-out, mostrando uma paisagem exuberante com 

árvores frondosas, de modo que o afastamento rápido da imagem, conseguido por meio desse 

movimento, é muito eficiente para revelar, no tempo necessário, o ambiente no seu entorno. 

Ainda, é acompanhada com a voz-over144 de Roderick, apoiada por uma música melodiosa. 

Ele diz: “All this land was fertil. There were farms around it. The land gave us abundance in 

crops. There were many tress, vegetation, flowers and fields of grain. There was great beauty 

here”145 (2013, 37’40”-37’55”). Então, cessa o zoom-out e, dando continuidade à sequência, 

                                                
143 Conforme Costa (1987, p. 192), o zoom não é tecnicamente um movimento de câmera, pois é obtido por um 
jogo de lentes e não pelo movimento da câmera. Existem dois tipos que possibilitam captar imagens nos mais 
variados ângulos: zoom-in e zoom-out. O primeiro permite a aproximação rápida da imagem pelo jogo de lentes, 
enquanto no segundo há o afastamento rápido da imagem pelo jogo de lentes da câmera. 
144 Sobre a voz no cinema, Mary Ann Doane (1983) faz distinção entre voz-off e voz-over. A primeira refere-se a 
momentos nos quais ouvimos a voz de uma personagem que não é visível na tela, mas está presente no espaço da 
cena. Neste caso, “o filme, por meio de sequências anteriores ou por outros determinantes contextuais, afirma a 
‘presença’ do personagem no espaço da cena, na diegese” (DOANE, 1983, p. 462). A segunda emana de um 
corpo não presente no espaço cênico, sendo utilizada onde existe uma descontinuidade entre o espaço da imagem 
e o espaço de onde provém a voz. Este último tipo é usado durante um flashback, um monólogo interior e em 
documentários nos quais o corpo de quem fala “atua como um suporte invisível” (p. 466). Enquanto a voz-off e 
voz-over no flashback e no monólogo interior trabalham para afirmar a homogeneidade e a hegemonia do espaço 
da diegese, a voz-over no documentário está fora desse espaço, configurando-se como “uma voz 
descorporalizada” (p. 466, grifo da autora). 
145 Toda esta terra era fértil. Havia muitas fazendas no entorno. A terra nos dava abundância nas colheitas. Havia 
árvores, vegetação, flores e campos de grãos. Tudo era muito belo aqui. 



117 
 

aparece a imagem de um lago com água transparente, enquanto a música  e a voz-over 

continuam: “at that time, this lake was clear and fresh. Swans slided on its crystal water. 

Animals came to its bank to drink. But this longed before my time”146 (2013, 37’56”-38’13”). 

A imagem da bela paisagem  é cortada e dá lugar à outra. A panorâmica da direita para a 

esquerda retoma o cenário desolador da sequência inicial. Há o enquadramento, em primeiro 

plano, dos troncos ressequidos das árvores em contraste com umas poucas gramíneas verdes e 

esparsas ao fundo, como um resquício de vida em meio a esse panorama de destruição. 

Seguem a música e a voz-over: “so like weed something ruined all the land. The trees lost 

their leaves. The flowers withered and died. The shrubs got black and shrunk. The green 

fields perished”147 (2013, 38’19”-38’35”). A sequência volta para o momento da enunciação e 

Roderick completa: “and the waters of the lake stagnated and got filled of mud. And the land 

withered before a plague. The plague of the evil”148 (2013, 38’38”-38’55”). Esse longo 

acréscimo em relação ao conto é uma boa estratégia utilizada pelo cineasta para explicar os 

motivos da degradação da casa. 

Em uma sequência posterior, intensificando a monstruosidade da casa, Roderick 

explica que ela é centenária e foi trazida da Inglaterra junto com toda a maldade e suas pedras. 

Ele acredita que durante centenas de anos muitas atrocidades foram cometidas entre as suas 

paredes, de modo que a própria casa, por absorver os maus pensamentos e feitos de seus 

moradores, é malígna. Tendo em mente que a mortalha de maldade que a envolve não é 

ilusória, afirma que o mal não é apenas uma palavra, mas uma realidade.  

Nessas sequências está em evidência uma excêntrica amplidão espaço-temporal. 

Portanto, não se trata de investigar somente a ação das personagens concentradas nos espaços 

fechados da vida privada e familiar. É recomendável observar a ligação particular delas e de 

seus antepassados e de todas as suas ações e peripécias com o universo espaço-temporal. Essa 

relação específica é uma adequação e uma proporcionalidade de valores às grandezas espaço-

temporais. Bakhtin (2010) ao debruçar-se sobre a questão do cronotopo, constata que 

 

tudo o que é precioso, qualitativamente positivo, deve realizar sua importância 
qualitativa na importância espaço-temporal, deve estender-se  o mais longe possível, 
existir o mais tempo possível, e tudo o que é positiva e qualitativamente 

                                                
146 naquela época, este lago era claro e fresco. Cisnes deslizavam sobre suas águas cristalinas. Animais vinham 
até suas margens para beber. Mas isso aconteceu muito antes de mim. 
147 então como erva daninha, alguma coisa arruinou toda a terra. As árvores perderam suas folhas. As flores 
murcharam e morreram. Os arbustos escureceram e encolheram. Os verdes campos feneceram. 
148 e as águas do lago estagnaram e se encheram de lodo. E a terra murchou como diante de uma praga. Uma 
praga do mal. 
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significativo é inevitavelmente dotado de forças que permitem essa expansão 
espaço-temporal; em compensação, tudo o que é qualitativamente negativo, é 
mesquinho, lastimável e impotente, deve ser completamente aniquilado, não pode 
impedir a sua destruição. (BAKHTIN, 2010, p. 282-283).  
 

Esse argumento é bem apropriado ao nosso estudo, porque nos possibilita entender a 

secularidade da casa de Usher, ou seja, a sua resistência e a de seus moradores por muitas 

gerações, tanto no conto quanto na transposição fílmica. A força da casa, proveniente da 

fertilidade da terra, da riqueza das colheitas, da água fresca do lago, da fauna e da flora 

exuberantes, enquanto qualidade positiva, é o que propiciou a sua expansão espaço-temporal. 

Por outro lado, com a ruína da terra, em decorrência de uma praga que ocasionou o 

perecimento das plantas e dos animais e a estagnação do lago, a casa perde o seu poder, 

caindo em uma situação deplorável, terminando em completa destruição. 

Esse acréscimo esclarece as dimensões espaço-temporais presumíveis no texto 

narrativo. Ao descrever as belezas e riquezas da terra nas gerações precedentes, Roderick 

acaba por enfatizar a acepção bakhtiniana de que “tudo o que é bom cresce em todas as 

relações e em todos os sentidos, não pode deixar de crescer, pois o crescimento é inerente à 

sua própria natureza” (BAKHTIN, 2010, p. 283). Contudo, acreditando que, ao ser trazida de 

outro continente, a casa carrega a maldade em suas estruturas, exercendo forte influência em 

seus moradores por centenas de anos e, por isso, os últimos dos Usher estão fadados à morte, 

ele se convence de que o mal “não cresce, mas se degenera, empobrece, perece, e, nesse 

processo, ele compensa sua precariedade real pelo falso ideal do além” (BAKHTIN, 2010, p. 

283). 

Voltamos olhares para outro espaço que remete ao perecimento: o porão. O trabalho 

de fotografia também é notável nas cenas aí rodadas as quais, sublinhadas pela escuridão e 

pela luz fraca ora de velas ora de tochas, contribuem para dramatizar a narratividade de 

algumas sequências. Selecionamos uma que, além de ilustrar esse argumento, serve para 

mostrar o estranhamento que o diretor procura impor em toda a produção, seguindo o tom 

preconizado pelo texto adaptado. As personagens são acometidas pelo sentimento do 

“estranho” de maneira e intensidade diferentes. O forasteiro, desconhecedor do ambiente, pois 

ali nunca estivera, manifesta, inicialmente, um sentimento de terror que coincide com o medo 

em geral. (Adiante, analisamos outro tipo de ocorrência). Já os irmãos são atormentados pelo 

“estranho” na acepção freudiana, similarmente às personagens do texto verbal. Apesar de 

conviverem com os constantes movimentos da casa e estarem mesmo acostumados com os 

seus frequentes estalos, eles estão continuamente aterrorizados porque, convivendo com a 
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presença dos parentes mortos, um sentimento reprimido insiste em retormar, provocando o 

inevitável sentimento do “estranho”. 

A obsessão pela morte impele Madeline a descer até o porão para mostrar a Philip a 

cripta da família: uma panorâmica de baixo para cima, da direita para a esquerda, mostra os 

noivos descendo as escadas por trás de uma grade envelhecida e encoberta por teias de 

aranha. O plano de meio-conjunto destaca o momento em que eles param, Madeline pega a 

chave e Philip abre a porta, forçando-a, pois está emperrada. Para aumentar o efeito de terror, 

eles precisam atravessar outra porta, e o mesmo plano se repete. Outra panorâmica os segue 

por um cenário semelhante ao anterior. Philip abre a segunda porta em forma de grade, entram 

e a imagem é cortada. Dentro da cripta, de outro ângulo, um plano médio frontal, valorizando 

o espaço físico, sem isolar as personagens ao fundo, sublinha a distância que as separa dos 

vários túmulos colocados nas laterais, na vertical, evidenciando a dramaticidade da ação, 

enfatizada pela fala de Madeline que diz que todos os Usher estão ali. Então, a câmera em 

primeiro plano, sobe e desce, focalizando a mão dela, segurando um pequeno castiçal com 

uma vela vermelha já bem queimada que ilumina as urnas fúnebres de seus antepassados. À 

medida que a câmera faz esse movimento, os nomes de seus parentes mortos vão sendo 

revelados com certa obscuridade, pois o pó que envolve as placas de cada urna dificulta a sua 

identificação. Mesmo assim, pode-se ver ali a linhagem dos Usher: Gaspar e Veronica, os 

bisavós; Edward e Miriam, os avós; Jeremy e Amelia, os pais. Para surpresa do espectador, 

um close-up flagra e realça um caixão novo com uma placa brilhante, onde se lê MADELINE 

USHER (Fig. 10). Em outro ângulo, o primeiro plano foca este ataúde, sobre o qual a jovem 

depositara a vela, e os dois atrás dele.   

 

 
Fig. 10: Caixão de Madeline (2013, 35’11”) 

 

Com uma feição de resignação, Madeline explica que Roderick também providenciou 

um caixão para ele, o qual não aparece na cena. Enquanto conversam, um contre-plongée 
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focaliza o caixão da avó que cai, abrindo-se e deixando ver uma caveira, lembrando a 

brevidade da vida. Agora, o enquadramento dos jovens, intensificado pelo plongée, sugere a 

pressão psicológica que ela sofre, reforçando o sentimento do “estranho”, tanto que desmaia 

em seguida. 

Em uma sequência onírica, o sentimento do “estranho” se manifesta a Philip após a 

frustrada tentativa de encontrar a noiva com vida, quando de seu enterramento prematuro. É 

uma longa sequência de natureza expressionista, na qual a luminosidade utilizada como um 

“subcódigo da iluminação” (STAM, 2003, p. 141) tem a finalidade de exprimir uma visão 

deformada da situação e do ambiente em sintonia com os argumentos apresentados. 

Acompanhado de uma música ritmada, com murmúrios e gemidos, e sob um fundo azulado, o 

plano geral, buscando uma dissolução das formas e uma germinação do que está reprimido, 

mostra Philip descendo uma longa escadaria, significando regressão, e uma panorâmica da 

esquerda para a direita o acompanha passando, como um autômato, por várias pequenas 

portas iluminadas até entrar na última (Fig. 11), uma porta grande onde fica a capela. O 

traveling para a frente destaca os fantasmas de Usher acenando com a mão, chamando-o e, 

Roderick, ao fundo, repetindo o aceno. Uma porta se abre e revela Roderick, sorrindo, 

carregando Madeline nos braços. O traveling para trás mostra Philip esforçando-se para 

chegar até Roderick, porém é barrado pelos fantasmas que tentam agarrá-lo. Quando 

consegue atingir a porta, ela está fechada com correntes. Neste caso, a porta como valor 

psicológico não indica somente passagem, mas um convite à entrada, a fazer uma viagem 

rumo a um além. As correntes bem atadas sinalizam a sua incapacidade momentânea. O 

primeiro plano desvela o seu desespero ao tentar cortar as correntes com um machado, 

enquanto o plano médio deixar sobressair Roderick e os fantasmas acenando para ele. Philip 

avista um caixão acorrentado, acerta-o com o machado e, desfalecendo sobre ele, vê a noiva 

viva. A sequência é interrompida pela imagem de Philip na cama, que acorda com os gritos de 

Madeline. Para entendermos essa sequência com caráter antinaturalista, precisamos antes 

compreender que o diretor a idealizou, procurando captar a essência e o significado mais 

intrínseco dos fatos e objetos envolvidos a fim de encontrar a representação mais expressiva. 

Pelo resultado, nota-se que Corman fica bem à vontade na sua realização, considerando que 

está lidando com uma arte que, por rejeitar instintivamente tudo o que representa estática, 

geometria, e raciocínio racionalizante, tendo uma estreita afinidade por sua fuidez, sua 

sinuisidade, “oferece uma perfeita correspondência com o mundo do sonho” (AGEL, 1982, p. 

20). Diegeticamente, esse sonho, entendido como o correspondente fílmico da mise en abyme 
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trazida no conto pelo poema e pela narrativa de Mad Trist, é importante, porque leva a um 

possível elucidamento do segundo sepultamento de Madeline. 

 

 
Fig. 11: Sonho de Philip (2013,58’21”) 

 

Durante todo o filme, as sequências de suspense são construídas de tal maneira a 

fortalecer, para o espectador, o terror a um grau surpreendente graças aos vários recursos 

fílmicos analisados até aqui. Visando atingir emoções mais fortes, o diretor põe em cena o 

horror associado ao terror. Só para lembrar, segundo King (1983), isso acontece quando o 

diretor, pensando que apenas o terror não vai funcionar, apela para o horror na intenção de 

intensificar os efeitos que ele pretende imprimir à sua produção. Vejamos um exemplo: uma 

panorâmica focaliza, em primeiro plano, o caixão do qual escapara Madeline, mostrando que 

ele está todo ensanguentado. Por detrás dele, vem se aproximando Philip que se coloca ao 

lado esquerdo. Ele passa a mão no sangue, que lhe provoca repulsa, e olha para a porta à sua 

frente, enquanto o primeiro plano deixa ver a parede e a maçaneta da porta sujas de sangue. A 

panorâmica vertical salienta gotas de sangue também no chão, formando uma linha até a 

porta, ficando sob a responsabilidade do primeiro plano evidenciar a sua reação de pânico 

diante de tal cenário.  

Seguindo nessa linha, outra sequência mostra uma estreita escada manchada de sangue 

cujo aspecto asqueroso é aumentado pelo contre-plongée. Philip, focalizado em primeiro 

plano, tem as suas expressões ressaltadas ao seguir as manchas numa corrrida louca contra o 

tempo. Apesar de as imagens de Philip no encalço de Madeline, percorrendo várias escadas e 

corredores, dando a impressão de ser um emaranhado deles, terem sido filmadas em cenários 

diferentes, o espectador percebe o resultado final como um todo. Este efeito acontece porque, 

segundo Pudovkin (1983, p. 70), os trechos de espaço real acompanhado pela câmera 

aparecem concentrados na tela. Todavia, com um olhar de analista atento, percebe-se que foi 

filmado o mesmo espaço cênico, sob diferentes ângulos, e essas imagens, posteriormente, 
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passaram por um eficiente processo de montagem, criando um rico efeito de continuidade da 

sequência. 

Tomando de empréstimo o termo de Kuleshov, Pudovkin (1983) denomina esse 

processo de “geografia criativa”, explicando que pela técnica de junção dos pedaços de 

celulóide, cria-se um novo espaço fílmico que não existe na realidade. No filme, esse espaço 

geográfico criativo inclui os quartos, a cozinha, a capela e o porão, com exceção da sala. Por 

isso, o frequente movimento de abrir e fechar as portas, necessário para marcar a mudança de 

cenário, é feito de modo cauteloso para que o espectador não perceba.  

Com essa procura incessante e agonizante por entre os intermináveis recessos desse 

espaço gótico, Corman força o espectador a sentir o desespero da personagem e, mais uma 

vez, se vê ressaltada a importância da montagem, que não é apenas um meio para juntar cenas 

ou planos separados, mas, sim, “um método que controla a ‘direção psicológica’ do 

espectador” (PUDOVKIN, 1983, p. 63).  

Outras sequências curtas corroboram a seção de horror imaginada por Corman. O 

traveling  para a frente acompanha uma trilha com gotas de sangue, passando pelo tapete e 

subindo até a maçaneta da porta. Uma panorâmica segue Philip nesse mesmo trajeto. A cena é 

cortada para dar lugar a outra clássica desse tipo de película, criada propositalmente com a 

intenção de arrancar gritos da plateia: a porta fechada vai se abrindo vagarosamente, enquanto 

uma mão ensanguentada, em primeiro plano, aparece. Atrás dela, o mesmo plano capta o 

pavor estampado no rosto de Philip. Desse ponto em diante, o diretor não poupa recursos para 

prender a atenção do espectador, pois o horror não funciona a menos que o espectador se sinta 

pessoalmente tocado. É nessa categoria que se experimenta “that low sense of anxiety which 

we call ‘the creeps’”149 (KING, 1983, p. 6). 

A sequência final segue na trilha do horror não faltando muito sangue, ventos 

uivantes, cortinas esvoaçantes, gritos, olhos pavorosos e fogo, todos elementos acrescidos em 

relação ao texto adaptado. Vejamos: o plano médio frontal focaliza Madeline ressurgida dos 

mortos em frente a uma janela. Sua mortalha rosa claro transparente contrasta com a cortina 

vermelha esvoaçante e as suas mãos ensanguentadas entreabertas na altura do rosto (Fig. 12).  

O primeiro plano realça seus olhos arregalados, e o grito de horror completa a cena. Ela vem 

em direção da câmera parada até encher a tela e a imagem sair do foco, como se estivesse 

atacando o espectador. Essa cena nos remete diretamente à epígrafe deste Capítulo ao 

lembrarmos que a agonia, mencionada por Poe como a tese desse conto, se sobrepõe ao sons 

                                                
149 aquela profunda sensação de ansiedade que nós chamamos de “arrepios”. 
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de regozijo, e é primorosamente transportada para a tela. Na adaptação, mesmo sendo a porta 

substituída pela janela, a figura espectral de Madeline, descrita acima, não deixa de refletir o 

final “grandioso” e “impressionante” previsto por Poe. 

 

 
Fig. 12: A amortalhada Madeline (2013, 71’08”) 

 

O plano de meio-conjunto oferece a imagem de fogo no chão e nas cortinas, e pedras 

caindo, ficando sob a incumbência do primeiro plano ressaltar a loucura de Madeline ao 

atacar o irmão (Fig. 13). Finalmente, o plano anterior  registra os dois caídos no chão entre os 

escombros, enquanto Philip consegue fugir. Um detalhe mister de menção é a atitude de 

Corman de se valer das palavras finais do conto para encerrar o filme, mostrando um profícuo 

diálogo entre as duas obras.  

 

 
Fig. 13: Madeline ataca Roderick (2013, 71’51”) 

 

Digno de nota também é a estratégia de incluir o nome do autor logo abaixo: escrita 

em caixa alta, a assinatura funciona como uma declaração de autenticidade da produção 

fílmica. Enquanto o plano geral mostra o forasteiro seguindo o seu destino e a casa 

sucumbindo no lago, embaixo aparecem os dizeres “... and the deep and dank tarn at my feet 
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closed sullenly and silently over the fragments of the House of Usher. POE”150 (2013, 

1:13’:56”). 

Analisando os desfechos dos textos verbal e fílmico, entende-se que Madeline resurge 

dos mortos para unir-se ao irmão, apesar de sua demência, pois estão ligados por fortes laços 

familiares, indicando uma possível duplicação das personagens. Sendo marcados por uma sina 

que ameaça de aniquilamento a linhagem Usher, precisam permanecer juntos, mesmo que seja 

em outra vida, pois nem a morte os pode separar. Essa predestinação nos levar a meditar sobre 

a simbologia do número três como indicação da conjunção de um ― a casa ― e de dois ― os 

irmãos. Considerando que para os chineses, esse número é a expressão da totalidade, então os 

irmãos vivem em plena comunhão com a casa, tanto na produção literária como na fílmica. 

Desse modo, a presença de um estranho, o narrador (no conto) ou o noivo (no filme), 

representa ameaça. Por isso, pode-se intuir que não é possível a presença deles em ambos os 

casos, pois, sendo o três o número da perfeição, nada lhe pode ser  acrescentado: a tríade 

Roderick + Madeline + Casa já está completa e pode viver ou sucumbir segundo o destino a 

ela designado. Essa complexidade narrativa é o que nos faz conceber, com Fisher (2009, p. 

72), que “form and content coalesce beautifully in all of these tales, but ‘The fall of the house 

of Usher’ stands out as Poe’s most significant creation in Gothicism, and therefore it warrants 

extended consideration”.151 

No Capítulo seguinte, vemos que a história é ambientada em um castelo medieval. 

Será que essa edificação toma as proporções da “Casa de Usher”, desempenhando papel de 

relevância na trama? Que influência exerce o espaço sobre as personagens? Estão elas tão 

impregnadas pela atmosfera do ambiente a ponto de sofrer de enfermidade hereditária e 

morrer por causa desse mal? Esses são questionamentos que norteiam a análise de 

“Metzengerstein” e a sua adaptação fílmica. 

 

 

 

 

 

 

                                                
150 ... e o pântano profundo e lamacento, a meus pés, fechou-se repentina e silenciosamente sobre os destroços da 
Casa de Usher. POE. 
151 forma e conteúdo coalescem belamente em todos esses contos, mas “The fall of the House of Usher” destaca-
se como a mais significativa criação de Poe no goticismo e, por isso, merece ampla consideração. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

 

 

 

Metzengerstein sob o olhar de Vadim 
 

 
In the life of every man there occurs at least one epoch,  

when the spirit seems to abandon, for a brief period, the body,  
and, elevating itself above mortal affairs  

just so far as to get a comprehensive and general view,  
makes thus an estimate of its humanity,  

as accurate as is possible,  
under any circumstances, to that particular spirit.  

The soul here separates itself from its own idiosyncrasy, or individuality, 
and considers its own being, not as appertaining solely to itself,  

but as a portion of the universal Ens.152 (Edgar Allan Poe). 
 

 

“Metzengerstein” é o primeiro segmento do filme franco-italiano Histoires 

extraordinaires, em cores, com 121 minutos de duração, produzido por Cocinor, Les Films 

Marceau e Produzioni Europee Associati (PEA), lançado em 17 de maio de 1968, na França, 

no Cannes Film Festival, e, em 12 de setembro do mesmo ano, na Itália. Os americanos 

tiveram de esperar pouco mais de um ano para conhecer essa produção europeia cuja 

distribuição pela American International Pictures (AIP) ocorreu somente em 23 de julho de 

1969, sob o título Spirits of the dead. No Reino Unido, a divulgação desse longa-metragem, 

classificado no gênero horror, ocorreu na década seguinte em 1973, ano de seu relançamento 

na Itália em 29 de junho. 

Para a apresentação nos Estados Unidos, a American International Pictures preparou 

uma edição especial, acrescentando uma voz-over de Vincent Price à abertura, que não 

aparecia no original europeu: “Thy soul shall find itself alone/ ’Mid dark thoughts of the gray 

                                                
152 Na vida de todo homem ocorre pelo menos uma época, quando o espírito parece abandonar, por um breve 
período, o corpo, e, elevando-se acima dos assuntos mortais, longe apenas o suficiente para obter uma visão 
geral e compreensível, fazer assim uma avaliação de sua humanidade, tão precisa quanto possível, em qualquer 
circunstância, para esse espírito particular. A alma neste caso se separa de sua própria idiossincrasia, ou 
individualidade, e considera o seu próprio ser, não como pertencente unicamente a si mesma, mas como uma 
parte do Ente universal. 



126 
 

tomb-stone”153 (p. 32). Estes são os primeiros versos do poema “Spirits of the dead” (1829), 

de Poe, o qual serviu de inspiração para o título americano, mesmo o filme não mantendo 

nenhuma relação com o poema. Essa é uma estratégia dos produtores americanos para fazer o 

público acreditar que, pela participação de Price, o astro ícone dos filmes de terror, Histoires 

extraordinaires fosse, de algum modo, uma continuação do “ciclo de filmes Corman-Poe” 

iniciado nos anos 1960, com The fall of the house of Usher, película analisada no Capítulo 

anterior. 

Esse filme foi lançado, em diferentes épocas, em pelo menos outros 16 países 

(Bulgária, Canadá, Alemanha, Espanha, Finlândia, Geórgia, Grécia, Hungria, Polônia, 

Portugal, Romênia, Suécia, Austrália, União Soviética, Turquia e Brasil). Nessas localidades, 

recebeu títulos variados, como na Grã-Bretanha, onde ficou conhecido como Tales of mistery 

and imagination ou pelos títulos alternativos Tales of mistery e Powers of dead. Entretanto, a 

grande maioria segue o título original, traduzindo-o para a sua própria língua, como é o caso 

do Brasil, onde recebeu o nome de Histórias extraordinárias, apesar de ser uma cópia da 

versão britânica (Tales of mistery and imagination). Foi com uma edição limitada, projeto da 

Cinemagia, responsável pela distribuição do filme no país, que os brasileiros foram 

apresentados a essa produção em 2003, mais de trinta anos após a sua criação. 

A apresentação de Histórias extraordinárias (2003) configura-se como uma inovação 

em relação à diagramação clássica que presume a seguinte ordem: o nome do ator ou atriz 

principal seguido do título do filme; depois, identificados, seguem os nomes do estúdio, do 

diretor, do responsável pela fotografia e do diretor de arte. Por último, os intérpretes em 

ordem decrescente de importância (COSTA, 1987, p. 154-155). No presente caso, Cocinor, 

nome da principal produtora, abre a chamada do elenco em ordem alfabética, acompanhado 

da partícula “em” e o título do filme, seguido do nome do autor original e dos co-produtores 

(Les Films Marceau e Produzioni Europee Associati ― PEA). Essa co-produção é reforçada 

no final da película e, com uma foto de Poe tomando toda a tela de fundo, há a continuação da 

equipe técnica nesta ordem: atores coadjuvantes por ordem de importância e figurantes em 

ordem alfabética, diretor de fotografia, produtor musical, diretor de produção, diretor 

assistente, cameramen, diretor de arte, assistente de direção, figurino e efeitos especiais. Por 

último vem uma observação, indicando que o segmento “Metzengerstein” foi filmado no 

castelo Kérouzéré, na região de Bretagne, no norte da França. A entrada de cada segmento é 

identificada pelo título e pelo nome do diretor, seguido dos nomes dos roteiristas. 
                                                
153 Tua alma há de ficar sozinha/ pensamentos obscuros do túmulo de pedra cinza. 

 



127 
 

Contudo, essa liberdade dos modelos clássicos ainda não é total. Quando na chamada 

do elenco aparece a indicação “em ordem alfabética” e o primeiro nome é o de Brigitte 

Bardot, seguido de Alain Delon, Jane Fonda e Terence Stamp, observa-se que a produção, 

aproveitando-se do “star system” ― “o estrelismo como peculiar instrumento de promoção do 

produto cinematográfico (COSTA, 1987, p. 66) ―, está estreitamente ligada ao “studio 

system”, política de produção baseada em enormes investimentos de capital e sobre o controle 

de todos os três setores em que se articula a indústria cinematográfica: produção, distribuição 

e exibição. Esse tipo de sistema, representando um método preciso de organização da 

indústria cinematográfica, afirmava a supremacia hollywoodiana desde a década de 20, 

comandando quase que complemente o mercado americano, e chegava rapidamente a outros 

países, passando o dominar também no mercado mundial do cinema.  

Na abertura chama atenção a epígrafe que toma de empréstimo a introdução do conto: 

“Horror and fatality have been stalking abroad in all ages. Why then give a date to the story I 

have to tell?”154 (2003, 54”). Escrita em caracteres amarelos bem vivos e fonte tipo 

handwriting, essa escolha é apropriada e direciona o foco do filme para a fatalidade e o horror 

aí anunciados, concebendo este último não como gênero, mas como repulsão por aquilo que 

reputamos medonho ou horrendo. Se considerarmos essas as primeiras palavras de Poe em 

prosa dirigidas ao público, é uma rubrica forte, pois endossa o horror como parte de uma 

tradição literária. A sua assinatura logo abaixo sugere a autenticidade da obra que está sendo 

apresentada, ou seja, é como se ele próprio assinasse a qualidade da adaptação. Como jogada 

de marketing funciona muito bem, demonstrando que na década de 60 os diretores já sabiam 

se utilizar dessa estratégia para promover as suas produções. 

Quem está familiarizado com as obras de Poe sabe da sua capacidade de fazer do 

passado um elemento aterrorizador. Talvez seja este o componente de maior vinculação entre 

as três histórias góticas adaptadas em Histórias extraordinárias: “Metzengerstein”, “William 

Wilson” e “Never beat the devil your head ― a moral tale”. Outro elo de ligação é a 

temporalidade: as histórias são localizadas em três períodos diferentes, porém cronológicos, 

começando com os tempos medievais (“Metzengerstein”), passando pelo século XIX 

(“William Wilson”) e chegando no século XX (“Toby Dammit”), fazendo com que a 

continuidade e a qualidade que fluem através deles seja perfeitamente consistente. O último 

                                                
154 Horror e fatalidade têm sido disseminados em todos os tempos. Por que, então, datar a história que tenho de 
contar? 
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segmento é o único que não mantém como título o nome do conto adaptado, preferindo seguir 

o padrão dos demais que conservam o nome do protagonista, nesse caso Toby Dammit. 

Embora os segmentos sejam dirigidos por profissionais diferentes, cada diretor a seu 

modo, valendo-se de um elenco atraente e do terror e horror nas suas gradações, soube adaptar 

a cada época os sentidos do mundo gótico de Poe, de maneira que as três adaptações ― 

ponderadas as particularidades de cada uma ― compartilham um sentimento de beleza 

plástico-visual. No entanto, em termos de eficácia, a sua coerência narrativa é desigual. 

Assim, para facilitar o estudo, achamos que o melhor caminho é traçar análises de forma 

independente para cada adaptação, divididas em capítulos, a começar pelo primeiro segmento. 

A análise do segmento “Metzengerstein”, produção de Vadim, com duração de 39 

minutos, requer um conhecimento prévio do texto do qual é originário. Por isso, voltemos 

olhares para o conto “Metzengerstein”, procurando apreender, inicialmente, a sua fábula. A 

narrativa centra-se na rivalidade entre duas famílias de linhagem nobre: Berlifitzing e 

Metzengerstein. Wilhelm Von Berlifitzing é um velho conde de saúde fraca cuja vida é 

devotada à paixão aos cavalos e à caça. Frederick de Metzengerstein, um jovem barão, aos 

dezoito anos de idade, é o único herdeiro de volumosa fortuna. Após a perda prematura dos 

pais, ele passa a exibir um comportamento particularmente cruel, e tem os dias regados a 

orgias, atrocidades e mesquinharias. Certa noite, o estábulo do conde pega fogo e ele morre 

tentando salvar os animais. Os indícios levam a crer que o crime foi premeditado pelo barão. 

Na mesma noite, um estranho cavalo aparece no seu castelo, tomado por ele como 

propriedade. Desde então, o comportamento do jovem sofre sensível alteração, tornando-se 

uma pessoa solitária cujo único companheiro é o cavalo. Em uma noite tempestuosa, após 

Metzengerstein acordar e sair cavalgando em direção à floresta, seu castelo pega fogo. 

Quando ele retorna, sem o domínio do animal, é guiado diretamente para as chamas 

abrasadoras. À morte do cavalo e do cavaleiro e à destruição do castelo se ergue uma nuvem 

de fumaça em forma de um enorme cavalo. 

A opinião de Quinn (1998) a respeito desse conto é esclarecedora: “Already in this 

first story the unity of construction and of tone, the masterly suggestion of the supernatural, 

the preservation of suspense, and the handling of the climax ― many of the great Poe quality 

― these are in ‘Metzengerstein’”155 (p. 192). Lembrando que esse é o primeiro conto 

publicado por Poe, concordamos com Quinn, principalmente, se pensarmos que a “unidade de 

                                                
155 Já nesta primeira história a unidade de construção e de tom, a sugestão magistral do sobrenatural, a 
preservação do suspense e a manipulação do clímax ― muitas das grandes qualidades de Poe ― estão em 
“Metzengerstein. 
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construção e de tom” está diretamente ligada ao “efeito” defendido por ele (estudado no 

Capítulo I) como o ponto de partida, a base da gênese de toda composição poética ou 

prosaica.  

Fisher (2006), em seu artigo “Poe and the Gothic tradition”, escreve que esse conto 

pode ser lido quase como se fosse uma enciclopédia do horror sobrenatural “alemão”. 

Entretanto, alerta que qualquer que seja a quantidade de “germanismo” aí presente, ele se 

mantém como um importante barômetro das subsequentes realizações de Poe na ficção gótica, 

porque a sua atenção para a unidade de impressão ou efeito como a mola mestra da arte em 

narrativas curtas já se mostra em evidência. E argumenta que “[...] for an apprentice work, 

which might readily betray its models, it demonstrates its author’s sophistication”156 

(FISHER, 2006, p. 80). 

Visando ao terror como principal procedimento de representação do Gótico, Poe cria 

uma história ambientada em um castelo medieval, na remota Hungria, cujas personagens são 

movidas por um ódio hereditário que perdura por séculos. Como estratégia associada, a trama 

envolve o sobrenatural: uma tapeçaria misteriosamente animada em vez de um retrato mal-

assombrado, um enorme cavalo sobrenatural cor de fogo ― a metempsicose do velho conde 

Berlifitzing ― e um jovem afligido por uma maldição que recai sobre a sua família. A rápida 

sucessão de acontecimentos, juntamente com o mistério crescente que cada um dispara, 

acrescenta-se aos elementos de angústia e fatalidade que pairam em torno do protagonista. 

As duas famílias exercem influência rival secular e se mostram predispostas a 

querelar. Desse modo, a espinha dorsal do conto alinha-se na intriga entre os Berlifitzing e os 

Metzengerstein, que têm estado em desavença por séculos, de modo que se forma uma série 

em cadeia, na linha indicada (inveja  ódio  discórdia   ira  rixa), gerando um círculo 

de vinganças. Cada um desses elementos será discutido  em momento oportuno. Essa 

animosidade é resumida pelo narrador no seguinte aforisma: “Moreover, near neighbors are 

seldom friends”157 (p. 134). 

A origem de tanta inimizade não se encontra em causa racional, porém em motivo que 

foge à razão, mais precisamente em uma antiga profecia: “‘A loft name shall have a fearful 

fall when, as the rider over his horse, the mortality of Metzengerstein shall triumph over the 

immortality of Berlifitzing’”158 (p. 134). Essas palavras conhecidas e temidas por gerações 

                                                
156 [...] para um trabalho de aprendiz, o que pode facilmente trair seus modelos, ele [“Metzengerstein”] 
demonstra a sofisticação de seu autor.  
157 Ademais,vizinhos próximos raramente são amigos. 
158 Um altaneiro nome terá uma queda terrível quando, como o cavaleiro sobre seu cavalo, a mortalidade de 
Metzengerstein triunfar sobre a imortalidade de Berlifitzing. 
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causam amargura na família mais fraca e menos influente, e desencadeiam cólera, porque 

predizem  o triunfo final por parte da casa mais poderosa. Essa prolépse se confirma com o 

desenrolar dos acontecimentos no momento em que Metzengerstein provoca a morte de 

Berlifitzing. Contudo, o desfecho inverte essa situação ao mostrar o retorno do velho conde 

metempsicoseado em seu tipo favorito de animal, o qual aparece para dar ensejo à vingança 

contra o seu inimigo.  

Quando Quinn (1998) fala desse conto, deixa de mencionar a construção das 

personagens como outra das grandes qualidades de Poe. Utilizando-se dos ornamentos da 

ficção gótica, o seu primeiro protagonista é o protótipo das personagens que viriam a povoar a 

maioria de suas histórias: raramente americanas, de linhagem antiga, são representação da 

aristocracia decadente; apesar de eruditas e dotadas, estão em crise e são atormentadas pelo 

passado e condenadas pelo destino, como Roderick Usher e Madeline; ou destroem a si 

mesmas, como William Wilson, Toby Dammit e o próprio Frederick de Metzengerstein. 

Restringindo-nos não somente aos contos policiais, mas à totalidade de suas narrativas, somos 

levados a concordar com Fisher (2006, p. 87) que “nearly all of Poe’s tales, however, may be 

categorized as crime stories, whether the crime be against another or against the self”.159 

Para entender o comportamento de Metzengerstein e suas relações com o seu desafeto, 

recorremos a Bakhtin (2003, p. 341) a propósito da sociabilidade entre seres humanos. Ele 

concebe que o ser do homem, tanto interno quanto extermo, se molda pela convivência mais 

profunda com o outro, e acusa “a separação, o desligamento, o ensimesmamento como causa 

central da perda de si mesmo”. Metzengerstein é um jovem individualista, soberbo e vive em 

completa solidão na casa senhorial. Estando ligadas ao isolamento gótico, essas características 

indicam que nos encontramos diante de uma personagem em conflito consigo mesma e com o 

outro. Berlifitzing não é diferente, trilhando o caminho de seus ancestrais, que eram menos 

antigos e menos ricos e cultivam sentimentos irritáveis. Essas passagens nos fazem deduzir 

que o afastamento das personagens é causa do estado de emulação entre as famílias.  

No processo de convivência, Bakhtin (2003) explica que “não se trata do que ocorre 

dentro mas na fronteira [...], no limiar” (p. 341, grifos do autor) entre a consciência de uma 

pessoa e a consciência de outra. Ele esclarece que todo interior não é autossuficiente, 

bastando a si mesmo, mas deve voltar-se para fora, para o outro por meio do diálogo. 

Portanto, as vivências de cada um não devem ficar presas no interior das consciências 

individuais, mas se encontrar com outras consciências, e esse encontro acontece na fronteira. 

                                                
159 quase todas as histórias de Poe, de alguma maneira, podem ser categorizadas como histórias de crime quer 
crime contra o outro quer contra si próprio.   
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Essa é a essência, o grau da sociabilidade que, para Bakhtin (2003), não é externo nem 

material, mas interno. Nesse sentido, situando-se as personagens encapsuladas em seus 

mundos e não convivendo com o outro, há uma perda de si e, por conseguinte, uma 

irreparável perda das relações sociais. 

Bakhtin (2003) enfatiza a natureza dialógica da consciência ou, usando as suas 

próprias palavras, a “natureza dialógica da própria vida” (p. 348). Segundo ele, “a vida é 

dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: interrrogar, ouvir, responder, 

concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, os 

lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos” (BAKHTIN, 2003, p. 348). Dessa 

concepção, deduz-se que toda a inimizade entre as personagens passa pela falta do diálogo 

que pressupõe falar, ouvir, negociar, entrar em acordo. Desse modo, excluindo o diálogo de 

suas relações, as personagens se fecham, deixando de participar da vida por inteiro. Se o 

homem se ausenta do processo dialógico com voz integral, sua vida fica à mercê do destino 

ou, como no presente caso, de uma profecia.   

Anterior à caracterização das personagens, a busca para alcançar o efeito desejado 

inicia-se com a meticulosa seleção da epígrafe: “Pestis eram vivus ― moriens tua mors 

ero”.160 Essa inscrição latina apoiada na oposição semântica vida versus morte leva 

naturalmente à abertura do conto, a qual proclama que o medo persegue o homem, tomada  

como epígrafe do filme, mencionada anteriormente. A habilidade de Poe em manter a 

“unidade de efeito ou impressão” como um ponto de grande importância em quase todas as 

classes de composição, defendida em “Review of Twice-told tales” (1842/1984d), fica mais 

notória ao constatarmos que “horror” e “fatalidade” anunciados se mantêm como a essência 

da narrativa. 

Esse horror toma densidade estando associado aos traços do Gótico já mencionados. 

Mesmo não datando a narrativa, Poe deixa indícios de que a história é ambientada nos 

remotos tempos medievais, pois na apresentação das famílias, o narrador diz que elas exibem 

uma “more than feudal magnificence”161 (p. 135). Se esse exemplo for entendido num sentido 

figurativo, há outro mais convincente que mostra a relação servo-contratual, característica do 

Feudalismo: Metzengerstein faz “his trembling vassals quickly to understand that no servile 

submission on their part ― no punctilios of conscience on his own ― were thenceforward to 

                                                
160 Quando vivo eu era a peste [o mal] ― morrendo [morto], eu serei tua morte [ou seja, a morte do mal]. 
Tradução de Elaine Cristina Prado dos Santos. 
161 magnificência mais que feudal. 
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prove any security [...]”162 (p. 136, grifo nosso). Esse comportamento revela a personagem 

como um senhor feudal arrogante e sem limites causador de inquietação e medo entre os seus 

comandados. 

Poe se vale de elementos os  quais se tornariam comuns na sua escrita, entre eles se 

incluem o castelo sombrio e o poder do mal. Discorrendo acerca dos cenários em Poe, 

Cunliffe (1986) escreve que a maioria de suas histórias se passa em sítios estranhos, abadias 

em ruínas, casarões antigos ou abandonados, com ambientes elaborados e mal ou 

lugubremente iluminados, acontecendo os eventos geralmente à noite. Ao contrário do dia 

que, por sua luminosidade natural, tem como símbolo a consciência e o discernimento, 

tendendo a desvelar todas as situações, a noite simboliza a escuridão misteriosa, o irracional, 

o inconsciente e, por isso mesmo, está ligada à morte. Por sua negrura, e estando engendrada 

ao sono, a noite mistura sonhos e pesadelos, angústias e impulsos, e encobre segredos, 

pensamentos e ideias nebulosas, sendo o tempo preferido dos góticos, que se utilizam do 

noturno com todas as forças, para fazer agir os atormentados, os malfeitores e os 

conspiradores a realizar seus feitos e suas proezas, conferindo ao obscuro todo o grau de 

ilógico e de sobrenatural. 

Pensar na questão espacial, no conto, nos faz refletir a respeito do castelo, e a proteção 

aparece como o primeiro simbolismo desse tipo de construção, pois, muito além da casa cuja 

função principal é proteger seus moradores, ele propicia segurança no mais alto grau, 

particularmente, pelo volume e solidez, por se localizar em lugares altos, como nas 

montanhas, ou por estar encerrado no meio da floresta e separado do resto do mundo. 

Podemos ter uma noção da altura dessa edificação: “the inhabitants of the Castle Berlifitzing 

might look, from their lofty buttresses, into the very windows of the Palace 

Metzengerstein”163 (p. 135). Suas dimensões são observadas em passagem à frente: “The 

chief in point of splendor and extent was the ‘Palace Metzengerstein’. The boundary line of 

his dominions was never clearly defined; but his principal park embraced a circuit of fifty 

miles”164 (p. 135).   

A inacessibilidade é outro índice que intensifica a função anunciada acima. Tem-se 

confirmada a localização afastada do castelo no desfecho quando Metzengerstein “[...] 

                                                
162 seus tremulantes vassalos rapidamente entenderem que nenhuma submissão servil de sua parte ― nenhum 
escrúpulo de consciência da parte dele ― eram dali em diante demonstração de qualquer segurança. 
163 os habitantes do Castelo Berlifitzing podiam avistar, de seus elevados contrafortes, as janelas do Palácio 
Metzengerstein. 
164 O principal pelo esplendor e pela extensão era o Palácio Metzengerstein. A linha de fronteira de seus 
domínios nunca foi claramente definida; mas seu principal parque abrangia uma área de cinquenta milhas. 
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mounting in hot haste, bounded away into the mazes of the forest”165 (p. 141); ou, ainda: “Up 

the long avenue of aged oaks which led from the forest to the main entrance of the Palace 

Metzengerstein […]”166 (p. 142). Essas descrições são importantes uma vez que levam à 

identificação de um discurso ambíguo: ao mesmo tempo em que o castelo protege o seu 

morador mais ilustre passa a ser o palco de sua desgraça, deixando, assim, de exercer a sua 

finalidade primordial. 

A transcendência é a segunda simbologia associada ao castelo, notadamente, por esse 

tipo de fortaleza estar com suas torres e seus torreões apontados para o céu. Só para lembrar a 

torre de degraus babilônica, cuja estrutura era a de um zigurate, era provavelmente um 

símbolo da montanha do mundo. Os seus degraus isolados simbolizavam a gradual ascenção 

espiritual do homem em direção ao céu (LEXIKON, 1997, p. 192). No conto, esse espaço 

transcendental fica no interior da Hungria, e é o cenário perfeito para a primeira história de 

Poe, assentada nas doutrinas da metempsicose, ou transmigração da alma, que se mantém 

como elemento fundamental na construção da atmosfera gótica da narrativa, porque chama 

atenção para algo que amedronta o ser humano: o pós-morte. Abrimos parênteses na intenção 

de apreender esse conceito, visando um melhor entendimento da narrativa. 

Alfred Bertholet (1868-1951), estudioso da civilização hebraica, é também grande 

colaborador no campo da metempsicose. Em 1909, ele lançou um pequeno e substancioso 

volume intitulado The transmigration of souls no qual apresenta, de modo bem didático, os 

mistérios que envolvem a alma dos seres. Ele inicia o seu estudo elencando três pressupostos, 

os quais são necessariamente antecedentes para qualquer crença na transmigração de almas: 

1. The belief that man has a soul which can be separated from his material body; 

2. The belief that non-human organisms (animals, plants, and perhaps even inanimate 

objects) posses souls of like nature; 

3. The belief that the souls both of men and lower organisms can be transferred from 

one organism to another.167 (BERTHOLET, 1909, p. 2). 

Bertholet (1909) parte do princípio de que o homem tem uma alma que pode ser 

separada do seu corpo material. Para explicar a conexão da alma com o corpo, ele usa a 

metáfora do convidado que mora e permanece, provisoriamente, em uma casa com a intenção 
                                                
165 [...] montando a toda pressa, embrenhou-se nos labirintos da floresta; 
166 Subindo a longa avenida de antigos carvalhos que levava desde a floresta até a entrada principal do Palácio 
Metzengerstein [...]. 
167 1. A crença de que o homem tem uma alma que pode ser separada de seu corpo material; 
2. A crença de que os organismos não humanos (animais, plantas, e talvez até mesmo objetos inanimados) 
possuem almas da mesma natureza; 3. A crença de que as almas dos homens e organismos inferiores podem ser 
transferidas de um organismo para outro. 
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de partir após certo lapso de tempo. Assim, a alma é uma hóspede do corpo humano e pode 

deixá-lo a qualquer momento, sem aviso. Reconhecendo que essa idealização não é nova, 

porém remonta aos primórdios da história mental humana, ele aponta que no início do século 

XX, a dedução de que a alma existe está ligada ao fenômeno do pensamento, da percepção e 

do desejo, de modo que o homem tem uma alma porque pensa, sente e deseja.  

Desde os primórdios da humanidade, o homem é confrontado com a morte e não cessa 

de considerá-la como um fato anormal, mas é somente a partir do início do século passado 

que ele passa a estudá-la, tentando buscar explicações científicas para esse evento incomum. 

Então, a morte é a primeira coisa a ser considerada quando questionamos o que leva o homem 

a inferir a existência da alma. E uma pergunta se instaura: qual o fato majoritário que 

distingue o homem vivo de um morto. A ciência atesta que o único sinal externo é a cessação 

da respiração. Com o último suspiro “algo” deixa o corpo no qual existiu durante toda a vida. 

Voltando à metáfora inicial, é como se uma porta ou janela se abrisse, permitindo a saída do 

hóspede.  

Essa percepção talvez explique o fato de povos indianos, siameses e chineses fazerem 

um buraco no telhado da casa, na qual se encontra uma pessoa morta com o objetivo de 

oferecer uma livre passagem  para que o “algo misterioso” deixe o corpo (BERTHOLET, 

1909, p. 5). O fato é que a crença na existência de alguma coisa misteriosa, seja espírito, seja 

alma, que pode se separar do corpo, está profundamente enraizada à mente do homem e tem 

sido objeto de estudos diversos, incluindo o conto de Poe aqui analisado.  

A segunda condição é que seres e objetos além dos limites da vida humana possuem 

alma de natureza similar. Bertholet (1909) adverte que quanto mais longe buscamos a história 

do passado, mais generalizada essa crença aparece, acusando que outros organismos além do 

humano possuem alma como os animais, plantas e objetos materiais. Dentre outras, podemos 

buscar as origens da crença de que os animais possuem alma nas tribos indianas, nas quais 

vigorava o “totemismo”, pensamento religioso que significa que o homem está relacionado a 

um particular tipo de animal, ou é mesmo descendente dele. Nessas tribos, o crente carrega o 

nome de seu animal  “totem” (descendente), do mesmo modo como tomamos o nome de 

família. Assim, eles se auto nomeiam o urso, o castor, o corvo, desenham esse animal em suas 

armas e evitam ferir ou matar qualquer membro dessa espécie. Outros exemplos corroboram o 

senso de que o homem considera os animais como possuidores  de almas do caráter humano e 

que essas almas, como as dos homens, são passíveis de sobreviver à morte do corpo e, muitas 

vezes, com probabilidade de se tornar formidáveis inimigos. Na antiguidade, árabes eram 

enterrados com seus cavalos, e o cavalo do guerreiro alemão era abatido à sua tumba. Em 
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ambos os casos, é indubitável a presença da crença de que o homem poderia se utlilizar de seu 

animal preferido em outro mundo. Em suma, “as man’s nature is twofold, and the spiritual 

element survives on the death of the corporeal, so also is the nature of animals”168 

(BERTHOLET, 1909, p. 13). 

Abordando a terceira condição ― transmigração da alma de um ser para outro ―, 

Bertholet (1909) começa explorando a transferência da alma entre os homens. Segundo ele, a 

evidência para a existência dessa crença, por exemplo, pode ser encontrada no costume 

romano que obrigava pessoas a curvar seus rostos próximo do de um falecido a fim de pegar 

seu último suspiro, em outras palavras, a sua alma.  

Em todos os casos até agora discutidos, vimos que a alma humana depois da morte foi 

pensada sob a possibilidade de passar de um corpo para outro. A alma pode, contudo, escolher 

um corpo sem afinidade como a sua morada, transmigrando sob várias formas. Bertholet 

(1909) explica que todos os tipos de animais são suscetíveis de abrigar a alma humana, 

incluindo pequenos animais. Em alguns casos, o respeito geral e medo dos mortos é expresso 

pela crença de que suas almas habitam os corpos de animais de imponente aparência como 

tigres, leões, ursos, lobos e até mesmo crocodilos e baleias, não desconsiderando que qualquer 

animal possa ser possuído. 

Bertholet (1909) está convencido de que essa crença pode ter sido sugerida pela 

observação dos fatos da natureza pelo homem primitivo, que deve, por exemplo, ter notado 

como a lagarta tornou-se uma borboleta. Ele se pergunta por que o homem não poderia sofrer 

uma mudança semelhante. Vendo que o homem primitivo não era capaz de delinear uma linha 

clara de distinção entre os mundos dos homens e dos animais, dificilmente podemos sentir 

surpresos com a universalidade da crença que a alma humana pode ser reencarnada em 

animais.  

A literatura está cheia de exemplos, começando pela mitologia clássica, com os 

constantes relatos de transformações de homens em animais, passando pelos contos de fadas 

em que mágicos e bruxas têm o poder de transformar a si ou outras pessoas em animais. Estes 

exemplos de mudança temporária ou metamorfose podem não provar muito, mas são de 

interesse, pois demonstram a facilidade com que simples poderes imaginativos podem levar à 

transformação de uma forma de vida para outra.  

Fechando os parênteses, notamos que “Metzengerstein” recupera a ideia de 

metempsicose dominante na Idade Média. Nesse período o homem, em geral, acreditava que a 

                                                
168 como a natureza do homem é dupla, e o elemento espiritual sobrevive com a morte do corpóreo, assim 
também é a natureza dos animais. 
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alma era forçada a migrar de um corpo para outro, até que se tornasse reencarnada em um 

membro da seita, que poderia então ser absolvida de toda a culpa pelo sacramento da 

imposição das mãos, e ser recebida no Paraíso após a morte. Eles ensinavam que quando as 

almas deixavam os homens após a morte eram tão torturadas pelos demônios do ar que 

ansiavam por encontrar proteção em algum corpo, podendo entrar até mesmo em animais. 

Crendo que teriam habitado centenas de seres, por exemplo, acreditavam que o apóstolo Paulo 

teria passado por mais de trinta corpos antes de ter alcançado a graça de Deus. 

Como toda peça gótica que põe em questionamento uma forma de pensamento, o 

conto em análise abre uma discussão acerca da metempsicose. Poe não se posiciona como um 

metempsicosista, pois afirma, por intermédio do narrador, que sobre a sua falsidade ou 

probabilidade nada dirá. Entretanto, a declaração tomada como epígrafe deste Capítulo, além 

de mostrar o seu interesse pela universalidade do homem, suscita uma meditação acerca da 

alma, mais precisamente sobre a possibilidade de o espírito abandonar o próprio corpo e, 

nesse ínterim, fazer uma reflexão sobre ele. Ademais, a afirmação de que “there were some 

points in the Hungarian superstitions which were fast verging to absurdity”169 se põe como 

índice de hesitação sobre essa credulidade, dando margem para que o sobrenatural se 

manifeste. Na narrativa, a manifestação dessa crença evolutiva se dá por meio de sinais 

significativos percebidos em cinco situações descritas a seguir:  

1. Enfeitiçamento de Metzengerstein: enquanto os estábulos de Belifitzing pegam 

fogo, a mandado do jovem barão, este permanece sentado num vasto e isolado aposento 

superior do palácio, admirando uma tapeçaria antiga, na qual está estampado um enorme 

cavalo de um colorido antinatural. Nessa representação, o cavalo, em primeiro plano, está 

imóvel como uma estátua, enquanto, mais para trás, seu cavaleiro perece derrotado sob o 

punhal de um Metzengerstein. Pela maneira como a observação é descrita, parece que é a 

primeira vez que tal obra é admirada pelo jovem, apesar de ela fazer parte da decoração desde 

longa data. O que chama atenção é a expressão diabólica esboçada em seus lábios ao ver a 

cena. Enquanto aumenta o tumulto por causa do incêndio, ele fica mais absorto sem conseguir 

tirar os olhos da imagem, como se fosse um feitiço. Igualmente inexplicável é a esmagadora 

ansiedade que parece cair com uma mortalha sobre os seus sentidos. Misteriosa e fora das leis 

naturais é a dificuldade do jovem em conciliar seus sonhos e incoerentes sentimentos com a 

certeza de estar acordado; 

                                                
169 havia alguns pontos nas superstições húngaras que rapidamente beiravam ao absurdo 
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2. Movimentação na tapeçaria: durante a contemplação descrita acima, o animal dócil 

reproduzido na tapeçaria se transforma diante dos olhos de Metzengerstein. Espantado e 

horrorizado, ele verifica que “the head of the gigantic steed had, in the meantime, altered its 

position. The neck of the animal, before arched, as if in compassion, over the prostrate body 

of its lord, was now extended, at full  length, in the direction of the Baron”170 (p. 137). Essa 

mudança no estado do animal é provocada por um clarão de luz avermelhada que vem de fora 

e atinge a tapeçaria. Não se apercebendo do que está acontecendo, ele deixa o aposento na 

tentativa de se livrar das supostas alucinações. A nosso ver, esse é o momento da 

metempsicose propriamente dita, porque acontece concomitantemente com a aparição do 

animal no estábulo. O clarão de luz é o veículo de transmigração da alma de Berlifitzing; 

3. Aparição do cavalo: correndo para o portão principal, o jovem se depara com um 

cavalo colossal e percebe que “the mysterious steed in the tapestried chamber was the very 

counterpart of the furious animal before his eyes”171 (p. 137). A certificação do processo de 

metempsicose é dada pela visualização das letras “W. V. B.” ― Wilhelm von Berlifitzing ―, 

iniciais do nome do conde, marcadas na testa do animal. Mesmo com essa identificação, 

ninguém reinvidica a sua propriedade, e Metzengerstein o toma para si; 

4. Mudança no comportamento do jovem: após adotar o animal desconhecido, 

Metzengerstein tem o seu comportamento afetado pelo convívio com ele, tornando-se um 

jovem solitário, isolado do mundo social, cuja conduta é rejeitada pela aristocracia da 

vizinhança. Desde o dia fatídico (morte de Berlifitzing),  o cavalo cor de fogo passa a ser o 

seu único companheiro. Eles cavalgam juntos longos percursos muito além dos limites do 

domínio do castelo. Seus espíritos se adequam plenamente a ponto de em todos os momentos, 

durante o dia ou à noite, o jovem barão permanecer ligado à hercúlea criatura. Esses fatos 

levam a crer que há um caráter sobrenatural e assombroso na relação entre o cavaleiro e o 

animal;  

5. Olhar do cavalo: se porventura as últimas observações suscitam dúvida a respeito da 

metempsicose, o olhar do animal, desde o primeiro momento no qual se inicia o processo, é 

índice de sua concretização: “The eyes, before invisible, now wore an energetic and human 

expression, while they gleamed with  a fiery and unusual red”172 (p. 137, grifos nossos). Além 

                                                
170 a cabeça do gigantesco corcel, nesse meio tempo, havia tido alterado a sua posição. O pescoço do animal, 
antes arqueado, como que em compaixão, sobre o corpo prostrado de seu senhor, estava agora estendido, em 
todo seu comprimento, na direção do Barão. 
171 o misterioso corcel na tapeçaria do quarto era a mais perfeita reprodução do furioso animal que tinha diante 
de seus olhos. 
172 Os olhos, antes invisíveis, agora tinham uma expressão enérgica e humana, enquanto brilhavam com um 
vermelho ardente e incomum. 
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de um semblante humano, os olhos do animal revelam muito se considerarmos que são o 

espelho da alma e, configurando-se como o órgão principal da percepção, estão estreitamente 

ligados ao simbolismo da luz e do espírito  (LEXIKON, 1997, p. 148). Desse modo, o olhar 

carrega as expressões da alma, sendo instrumento das ordens interiores: ele pode tanto 

fascinar ou seduzir, como aniquilar ou matar. Outro fragmento corrobora a ideia de que o 

olhar do cavalo carrega uma energia fulminante: “the young Metzengerstein turned pale and 

shrunk away from the rapid and searching expression of his earnest and human-looking 

eye”173 (p. 141, grifos nossos).  

Sendo esse animal uma transmigração da alma de Berlifitzing, torna-se uma 

personagem, merecendo ampla consideração por sua relevância na trama.  Quinn (1998), em 

nota de rodapé, explica que tem sido sugerido que a sua origem remonta à Vivian Grey 

(1826), primeira obra de Benjamin Disraeli (1804-81). Neste romance, o protagonista Vivian 

escolhe a política como carreira e o enredo gira em torno de sua tentativa de conquistar o 

poder político. Esse jovem equivocado e arrogante, implacável em sua busca de poder, tem 

frustrados os seus planos pela inexperiência e ingenuidade em lidar com a máquina política.  

Se esse elemento aproxima ambas as obras, há outros dois que as distanciam. Num nível mais 

superficial, encontramos o cavalo em Vivian Grey como uma figura ornamental na tapeçaria 

do protagonista, ocorrendo a sua descrição apenas uma vez. Em “Metzengerstein”, o cavalo é 

personagem de relevo, sendo marcante a sua presença para os eventos diegéticos. Num nível 

mais profundo, temos que o romance, oferecendo um comentário sobre o temperamento 

político e social da Inglaterra no início dos anos 1820, é apontado como um arremedo da vida 

de seu autor, enquanto que em Poe não encontramos marcas autobiográficas, e o seu relato ao 

estilo gótico suscita uma reflexão acerca da questão universal da alma humana. 

Quinn (1998) reconhece que Poe leu esse romance, todavia o defende com o 

argumento de que em “Metzengerstein” há uma solução estética particular criada por ele. 

Neste ponto, encontramos Poe dialogando com a tradição literária o que nos faz concordar 

com Bakhtin (2010) quando diz que considera que a orientação dialógica é natural a todo 

discurso, de modo que “o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar de 

participar, com ele, de uma interação viva e tensa” (BAKHTIN, 2010, p. 88). O discurso de 

Poe interage com o de Disraeli, porém mantém uma relação tensa, distanciando-se dele pelo 

modo original como é arquitetado o texto.  

                                                
173 o jovem Metzengerstein empalidecera e fugira diante da expressão rápida e penetrante se seu olhar quase 
humano. 
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Essa questão nos faz refletir sobre o simbolismo desse animal. Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (1993, p. 204), o cavalo é símbolo de toda abundância pelo seu dinamismo e por 

sua força impulsiva generosa. Levando em conta essas qualidades as quais o ligam às noções 

de proteção, o cavalo passa a ser valorizado no sentido mais positivo. Por outro lado, os 

autores apontam a sua valorização negativa cujas origens provêm do comportamento dos 

povos antigos, os quais associavam-no às trevas do mundo ctoniano. Nessa perspectiva, como 

filho da noite e do mistério, esse arquétipo é portador de morte e de vida ao mesmo tempo. 

Em suma, em torno desse animal gira um amplo leque de acepções simbólicas, podendo estar 

ligado às trevas do mundo ctoniano e lunar, ou ao mundo uraniano e solar, na esfera dos 

deuses bons e dos heróis.  

A narrativa de Poe evoca, inicialmente, a imagem do cavalo ctoniano. No momento da 

transmigração, ele já dá sinais de ser uma criatura de maus presságios: “[...] the distended lips 

of the apparently enraged horse left in full view his sepulchral and disgusting teeth”174 (p. 

137). Logo depois, Metzengerstein, no seu primeiro encontro com o animal transmigrado, 

descobre que se trata de um cavalo gigantesco e de cor avermelhada e, por causa de seus 

saltos convulsivos, a sua vida e a de seus criados correm perigo. O cavalo é encontrado 

espumando de raiva depois de ter escapado do incêndio que atingiu a estribaria do conde. A 

valorização negativa é reforçada pelo reconhecimento de que, mesmo sendo um cavalo 

notável e prodigioso, é impetuoso e tem uma índole suspeitosa e intratável. Por todas essas 

características, torna-se impróprio para o trabalho doméstico e incapaz de cumprir a função de 

proteção peculiar dos de sua raça. Não bastasse essas singularidades, desperta horror na 

multidão a qual recua diante de sua terrível expressão.  

Congênere a todo animal ctoniano, os misteriosos poderes do transmigrado, ligados 

aos poderes das trevas, suprem os dos homens e transpõem-lhes o limite, no umbral da morte. 

Por isso, no desfecho, com “an impetuosity which outstripped the very Demon of the 

Tempest”175 (p. 142), Metzengerstein, sem chapéu e desordenado, é conduzido pelo cavalo 

para a morte. O fato de este estar sem chapéu é significativo, pois indica a sua fragilidade. 

Estando o chapéu para o cavaleiro assim como a coroa para o rei, esse objeto indica soberania 

e superioridade; como cobertura da cabeça, simboliza o pensamento. Desse modo, fora do seu 

juízo perfeito, o jovem conde se deixa levar pelo monstruoso animal. 

                                                
174 [...] os beiços distendidos do cavalo aparentemente enfurecido deixavam à vista de todos seus dentes 
sepulcrais e repugnantes. 
175 uma impetuosidade que superava a do próprio Demônio da Tempestade, 
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O domínio do cavalo sobre o cavaleiro é total na medida em que aquele era 

indiscutívelmente incontrolável, e a incapacidade deste em lutar contra a força do corcel 

avermelhado é visível: “The agony of his countenance, the convulsive struggle of his frame, 

gave evidence of superhuman exertion: but no sound, save a solitary shriek, escaped from his 

lacerated lips, which were bitten through and through in the intensity of terror”176 (p. 142, 

grifo nosso). Nessas passagens, vemos o sobrenatural somando-se ao horror e terror, 

exteriorizados na angústia e convulsividade, e no grito de dor e esforço sobre-humano de 

Metzengerstein, para compor mais um detalhe no mosaico gótico da narrativa.  

O poder dessa criatura ctoniana é tamanho que à agonia do cavaleiro vemos “the 

clattering of hoofs redounded sharply and shrilly above the roaring of the flames and the 

shrieking of the winds”177 (p. 142, grifo nosso). Não nos esqueçamos que, como portador da 

morte, ao trazer um infausto fim para o seu rival, também é causador de seu próprio 

infortúnio, pela autoimolação. Toda essa reflexão nos reporta para o relato bíblico no qual 

encontramos imagem similar no Livro de Jó:  

 

Você pode dar força ao cavalo e vestir de crina o pescoço dele? Você o ensina a 
saltar como um gafanhoto, relinchando com majestade e terror? Cheio de força, ele 
pateia o chão e se lança ao encontro das armas. Ele ri do medo, não se assusta e 
diante da espada não volta para trás. Sobre ele ressoam o barulho do escudo, a lança 
faiscante e o dardo. Com ímpeto e estrondo, ele devora a distância e não pára, 
mesmo que soe o clarim. Ao toque da trombeta, ele relincha; fareja de longe a 
batalha, as ordens de comando e os gritos de guerra. (39, 19-25, grifos nossos).  

 

Colocando lado a lado o animal de Jó e o corcel de Poe, percebe-se que em ambos os 

textos não há a precupação de ressaltar a utilidade do cavalo, pois se recorressem ao ponto de 

vista utilitário, os animais não gozariam de um caráter extraordinário, porque se suas forças 

fossem usadas em benefício e em prazer do homem, nada teriam de anormal. Vemos que há 

uma concepção grandiosa, pois as elaboradas descrições de ambos geram uma sublimidade 

apreciável. Para entendermos o conceito de “sublime” subjaz a essas descrições, nos valemos 

das reflexões de Edmund Burke (1729-97) em Uma investigação filosófica sobre a origem de 

nossas ideias do sublime e do belo (1756/2013). Para esse filósofo, a beleza, o belo, causa 

                                                
176 A agonia de seu semblante, a luta convulsiva de todo o seu corpo davam provas de esforço sobre-humanos: 
mas nenhum som, salve um grito agudo solitário, escapou de seus lábios lacerados, que eram mordidos por 
completo na intensidade de terror. 
177 o barulho dos cascos ressoou forte e estridentemente acima do rugido das chamas e do alarido dos ventos. 
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sensação de prazer, “um prazer positivo e original” (p. 164), ao passo que o “sublime” 

provém de um sentimento de terror:  

 

Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, isto é, 
tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis, ou que 
atue de um modo análogo ao terror, constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a 
mais forte emoção de que o espírito é capaz. (BURKE, 1757/2013, p. 59, grifo do 
autor). 
 

De modo mais evidente ou implícito, primordialmente proveniente do terror, o 

“sublime” é a emoção mais forte que o homem pode sentir, pois Burke está convencido de 

que “as ideias de dor são muito mais poderosas do que as que provêm do prazer” (p. 59), ou 

seja, do belo. O sublime é uma apreensão de perigo natural sem o imediato risco de 

destruição: “consiste no estado de alma no qual todos os seus movimentos são sustados por 

um certo grau de horror” (p. 81) de maneira que “o espírito sente-se tão pleno de seu objeto 

que não pode admitir nenhum outro nem, consequentemente, raciocinar sobre aquele objeto 

que é alvo de sua atenção”(p. 81). Para explicar a diferença entre o perigo ou a dor (terror 

“negativo”) e o sublime (terror “positivo”), ele diz que enquanto o primeiro se apresenta como 

uma ameaça iminente e não pode causar nenhum deleite, senão o pavoroso, no segundo os 

riscos são menos prováveis e, de certo modo, atenuados e, neste caso, o perigo e/ou a dor 

“podem ser ― e são ― deliciosos” (p. 59). Assim como os músculos do corpo ficam em 

tensão, também a imaginação deve permanecer abalada e trabalhada a certo grau pelas 

imagens e ideais de um terrível sublime. 

Guiados por essa acepção, nota-se que a excelsitude das descrições do cavalo em Jó e 

em Poe passa pela ênfase na liberdade, no espírito combatente e destemível e, 

particularmente, no poder de desafiar o homem. Se, por um lado, é notável essa imponência, 

por outro, observando melhor os atributos dos animais, verificam-se os traços do insólito, 

expressos na majestosa inspiração do “terror”. Outra característica inegável de ambos que 

eleva a sublimidade é a “força”.  

Burke (1757/2013, p. 91) escreve que “onde quer que encontremos a força e de 

qualquer ângulo que considerarmos o poder veremos sempre o sublime acompanhado do 

terror e do desprezo ligado à força submissa e inofensiva” (grifos nossos). Neste ponto, 

encontramos o sublime associado ao terror como mais uma estratégia de representação do 

Gótico. Essa constatação nos leva a crer que os animais em seu estado natural, com seu 

instinto misterioso e irreprimível, fazem o homem encantar-se diante da força selvagem da 
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vida. No episódio bíblico, o cavalo ao passo que é capaz de saltar com a leveza de um 

gafanhoto, destemido, é potente aterrorizador de exércitos inimigos. Na narrativa se, por um 

lado, há o desenvolvimento de uma afetividade entre o homem e o animal, por outro, este 

exerce um poder controlador sobre aquele na hora da morte. 

A aproximação dos dois animais pode sugerir que o cavalo em Poe se torna uma 

referência mítica, conduzindo a análise para uma esfera de maior alcance. A característica 

comum aos dois animais, capacidade de percorrer longas distâncias, faz-nos considerar outro 

valor simbólico. Chevalier e Gheerbrant (1993, p. 207) indicam que  “o cavalo ― que, por 

outro lado, atravessa incólume os países da morte e do frio, e portanto o inverno ―, portador 

do espírito do trigo, do outono até o inverno, preenche a lacuna invernal e assegura a 

indispensável renovação” (grifo nosso). 

Esse simbolismo é significativo porque, além da conotação negativa já analisada, esse 

papel renovador também se manifesta na narrativa. Abrindo-se as portas da morte para 

Metzengerstein, abrem-se, concomitantemente, as portas da renovação e da continuidade. O 

cavalo de Poe, ctoniano e lunar em sua origem, torna-se na morte solar e uraniano. Baseados 

nos pressupostos da metempsicose, eixo central dessa análise, esse argumento encontra 

respaldo em alguns sinais que levam à ideia de que a vida não se encerra com a morte. Nada 

que já existiu pode ser perdido, quer em vida ou pela morte.Tudo não passa de mudança, e, 

portanto, as almas não perecem, mas voltam novamente e sempre em constante mudança de 

formas (BERTHOLET, 1909, p. 123). Por esse processo contínuo e infindável, as almas de 

ambos, cavaleiro e cavalo, têm a possibilidade de voltar a habitar o mundo, seja num corpo do 

mesmo tipo de ser vivo ou não, ou encarnados na forma vegetal; ou, ainda, pela combinação 

dos elementos fogo, tempestade e luz cujas simbologias duplas nos ocupamos nas páginas 

seguintes. 

O fogo com seu poder de destruição, relacionado à degeneração e decadência, está 

presente na narrativa em dois momentos decisivos: a) Metzengerstein, sem motivos aparentes, 

movido apenas por um sentimento de discórdia hereditário, manda atear fogo na estrebaria de 

Berlifitzing. Esse episódio desencadeia uma série de acontecimentos os quais dão 

movimentação à trama; b) no desfecho, sem causa manifesta, o castelo do jovem barão é 

tomado por um incêndio incontrolável, enquanto ele se ocupa num passeio noturno na 

floresta. Apesar de parecer acidental, essa ocorrência presumivelmente faz parte da vingança 

do velho conde.  

Se considerarmos que em seu processo de combustão são liberados três componentes 

― a chama ardente, a luz e os resíduos incandescentes da chama ―, o fogo está inserido no 
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texto narrativo na sua totalidade: “the stupendous and magnificent battlements of the Palace 

Metzengerstein, were discovered crackling and rocking to their very foundation, under the 

influence of a dense and livid mass of ungovernable fire”178 (p. 141, grifos nossos). Nele se 

acham presentes todos esses elementos. Primeiro, a “chama” abrasadora:  “A white flame still 

enveloped the building like a shroud”179 (p. 142, grifos nossos); depois, os “resíduos” 

inflamados: “a cloud of smoke settled heavily over the battlements”180 (p. 142, grifos nossos); 

e por último, a “luz” intensa: “shot forth a glare of preternatural light”181 (p. 142, grifos 

nossos). 

Esses fragmentos tecem um espetáculo gótico  na medida em que põem em cena a 

negrura da “fumaça” em contraste com a luminosidade do “clarão de luz”, revelando a 

“sofisticação” de seu autor, aludida por Fisher (2006). Os efeitos aqui atingem proporções 

onomatopaicas se visualizamos a primeira passagem na qual praticamente se podem ouvir o 

assobio do vento e o estalido do castelo, e ver as chamas subindo. Ainda, está presente o 

sobrenatural como constituinte do Gótico, pois o fogo começa sem explicação natural, 

conforme esclarecimento anterior, movido por forças inexplicáveis, ou por um pavor de 

forças externas desconhecidas. A utilização desse recurso, criando uma atmosfera na qual “o 

critério final de autencidade não é a harmonização de um enredo, mas a criação de uma 

determinada sensação” (LOVECRAFT, 1927/2007, p. 17), enquadra esse conto na categoria 

das histórias genuínas de terror cósmico em seu sentido mais puro. 

Observando por outro prisma, constata-se que o fogo, analogamente ao cavalo, 

apresenta dupla simbologia. Além do aspecto negativo apontada até aqui, tem uma 

significação positiva, agindo como motriz de regeneração, cuja dimensão é complementar à 

purificação pela água, observada, principalmente, nos grandes dilúvios e incêndios, e nas 

secas. Por isso, na narrativa, manifestando o aspecto positivo da destruição, “the fury of the 

tempest immediately died [dies]”182 (p. 142), e uma calmaria se instala, pouco a pouco, 

mostrando aos criados de Metzengerstein e à toda vizinhança os quais assistem atônitos à 

contemplação da agonia humana que a desavença de gerações termina ali. 

A tempestade ou tormenta, como perturbação da atmosfera que se faz geralmente 

acompanhar de ventos, relâmpagos, trovões e precipitações, pode ser um anúncio de 

catástrofes e ruínas. Nessa perspectiva, essa manifestação da natureza, no conto, está 
                                                
178 as estupendas e magníficas ameias do Palácio Metzengerstein foram descobertas crepitantes e tremendo até a 
sua própria fundação, sob a influência de uma densa e lívida massa de fogo ingovernável. 
179 A chama clara ainda envolveu o edifício como uma mortalha; 
180 uma nuvem de fumaça se abatia pesadamente sobre as ameias; 
181 lançava um clarão de luz sobrenatural. 
182 a fúria da tempestade imediatamente cessou [cessa], 
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associada à vingança de Berlifitzing, porque Metzengerstein, ao  sair a cavalo, no meio da 

tempestade, já está fora de si, pois, despertando de um sono pesado, age como um maníaco. 

Essa ausência de lucidez, apontando em direção da natureza das personagens góticas, sugere 

que ele está sendo conduzido por seus impulsos irracionais, pelos seus demônios, e faz-nos 

recordar o momento no qual o barão diante da tapeçaria, início da metempsicose, esboça uma 

expressão diabólica. Em ambas as passagens, o próprio cavalo seria um intermediário das 

forças infernais que levaria Metzengerstein à morte. 

Por outro lado, assumindo uma significação positiva, tempestade ou tormenta é 

símbolo benéfico, com uma ação criadora,  por trazer, além do vento e do trovão, a “chuva”, 

agente fecundador do solo que obtém dela a sua fertilidade. Ainda lembramos que descendo 

do céu para a terra, e fertilizando o solo igualmente, é fertilidade para o espírito ao propiciar 

mudanças e influências espirituais. 

Apesar de, no final, uma nuvem de fumaça se abater sobre o castelo, trazendo morte 

sombria ao último dos descendentes dos Metzengerstein, “a glare of preternatural light”183 (p. 

142) ― antítese do fogo fumegante e devorador ― traz a possibilidade de mudanças. 

Imaginando que a chama que sobe ao céu indica o rompante que leva à espiritualização, pode-

se pensar na nuvem de fumaça em uma “distinct colossal figure of ― a horse”184 (p. 142) 

como um estado de elevação do espírito de Berlifitzing para outro mundo.  Mais uma vez, Poe 

se vale da luz como elemento de transmigração de alma. No final, o cavalo, símbolo ctoniano, 

tem ressaltada a sua valorização positiva, pois age como intermédio entre dois planos ― o de 

cima e o de baixo ― levando-os a ter uma significação cósmica. 

Recorrendo a Cirlot (1978, p. 286), vemos que a luz é identificada com o espírito. 

Nesse sentido, entende-se a razão de uma luz ter sido escolhida pelo enunciador como o 

veículo no processo de metempsicose: a luz penetra no corpo animal estampado na tapeçaria e 

sua ação lhe traz a vida. Ademais, a superioridade do espírito em se tornar corpo em outro 

corpo se reconhece pela intensidade lunimosa. Cirlot (1978), ainda, lembra que a luz de uma 

cor determinada corresponde ao simbolismo dessa cor. Portanto, a luz vermelha chama 

atenção, porque remete ao poder destruidor do fogo, ao ódio e à vingança empreendida, 

reciprocamente, pelas famílias por centenas de anos. Num movimento proléptico, observa-se 

que esse espírito em estágio de evolução se aproxima para trazer o sofrimento, a dor e a 

morte. A renovação mencionada acima não acontece em vida, mas, presumivelmente, no pós-

morte com a metempsicose do barão e do cavalo. 

                                                
183 um clarão de luz sobrenatural 
184 distinta figura colossal ― um cavalo 
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Cirlot (1978, p. 286) explica que psicologicamene receber a iluminação é adquirir a 

consciência de um centro de luz e, consequentemente, de força espiritual. Nessa dimensão, é 

compreensível a alteração no aspecto do cavalo no início do processo de metempsicose. 

Todavia, não é somente o animal que é afetado com esse elemento. Sendo a luz também sinal 

de evolução individual, o barão é atingido por um jato que “flung  his shadow with a clear 

outline against the quivering tapestry”185 (p. 137). Aqui, a luz é instrumento de tomada de 

consciência, porque ele cai em si e percebe toda maldade que seus antecessores causaram à 

família vizinha, ao ver que sua sombra assume a posição exata do assassino do Berlifitzing. 

Entretanto, não é uma conscientização total capaz de levar à conversão, porque apenas ocorre 

uma alteração no seu comportametno externo. A ideia de que não houve uma mudança 

interior ratifica o pensamento anterior de que a evolução se dá em outro plano. 

Esse comportamento ambíguo leva-nos a investigar mais a respeito dessa personagem.  

Analogamente a outros protagonistas de Poe, pode-se prognosticar que Metzengerstein sofre 

de “impulso de perversidade”, sentimento descrito no conto “The imp of the perverse” 

(1845/1996), em que o narrador declara: “The impulse [of perverse] increases to a wish, the 

wish to a desire, the desire to an uncontrollable longing, and the longing, (to the deep regret 

and motification of the speaker, and in defiance of all consequences,) indulged”186 (POE, 

1996, p. 828). Esse sentimento mesquinho que “faz com que o homem seja sem cessar e ao 

mesmo tempo homicida e suicida, assassino e algoz” (BAUDELAIRE, 1857/2003, p. 117), 

levado ao extremo, faz com que Metzengerstein, ao contrário da maioria das pessoas que 

conseguem controlar o mal que tem dentro de si, transforme o desejo de vingança em 

sentimento incontrolável, chegando a efeito de causa. 

Constata-se que a compreensão de sua relação com o outro, conforme já analisada, 

passa pelo entendimento do relacionamento de seus antecessores com os outros, 

especificamente com os Berlifitzing. Observa-se que a discórdia que os leva à contínua 

altercação é graças à instigação de inveja hereditária. Para entendermos os efeitos desse 

sentimento na convivência das famílias, partimos do princípio que uma pessoa invejosa, pela 

sua própria natureza, age contra a caridade, ou seja, deixa de fazer para o próximo o que 

gostaria para si. Assim, é visível que o bem do outro ou uma possibilidade de reconciliação, 

de algum modo, está fora dos planos de ambas as famílias, pois a malquerença perdura por 

séculos. 
                                                
185 lançou sua sombra com um claro esboço contra a tapeçaria tremulante. 
186 O impulso [da perversidade] avoluma-se em desejo, o desejo em vontade, a vontade numa ânsia 
incontrolável, e a ânsia (para profundo pesar e motificação do falante, e desafiando todas as consequências,) é 
satisfeita. 
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Esse sentimento mesquinho se inicia com o entristecimento do invejoso o qual tenta 

impedir o progresso do outro, difamando-o aberta ou disfarçadamente, conforme observamos 

na declaração da viúva de Berlifitzing: “‘[...] that the Baron might be at home when he did not 

wish to be home, since he disdained the company of his equals; and ride when he did not wish 

to ride, since he preferred the society of a horse’”187 (p. 139-140). Outra reação do invejoso é 

a exultação pelo infortúnio do outro, neste caso, notada na expressão de regozijo de 

Metzengerstein ao saber da morte do velho conde: um rápido e dissimulado sorriso se esboça 

em seu rosto, reforçando a maldade como uma forte característica de sua personalidade. 

Um dos principais inconvenientes da inveja é que ela não vem desacompanhada; ao 

contrário, sempre carrega consigo o desejo tendencioso de fazer coisas perversas para atingir 

o outro. Desse modo, inevitavelmente levando ao ódio, o invejoso deseja o mal do outro sob 

todos os aspectos. Esse raciocínio explica o fato de as personagens elevarem a inveja a um 

grau máximo e a tendência delas de praticar o mal e de fazer ações contra a ordem moral. 

Repara-se que esse é um comportamento recíproco: “Never before were two houses so 

illustrious, mutually embittered by hostility so deadly”188 (p. 134, grifo nosso).  

Num círculo vicioso, a inveja gera o ódio que leva à ira, que pode não ser de todo 

ruim. Levantar-se contra uma injustiça pode ser um ato virtuoso. Por exemplo, quando um 

senhor escravagista mandava açoitar um escravo com um castigo inumano e os demais de 

revoltavam ateando fogo na senzala, era um caso de ira positiva, porque estavam se vingando 

contra o defeito de seu senhor. No presente estudo, ao contrário, temos a ira viciosa na qual as 

famílias intencionam vingança contra a pessoa e não contra os defeitos dela. Metzengerstein 

não se vinga de alguma falha de Berlifitzing porque, aparentemente, este não lhe fizera mal 

algum. Ele se revolta contra o próprio indivíduo, talvez motivado pela velha rivalidade de 

família. 

Se a discórdia entre as famílias chegou a um estágio culminante, conjectura-se que 

palavras ofensivas e injuriosas tenham sido os ingredientes principais de fomento de tais 

desavenças, levando-nos a acreditar que ambas as personagens sofrem de perturbação mental: 

o velho conde tem uma antipatia pessoal inveterada pela família rival; o jovem barão, com 

suas atrocidades inauditas e sem nenhum escrúpulo de consciência, age como um mesquinho 

Calígula. Afetados mentalmente, cada um tem seus motivos para remoer os pensamentos à 

procura da melhor vingança. Por fim, visualiza-se que a ira hereditária encaminha-se para a 

                                                
187 que o Barão poderia estar em casa quando não desejava estar em casa, já que desdenhava a companhia de 
seus iguais; e cavalgasse quando não queria montar, já que preferia a companhia de um cavalo. 
188 Nunca antes houve duas casas tão ilustres, mutuamente amarguradas por hostilidade tão mortal. 
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rixa, fazendo com que as personagens levem a efeito vingança mútua que põe fim à linhagem 

dos Berlifitzing e Metzengerstein. 

Por último, e não menos importante, verificamos que todo o mal vivido pelas 

personagens inimigas começa por um desejo de poder que sobrepuja todos esses sentimentos. 

Burke (1757/2013) assevera que o “poder” pertence à categoria dos sentimentos 

indiferenciados que podem estar relacionados igualmente à dor e ao prazer. É nessa 

perspectiva que presenciamos, no conto, esse sentimento de maneira que, indistintamente, 

mais poderosa ou mais fraca, cada família luta pelo poder: “[...] the estates, which were 

contiguous, had long exercised a rival influence in the affairs of a busy government”189 (p. 

134).  

Burke (1757/2013) explica que “a dor é sempre infligida por um poder de certo modo 

superior, porque nunca nos submetemos voluntariamente a ela. De modo que força, violência, 

dor e terror são ideias que se apossam do espírito simultaneamente” (p. 89-90, grifos 

nossos). Adiante, investigando o poder em suas várias gradações até a mais elevada de todas 

― o poder de Deus ―, ele encontra o terror do princípio ao fim como o “seu companheiro 

incomparável” (BURKE,1757/2013, p. 95). Essa conclusão nos leva a uma constatação símile 

a respeito de “Metzengerstein”: o terror persegue as personagens na luta pelo poder, levando-

as à decadência. Talvez pela metempsicose os Metzengerstein e os Berlifitzing possam 

encontrar paz e prosperidade, mas essa é apenas uma hipótese dada a abertura do desfecho. 

Como o diretor Vadim retrata essas personagens é a nossa preocupação nas páginas seguintes, 

iniciando com um apanhado resumido do enredo do segmento. 

Em “Metzengerstein” (2003), a condessa Frederique de Metzengerstein, uma jovem de 

vinte e dois anos de idade, após herdar a fortuna da família, vive uma vida de promiscuidade 

sexual e crueldade. Ela tem como vizinho o barão Wilhelm de Berlifitzing, seu primo, um 

jovem absorto pelo amor aos cavalos e à caça. Eles não aprenderam a cultivar estreitas 

relações familiares devido a uma antiga rivalidade de famílias. Certo dia, num passeio pelos 

arredores, Frederique cai em uma armadilha para animais e é libertada pelo primo. Ela tenta 

conquistá-lo, porém ele não cede aos seus encantos.  Ela não aceita o fato de ter sido rejeitada 

e, em desforra, manda atear fogo no estábulo dele. Pouco tempo depois, fica sabendo que 

Wilhelm morreu, tentando salvar os animais. Em seguida, um cavalo que  supostamente 

escapou das chamas aparece no seu castelo. Os servos da condessa têm dificuldade de pegar o 

                                                
189 as propriedades, que eram contíguas, vinham a muito tempo exercendo uma influência rival nos negócios de 
um governo movimentado. 
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animal e cabe a ela a missão de dominá-lo. Desde então, há uma sensível mudança no seu 

comportamento da jovem: ela passa horas a fio na companhia do animal, tendo-o como único 

companheiro. Certo dia, alucinada, sai para um passeio noturno como de costume e é 

conduzida pelo cavalo para uma área queimada. Nesse cenário terrificante, ela tem o mesmo 

fim trágico de seu primo. 

Esse breve resumo sinaliza que a adaptação segue a mesma linha gótica do conto ao 

ser ambientado em um castelo feudal, ao preservar a temática da metempsicose e, 

principalmente, por manter em cena uma personagem que é dominada pelo instinto de 

perversidade. Contudo, é substancial o deslocamento de papeis das personagens: o velho 

conde do texto adaptado passa a ser o jovem barão Wilhelm de Berlifitzing ao passo que o 

barão Metzengerstein torna-se a jovem condessa Frederique na adaptação.  

Segundo Hutcheon (2011, p. 33), sendo as personagens essenciais aos efeitos retóricos 

e estéticos de textos narrativos e performáticos, no processo de adaptação, “é claro, também 

podem ser transportadas de um texto a outro” e, como os outros elementos da história, são 

passíveis de sofrer alterações. Como foco da versão cinematográfica, as personagens 

protagonistas, além de vizinhos, são primos, mas não mantêm nenhuma familiaridade devido 

à secular discórdia entre as famílias. A relação entre eles, similarmente ao conto, permanece 

no campo do ódio recíproco e, na visão de Vadim, as desavenças são agravadas pela rejeição 

decorrente da paixão não correspondida de Frederique por Wilhelm. Esse sentimento marca a 

protagonista em profundidade, tanto que a ação de descaso dele insiste em retornar-lhe à 

memória e, mesmo depois de sua morte, sua imagem sempre volta a lhe perturbar repetidas 

vezes e envolta em um eco dramático. 

Vejamos a entrada do segmento. Assim que cessam os créditos do filme, seguindo o 

padrão analisado no início deste Capítulo, o espectador é surpreendido com uma cena que 

aparece abruptamente. O plongée distante que termina em plongée próximo exibe o corpo de 

um jovem caído de costas no chão, com um ferimento na testa. Inicialmente, esse modo 

brusco de apresentação leva-nos a pensar em uma ruptura ou falta de conexão com a abertura 

do filme, porém numa minudente leitura, nota-se que a cena mantém estreita ligação com a 

epígrafe, porque funciona como uma ilustração da mesma, na medida em que uma gota de 

sangue na camisa branca na altura do coração e uma poça de sangue acima da cabeça do 

jovem, filmados em primeiro plano, completam a cena e reforçam o horror anunciado. 

Contrastando com esse quadro de horror, aparece na janela, filmado em primeiríssimo 

plano, o rosto de uma bela jovem que admira a cena com prazer. Essa reação imprevista, 

mostrando a insensibilidade da personagem, seguida de um diálogo entre ela e seu criado, ao 
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qual dá ordens com arrogância, serve para apresentar Frederique como uma protagonista com 

personalidade forte, cuja impetuosidade se mostra à primeira vista. Essa sequência com quase 

três minutos de duração tem função de prólogo do segmento. A ela segue o título 

“Metzengerstein” em caracteres vermelhos enormes, tomando toda a tela sob a risada 

sarcástica de Frederique. Ao fundo, em plano geral, o curso de uma caravana, seguindo a 

cavalo, é completado pela deslumbrante imagem da praia e do mar azul.  

O segmento pode ser dividido em duas partes. A primeira, com predominância de 

cenas em espaços abertos, e a segunda na qual são privilegiados os espaços fechados. Aquela 

indica o ambiente festivo no qual vive a personagem, mostrando o seu lado extrovertido ao 

gozar de total liberdade, em todos os sentidos. Esta reflete a introspecção da personagem, ou 

seja, destaca a alteração de sua conduta, depois da morte do primo, quando ela se torna, a 

exemplo do conto, uma personagem reclusa, ausente do convívio social.  

Em linhas gerais, o segmento prima pelo plano geral (predominante na primeira parte), 

com belas cenas nas quais são realçados a praia, o mar, os campos, os castelos, as montanhas 

e os arredores, dando mais relevo à paisagem que à ação (Fig. 14 e 15). Esse tipo de 

enquadramento dá leveza, ressalta o primoroso trabalho de fotografia de Claude Renoir e 

mostra a personalidade do diretor. Num primeiro momento, pode-se pensar que as formosas 

paisagens destoam da linha gótica a qual privilegia ambientes isolados e atmosferas 

penumbrosas e soturnas. Todavia, numa leitura mais atenta, observa-se que o contraponto 

entre a beleza da paisagem e o horror das cenas com as personagens provoca mais impacto no 

espectador que não espera esse contraste.  

 

 
 

                 Fig. 14: A praia (2003, 2’58”)                       Fig. 15: O castelo (2003, 4’56”) 
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Outro aspecto marcante na produção de Vadim é o apelo às cores as quais também 

fogem do padrão acinzentado e escurecido característico das películas góticas. Gérard Betton 

(1987, p. 58) escreve que “a cor impõe uma nuance ‘decorativa’ à imagem fílmica”, por isso é 

considerada contraindicada para alguns assuntos violentos como guerra, policiais e o terror.  

No entanto, verifica-se na narrativa fílmica uma riqueza de cores, podendo visualmente ser 

dividida em duas partes: na primeira, há as dominantes azul (céu, lago, mar) e verde 

(montanhas, floresta); na segunda, uma dominante vermelha (fogo). 

 Na primeira parte, uma progressão arrasta-nos à medida que a tensão dramática cresce 

de uma paisagem verdejante (Fig. 16), ao lado do colorido esfuziante do interior do castelo, a 

um vermelho alaranjado, na segunda parte, com as cavalariças de Wilhelm e a tapeçaria em 

chamas (Fig. 17). No final, essa progressão é bem nítida. Aparecem gramíneas viçosas que se 

consomem com o fogo abrasador: à proporção que os campos vão pegando fogo, Frederique 

cavalga sobre eles e caminha para a morte. Nessa mudança de paisagem, a cor tem um papel 

relevante visto que o diretor explora as tonalidades “mais frias” e “mais quentes”, visando o 

contraponto com o conteúdo dramático das imagens. 

 

 
 

      Fig. 16: Arredores do castelo (2003, 13’24”)                Fig. 17: Fogo no estábulo (2003, 17’29”) 

 

As cores são trabalhadas e escolhidas em função daquilo que o diretor quer exprimir. 

Na primeira parte, as tonalidades “mais frias” (natureza) se opõem às tonalidades “mais 

quentes” da exaltação das cenas de banquete e orgias do interior do castelo. Na segunda parte, 

as relações cromáticas criam novas analogias. As tonalidades “quentes” as quais estão 

associadas à luxúria, na primeira parte, estão ligadas aos sentimentos de vingança da 

protagonista e aos seus dramas. Isso evidencia que bem mais importante que o uso das cores é 

o seu dinamismo, suas relações de contiguidade e sua transformação gradual em outras cores. 
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Essa breve incursão no universo das cores não nos faz esquecer a discussão inicial 

acerca do horror, para a qual retornamos, elegendo outras três sequências acrescentadas em 

relação ao texto adaptado. Recordando a asseveração de King (1983) que diz que para o 

horror funcionar precisa ser visto, essas cenas são igualmente ambientadas ao ar livre, em 

plena luz do dia:  

a) passeio em direção ao castelo no qual Frederique passara a infância: o plano geral 

produzido pela câmera parada, exibindo uma exuberante paisagem, filma o marquês 

aproximando-se e a condessa que o alcança em seguida. O primeiro plano incumbe-se de 

indicar o momento no qual ela pede água e o marquês lhe oferece o embornal. Ao beber, 

descobre que é sangue e cospe. O mesmo plano, exibindo a sua feição irritada, é completado 

com a gargalhada do marquês, dizendo que tudo não passou de uma brincadeira. Essa curta 

sequência tem a intenção de desvendar o sangue como objeto de riso e sinal de divertimento;  

b) parada da caravana num local de enforcamento: mais uma vez o plano geral, 

ressaltando a paisagem, filma um de seus castelos e o céu ao fundo, focalizando os 

convidados de Frederique, em segundo plano, e ela conversando com uma mulher, em 

primeiro plano, parada próximo do local onde um homem acabara de ser executado. Vendo 

pessoas aos pés do enforcado, o primeiro plano registra a insensibilidade dela ao afirmar que 

tudo é lindo e que ama esse lugar, não sendo afetada por aquela cena fúnebre. Volta o plano 

inicial, sobressaindo a condessa e uma mulher que seguem pela direita e o marquês com seus 

companheiros vindo em direção da câmera, passando ao lado do madeiro;  

c) o castigo do pajem por um motivo torpe: o primeiro plano destaca o instante em que 

a condessa ordena que o seu pajem seja amarrado com uma corda no pescoço e pendurado em 

uma árvore. O mesmo plano se encarrega de expor, alternadamente, os seus convidados e ela 

fazendo troça e atirando flechas em direção do pequeno como se ele fosse um animal a ser 

abatido. Depois de terem tido divertimento suficiente, o plano de conjunto capta 

simultaneamente o momento exato em que um homem chuta o barril no qual o menino está 

apoiado e a condessa acerta uma flecha na corda que o sustenta, libertando-o. O mesmo plano 

enfatiza o pajem vindo em direção da condessa que o chamara com um aceno. O primeiro 

plano realça a atitude grosseira dela de lhe tirar o colar e jogá-lo fora por puro desprezo, além 

de permitir a visão do pajem, fugindo das brincadeiras de mau gosto de sua malfeitora.  

Encontramos a protagonista em diversos lugares, aparentemente sem conexão um com 

o outro, o que, intuitivamente, nos levaria a pensar em sequências soltas, desconexas, por 

formarem blocos isolados. Distanciando-se do cinema clássico que “pretendia esconder o seu 

caráter de linguagem e apresentar-se como se fosse realidade” (BERNARDET, 2000, p. 106), 
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reconhecemos que essa é uma estratégia intencional do diretor de provocar uma reação no 

espectador por meio de imagens cortadas, com ritmo quebrado. Sabedor do princípio de que 

“um filme é uma sucessão de pedaços de tempo e de pedaços de espaço” (BURCH, 2006, p. 

24, grifos do autor), Vadim utiliza a quebra entre uma sequência e outra para justamente 

chamar atenção sobre a personalidade fragmentada da personagem. Este tipo de estrutura 

narrativa fraturada inicia-se nos anos 60 do século XX (por exemplo, o filme Pocilga (1969), 

de Pasolini) e funciona, no presente caso, como variações do jogo de horror e sadismo versus 

harmonia e magnificência da natureza.  

Antes que se proceda ao exame das cenas de liberação sexual, que dão continuidade a 

essas sequências fragmentadas, vejamos  o espaço onde tudo acontece. Assim como no conto, 

o segmento é ambientado em um castelo antigo que remete aos feudos medievais, e toda as 

simbologias desse tipo de construção analisadas anteriormente são totalmente aplicáveis no 

presente contexto. Mesmo não havendo uma visível distinção de cores entre os castelos, 

podemos pensar na morada de Wilhelm como o castelo às escuras, por não ser frequentado 

por amigos ou pessoas da sociedade, e por habitar nele uma alma solitária, que vaga 

infindavelmente entre muros sombrios. Nos dois momentos os quais Frederique encontra o 

primo, ele está vagueando na floresta ou entre animais, em contato com a natureza. Ao 

contrário, o domicílio de Frederique pode ser considerado iluminado, por estar 

constantemente frequentado e por ser palco de festas e orgias. Esse raciocínio leva-nos a 

conceber que o castelo de Wilhelm simboliza o inconsciente, o desejo indeterminado, o prazer 

contido, enquanto que o de Frederique simboliza a consciência, o desejo aceso, as realizações 

em andamento e os desejos libertinos. 

A respeito da personagem protagonista, a condessa Frederique de Metzengerstein, 

ficamos sabendo por meio de sua conduta, mas, sobremaneira, por meio da voz de um 

narrador, uma “voz sem rosto que fala na maioria das vezes de um local não especificado” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2012, p. 105). Lembrando que o afastamento do universo 

diegético dota a voz-over com “autoridade” (DOANE, 1983, p. 466), pois detém saber e 

poder sobre o objeto de que está narrando, reconhecemos que esse recurso utilizado por 

Vadim tem grande poder de sugestão por permitir uma correspondência entre as imagens e as 

palavras, pois à medida que a voz narra, as imagens ilustram a narração. São o total de nove 

intromissões dessa voz-over, ocorrendo sempre nos momentos em que Frederique deixa 

transparecer um traço marcante de sua personalidade. Em linhas gerais, o comentário 

explicativo transborda em muito a imagem. Como forma de discurso direto, essa voz-over fala 

direto com o espectador, sem mediação, estabelecendo uma relação de cumplicidade e, por 
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não ser localizável, é capaz de interpretar a imagem, produzindo a verdade sobre ela. A título 

de curiosidade, observa-se que a voz escolhida é masculina, predominante na história do 

documentário (DOANE, 1983, p. 467), em contraste com a personagem feminina. 

Essas narrações fazem referência ao texto adaptado ao adotar muitas de suas 

expressões e até frases inteiras, deixando transparecer a ligação e o apreço de Vadim pelo 

texto de Poe em uma relação dialógica de “simpatia”, no dizer de Bakhtin (2003, p. 291). 

Ainda, possibilitam-nos vislumbrar que é totalmente possível uma relação positiva entre o 

cinema e a literatura, a despeito de comentários contrários que consideram a supremacia da 

literatura por ser uma arte mais antiga, como Ernest Hemingway (1899-1961) que se negava a 

ver os filmes inspirados em seus romances, por imaginar que eles eram infieis ao texto 

original, ou como Nelson Rodrigues (1912-80) que acreditava ser o cinema um gênero menor. 

Este defendia que, sendo feito de imagem que com o tempo desaparece, o cinema perde para a 

linguagem escrita, que perdura. Nesse nível de discussão, compartilhamos da opinião de 

Fábio Lucas que considera frutífera a aproximação entre essas artes. Numa instância mais 

elevada, concebemos que “de qualquer modo, o Cinema e Literatura compartilham de levar a 

fantasia, o sonho e o encanto da narrativa ao espectador” (LUCAS, 2007, p. 15).  

O comportamento de Frederique, semelhante ao do protagonista no conto, pode ser 

dividido em duas fases: antes e depois do aparecimento do cavalo. Desse modo, este 

desempenha papel relevante e, por isso, merece que retomemos a sua simbologia. Chevalier e 

Gueerbrant ressaltam que o cavalo não é um animal como os outros: seu desígnio é 

inseparável do destino do homem, porque “entre os dois intervém uma dialética particular, 

fonte de paz ou de conflito, que é a do psíquico e do mental” (1993, p. 203, grifos nossos). 

Explicando melhor essa dialética, os autores dizem, por exemplo, que durante o dia o cavalo 

se deixa conduzir pelo cavaleiro e à noite este é conduzido por aquele. Mas se entre ambos 

houver qualquer conflito, a corrida poderá levar à loucura e à morte; ao contrário, se houver 

concordância, ela será triunfante. 

Vadim soube explorar bem esse jogo sutil tanto que se vê uma perfeita harmonia entre 

o cavalo e a amazona durante o dia nas muitas cenas ao ar livre, correndo na praia, à beira 

mar, ou nas montanhas. E numa inversão de papeis, à noite, o cavalo assume o comando e 

conduz Frederique para a morte, reproduzindo o desfecho do conto. Nos textos narrativos e 

fílmicos observa-se claramente essa dialética: por devotar grande estima aos cavalos, e por 

haver concordância entre eles, Wilhelm e o velho conde do conto vivem em harmonia com 

eles; por outro lado, por haver conflito entre os animais e os seus proprietários, os cavalos 
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levam tanto Frederique quanto Metzengerstein para a morte. Em ambos os casos, o animal 

vem reparar o passamento de seu primeiro dono.  

O fato de o cavalo ser a metempsicose de Wilhelm (idêntico ao conto) nos faz lembrar 

um símbolo da imortalidade, o cavalo Pégaso, da mitologia grega o qual nasceu dos amores 

de Poseidon e de Górgona, ou da Terra (fecundada pelo sangue de Górgona). Desejamos fazer 

um paralelo entre a figura desse animal e a do corcel do segmento porque ambos têm origem 

ctoniana. Todavia, distanciando-se deste, aquele representa não a fusão dos planos de cima e 

de baixo e, sim, a passagem, a sublimação de um para o outro: o mito grego é um cavalo 

celeste o qual representa a sublimação do instinto e, por isso, é escolhido para levar o raio a 

Zeus; não é um possuído, mas o Sábio iniciado. Ao contrário de Pégaso, um cavalo branco 

celestial, que representa o instinto controlado, dominado e sublimado, o animal do segmento é 

um corcel preto, sinônimo de criatura indomada, aquela que provém do maligno. 

Em ambos os textos, os cavalos têm cores que remetem à morte na nossa cultura. No 

texto narrativo, ele é vermelho e no texto fílmico toma a forma de um corcel negro, como os 

cavalos da morte, similar a Caros, deus da morte dos gregos modernos. Esses pressagiadores 

do perecimento são de uma cavalgada infernal e perseguiram durante longo tempo os 

viajantes perdidos tanto na França como em toda a cristandade. 

Chevalier e Gueerbrant (1993, p. 204) lembram, ainda, que o cavalo é símbolo da 

impetuosidade do desejo, da juventude do homem com tudo o que ela contém de ardor, de 

fecundidade, de generosidade (grifos nossos). No segmento, há a presença de outros animais 

(Fig. 18 e 19), notadamente, um filhote de felino, que acompanha Frederique em cinco cenas, 

duas das quais estão ligadas à luxúria.  

 

 
 

     Fig. 18: Um felino no castelo (2003, 11’57”)             Fig. 19: A coruja de Wilhelm (2003, 13’45”) 
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Símbolo do poder e ferocidade, ao lado do cavalo, esse animal aparece associado à 

impetuosidade e aos prazeres da jovem, enquanto uma coruja, símbolo da sabedoria, é a fiel 

companheira de Wilhelm. Assim, o gosto peculiar de Frederique por animais os quais 

simbolizam força, potência e juventude, obtém uma valorização sexual enquanto a imagem de 

Wilhelm, com sua coruja empoleirada nos ombros, adquire uma conotação espiritual. 

A investigação levada a cabo até aqui nos orienta a inferir que o segmento de Vadim 

constitui-se um bom exemplar de peça gótica pelo modo de reprodução da tradição da cultura 

popular medieval, particularmente, pela inserção do horror associado ao riso e ao “realismo 

grotesco”, termo cunhado por Bakhtin (2008), ao estudar o contexto de François Rabelais. O 

ponto alto dessa produção é exatamente o momento em que ela mais se distancia do texto de 

Poe, demonstrando que o processo de adaptação por vezes passa por uma relação conflituosa, 

exatamente porque, conforme explica Sylvio Back (2007, p. 152), o cinema é “visibilidade” e 

literatura é “invisibilidade” e “quanto maior a traição, melhor é o resultado”. Embora Vadim 

tenha introduzido inovações, um leitor de Poe consegue perceber que o filme dialoga com o 

conto, seguindo o pensamento bakhtiniano de que todo texto tem relações com outro. 

Iniciemos por entender o riso, primeiramente, no âmbito mais geral e, depois, no mais 

restrito, o contexto de Vadim. Georges Minois (2003), em História do riso e do escárnio, 

procurando os indícios da identidade perdida do riso, escreve que ele surge desde o momento 

no qual, na mais remota pré-história, o homem toma consciência dele mesmo, de ser aquele e 

ao mesmo tempo de não o ser e achou isso muito estranho e divertido. Desse modo, o riso 

eclode com o primeiro homem, ao se destacar dos outros animais, ao distanciar-se de si 

mesmo e achar que isso é derrisório e incompreensível. Portanto, o riso nasce quando o 

homem ri de si mesmo ao se perceber falível e risível. 

É sabido que quando o mundo ocidental quer investigar as fontes de sua cultura 

intelectual, frequentemente volta-se para a Grécia. Da mesma forma, Minois (2003) recorre a 

essa civilização para procurar indícios da identidade perdida de nosso riso. Ele comenta que 

vários séculos antes de Aristóteles consagrar a evidência de que o riso faz parte da natureza 

dos homens, os mitos, as festas e os escritores homéricos colocavam em cena essa 

peculiaridade humana. O historiador cita Homero como testemunha do riso dos tempos 

arcaicos, com Ilíada e Odisseia os quais confirmam o seu uso, antes de tudo, social e coletivo. 

O riso homérico de agressão é, em primeiro lugar, “uma maneira de afirmar o triunfo sobre os 

inimigos” (MINOIS, 2003, p. 43).  

Não há como passar pelo riso na Antiguidade sem lembrar das festas dionisíacas, 

inseparáveis da mitologia, as quais são, em geral, ocasiões do riso coletivo e organizado, e 
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atestam a importância do riso na vida cotidiana dos gregos. Considerando que o grupo social 

tem necessidade de organizar essas ocasiões de riso, Minois (2003) aponta que nelas 

encontramos quatro elementos: uma reatualização dos mitos, uma mascarada, uma prática de 

diversão e uma fase exorbitada, na qual o excesso, o transbordamento e a transgressão das 

normas são a regra, terminando em caçoada e orgias. 

Bakhtin (2008) trilha um caminho próprio ao estudar a cultura medieval, interessando-

se mais pela evolução do riso nas tradições da festa popular e pela sua extinção progressiva 

nos séculos que seguiram ao Renascimento. Nessa investigação, ele identifica o carnaval 

como a expressão mais completa e mais pura da cultura cômica popular, pois seus festejos 

enchiam as praças públicas com um riso cujas origens remontam às festas dionisíacas. Esse 

riso que corria livremente acompanhava também as cerimônias e os ritos civis da vida 

cotidiana, fazendo com que o ambiente de liberdade efêmera reinasse também no banquete 

festivo doméstico. 

Certificando-se de que esses espetáculos populares apresentavam uma diferença 

notável de princípio em relação às formas cultas, Bakhtin (2008) concebe que há duas visões 

de mundo na Idade Média: a visão séria, oficial, que emana das autoridades, e a cômica, não-

oficial, proveniente do povo. Ele nota que essa dualidade já existia nas sociedades primitivas, 

mas é, notadamente, nos tempos medievais que a visão cômica converte-se na característica 

essencial da cultura popular, evoluindo às margens do âmbito oficial, e fazendo da 

individualidade histórica universal o objeto do riso.  

Bakhtin (2008) observa que gradualmente esse universalismo cômico torna-se 

incompreensível e começa a procurar a individualidade, isto é, o riso passa a ter uma direção 

certa, o indivíduo. Essa breve incursão no mundo do riso nos ajuda a compreender como ele 

se manifesta no segmento. Localizamos aí o caráter universal popular e festivo do riso 

dionisíaco, mencionado por Minois (2003), particularmente, a “fase exorbitada”, presente no 

banquete doméstico e nas orgias, e o riso mais individual, que ridiculariza uma personagem 

precisa, aludido por Bakhtin (2008). 

Lembrar os episódios já citados não é mera repetição, pois eles enfatizam essa 

particularidade: no instante em que o marquês oferece sangue para a condessa beber e ela 

reage com desapontamento, torna-se objeto de riso do grupo. Só é possível a ele propor tal 

brincadeira porque é hierarquicamente superior, diga-se de passagem; do mesmo modo, no 

momento em que Frederique castiga o inocente pajem, ele se converte em motivo de derrisão 

para os convidados dela. Em suma, tendo como alvo pessoas diferentes, as duas ocorrências 
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são marcadas com muito riso agressivo, escarnecedor, diríamos, um “riso homérico” por 

afirmar triunfo sobre o subalterno. 

Outra manifestação da cultura popular medieval predominante no segmento é a do 

“princípio da vida material e corporal”, conceito desenvolvido por Bakhtin (2008). Na sua 

acepção, esse princípio diz respeito às “imagens do corpo, da bebida, da comida, da satisfação 

de necessidades naturais, e da vida sexual” (BAKHTIN, 2008, p. 16). Essas imagens são a 

herança da cultura cômica popular, de uma concepção estética da vida prática da cultura 

medieval que se diferencia das culturas clássicas posteriores. A esse tipo de manifestação 

comum na literatura medieval e renascentista, Bakhtin convenciona como “realismo grotesco” 

cujo traço marcante é “o rebaixamento, isto é, a transferência ao plano material e corporal, o 

da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade, de tudo que é elevado, espiritual, ideal e 

abstrato” (2008, p. 17, grifo nosso). 

Nessa forma de expressão, o princípio material (comer, beber, necessidades naturais) e 

corporal (corpo, sexo) aparece sob a forma universal, festiva e utópica, ficando intimamente 

ligados. Nesse sentido, as palavras de Bakhtin são esclarecedoras: 

 

O princípio material e corporal é percebido como universal e popular, e como tal 
opõe-se a toda separação das raízes materiais e corporais do mundo, a todo 
isolamento e confinamento em si mesmo, a todo caráter ideal abstrato, a toda 
pretensão de significação destacada e independente da terra e do corpo. (2008, p. 
17, grifos do autor). 

 

Percebe-se enfatizado no “realismo grotesco” o elemento material e corporal como 

princípio positivo o qual está irremediavelmente atado a todos os aspectos da vida donde 

advém o seu caráter universal. Bakhtin (2008) explica que esse conceito não deve ser visto 

sob uma ótica restrita e determinada da era modernista, mas com o olhar atento no período 

medieval, sob pena de não apreendermos a sua essência, pois nesse terreno, o elemento 

material e corporal ainda não estava singularizado, quer dizer, separado do mundo. Por isso, o 

exagero desse elemento tem um caráter positivo e afirmativo. Isso justifica a abundância 

como determinante do caráter alegre e festivo das imagens referentes à vida material e 

corporal. 

Para explicar que o “rebaixamento” não tem uma apreciação negativa, Bakhtin (2008) 

assevera que a degradação do belo não possui um caráter formal ou relativo. No seu 

entendimento, o “alto” e o “baixo” são vistos sob uma perspectiva topográfica: no aspecto 

cósmico, o “alto” diz respeito ao céu e o “baixo”, à terra; no sentido corporal, interligado com 
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o anterior, a cabeça representa o “alto”, e os órgãos genitais, o ventre e o traseiro equivalem 

ao “baixo”. No segmento, não há cenas que mostrem a satisfação de necessidades naturais, 

ficando tais funções no plano do subentendido. Em contrapartida, são exploradas cenas nas 

quais é exibida a abundância de comida, bebida (Fig. 20 e 21) e vida sexual, nas seguintes 

variações: incesto, lesbianismo, ménage à trois e orgias.  

 

 
 

          Fig. 20: Bebida à vontade (2003, 9’43”)                    Fig. 21: Comida farta (2003, 9’54”) 

 

Não perdendo de vista a asseveração bakhtiniana no que concerne ao exagero do 

elemento material e corporal como fator positivo, examinemos essas variedades de opções 

sexuais com o intuito de descobrir a relação delas com o comportamento da protagonista. 

Iniciemos por visualizar uma sequência que, apesar de muito rápida (trinta e sete segundos), é 

uma mise en scène rica em detalhes: em uma enorme sala preparada para um banquete festivo 

doméstico, estão reunidas muitas pessoas nobres e serviçais, entre elas a anfitriã, Frederique, 

que passeia no meio delas. Não se ouvem vozes, somente uma música medieval e o riso 

generalizado dos convivas que completa a trilha sonora da sequência a qual se inicia com uma 

tomada em primeiro plano, mostrando um casal aos beijos, rodeado por outras três mulheres 

que se divertem. A visão da movimentação fica por conta do plano de meio-conjunto que se 

encarrega de mostrar os convidados com taças na mão e a alegria coletiva. O primeiro plano 

registra um homem brincando com uma arara, empoleirada em seu ombro. Ele balança a 

cabeça, imitando o movimento da formosa ave. A suavidade dos gestos do animal e a 

ingenuidade da cena se contrapõem à rudeza e malícia das duas cenas seguintes, filmadas 

seguindo o mesmo plano: primeiro, um homem com uma taça na mão, rodeado por mulheres, 

beija a mão de uma delas num gesto lascivo; em seguida, por motivo ignorado, um homem 

recebe um soco no rosto e, com as mãos e a expressão do olhar, parece desculpar-se por 
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alguma atitude indevida. Enquanto esse grupo experimenta certa agressividade, outro tem a 

gula saciada com um javali inteiro, assado, servido sobre uma mesa, lembrando hábitos 

primitivos. Exibida em primeiro plano, de modo que enche a tela, a cena da cabeça inteira do 

animal e a pele enrolada sobre o pescoço provoca repulsa. O primeiro plano domina, 

escancarando a alegria reinante no ambiente, pois tudo é regado a muita comida e bebida. 

Nesse ambiente festivo onde reina a liberdade, os excessos no comer e no beber, estando 

associados à orgia, são metáforas do ato sexual. Por fim, o plano geral intensificado pelo 

plongée distante se encarrega de dar uma visão do ambiente, mostrando que todos os 

presentes (pelo menos 23 pessoas) estão acompanhados, menos a anfitriã que, posicionada no 

centro, tem ressaltada a sua solidão (Fig. 22). 

 

 
Fig. 22: Orgia no castelo (2003, 10’03”) 

 

Georges Bataille, escritor francês, que no início do século XX despendeu grande 

esforço examinando o erotismo, constata que na orgia “o movimento da festa ganha essa 

força dissipadora que geralmente pede a negação de todos os limites (BATAILLE, 2004, p. 

175, grifos nossos). Sendo cuidadosamente planejada pelo diretor, a mesma sequência 

enquadra, no início, isoladamente, pessoas trocando carícias e, no final, a tomada em plongée 

distante dá a ideia do conjunto: embaixo na tela, duas mulheres sentadas no chão trocam 

carícias; mais acima, um casal recostado se beija, enquanto é observado por uma mulher; 

adiante, três casais deitados em uma espécie de sofá enorme também se beijam; no alto, à 

direta e à esquerda, em pé, casais se beijam, e no centro está Frederique, sozinha, apreciando a 

devassidão coletiva. Observa-se que a festa é em si negação dos limites impostos à vida 

ordenada pelo cotidiano e que “a orgia é o sinal de uma desordem total” (BATAILLE, 2004, 

p. 175). 
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Estando a personagem solitária, compreendemos que na orgia, “a continuidade dos 

seres, para além da solidão, atinge a sua mais sensível expressão” (BATAILLE, 2004, p. 201). 

Porém, essa continuidade se dá em apenas um sentido porque nela, as pessoas estão perdidas 

ao extremo, por formarem um conjunto confuso. A orgia, assim, é “negação acabada do 

aspecto individual” (BATAILLE, 2004, p. 201), necessitando a equivalência dos 

participantes, de modo que “não somente a própria individualidade fica submersa no tumulto 

da orgia, mas cada participante nega a individualidade dos outros” (BATAILLE, 2004, p. 

202). Bataille explica que o erotismo necessita de um objeto do desejo, mas que na orgia esse 

objeto não se sobressai. A excitação sexual, neste caso, acontece por um movimento de todos, 

coletivo e não é provocada por um elemento distinto, objetivo. Por isso, a orgia se mantém 

para além do prazer individual. Isso explica o fato de estarem todos no mesmo ambiente, 

sendo excitados mutuamente, incluindo Frederique que, atuando como um voyeur, assiste, 

para a sua satisfação, às manifestações de sexualidade de outrem. Não é por acaso que a 

sequência idealizada por Vadim aproxima-se das festas das Saturnais na quais as orgias, sem 

importar a desordem que elas introduziam, organizavam o erotismo além da sexualidade 

animal.  

Um recurso que corrobora a representação do “baixo” corporal é o figurino cuja 

escolha enfatiza uma concepção especial do corpo. Wilhelm em suas poucas aparições, 

mesmo sem ser um cavaleiro, exibe um vestuário que é uma reprodução da armadura dos 

guerreiros. Símile a esse tipo de vestimenta utilizada para proteção pessoal, o seu modelo é 

uma versão em couro que deixa sobressair um cinto em metal do qual pende uma peça 

almofadada com função de proteção do órgão viril. Frederique também se apresenta em vestes 

que chamam atenção para o corpo. Enquanto as figurantes femininas usam roupas pesadas, 

seguindo o padrão da época, a condessa em uma propensão para a sensualidade, na maioria 

das cenas, desfila modelos os quais deixam à mostra o colo, a barriga, o umbigo e as pernas. 

Em algumas situações exibe um corselete de couro, seguindo o estilo medieval escolhido para 

Wilhelm, o qual deixa em evidência o busto (Fig. 23 e 24). Mesmo a peça com função de capa 

usada sobre os ombros, pelo seu corte e caimento, intencionalmente foca as partes baixas do 

corpo. Desse modo, evidenciando tanto a genitália feminina quanto a masculina, nota-se que a 

opção do diretor é por uma exibição proposital do conjunto corporal que corrobora o 

erotismo. 
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          Fig. 23: Figurino sensual (2003, 7’32”)               Fig. 24: Corselete de couro (2003, 18’52”) 

 

A festa não traz satisfação à protagonista. Frederique, em decorrência de seu amor 

libidinoso o qual induz à precipitação e à inconstância, procura no primo um possível amante 

e investe com todo ardor nessa relação incestuosa. Tema estudado exaustivamente por Freud 

(1909/1996c) leva-o a constatar que o incesto, relação sexual entre parentes consanguíneos, é 

preocupação para as sociedades desde o homem primitivo, porque um princípio de regras 

encara que o mais distante grau de parentesco é impedimento absoluto para as relações 

sexuais. Ele crê que essa rejeição é “um produto da aversão que os seres humanos sentem 

pelos seus primitivos desejos incestuosos, hoje dominados pela repressão” (FREUD, 

1909/1996c, p. 35). Entendido dessa maneira, Frederique, ao manifestar desejo pelo primo, dá 

vazão aos impulsos mentais ocultos e, levada por uma tentação da fantasia, é mobilizada pela 

ação de laços inconscientes. Agindo assim, nos moldes das personagens góticas que põe em 

questionamento o senso corrente, demonstra ser uma personagem cética que não é guiada 

pelas normas de conduta geral.  

Mais longa que a anterior, outra sequência de orgia, com pouco mais dois minutos, 

desvenda mais um aspecto da personalidade de Frederique: a imagem em leve plongée de 

duas mulheres, uma vestida e a outra desnuda, apenas envolta em lençóis, deitadas em uma 

espécie de imenso sofá, sorridentes e trocando carícias, abre outra significativa mise en scène, 

embalada por um som medieval. O primeiro plano se encarrega de destacar esta última, 

levantando o corpo e beijando a barriga da outra, deixando à mostra as costas. O plano de 

meio-conjunto focaliza à direita um casal deitado em outro lado do sofá trocando carícias 

enquanto Frederique, em pé, observa em volta e aquece a ponta de um punhal na chama da 

vela. O plano americano se responsabiliza por exibir um casal em frente à lareira, de modo 

que ele abraça a mulher por trás, deixando transparecer pouco de sua feição, pois ela está de 
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costas. Constata-se que o fogo fumegante da lareira e da vela é símbolo da libido dos amantes 

e remete ao clima de luxúria reinante no ambiente. O mesmo plano permite a visualização da 

condessa que se aproxima e beija esse homem no rosto enquanto ele se diverte com a outra, 

além de oportunizar, em seguida, uma imagem cheia de ardor sensual: segurando na vertical o 

punhal levemente aquecido, ela dá suaves batidinhas entre os seios, propiciando ao espectador 

o desvelo de seus desejos mais íntimos. Um rápido traveling para trás chama atenção para o 

isolamento de uma mulher que está sentada sozinha, deixando à mostra sua sensualidade ao 

manter as pernas desnudas, estando a direita levemente dobrada. O plano médio situa a 

condessa se aproximando dela e acariciando-a com o punhal na mão repousada sobre a perna 

em destaque. Neste ponto, a desnudez figura como a própria imagem do erotismo. Outro gesto 

libidinoso corrobora a voluptuosidade da personagem: ela passa os dedos nos lábios dessa 

mulher e os leva à sua boca. Um leve plongée expõe um terceiro casal deitado noutro canto se 

beijando na boca, levando a crer no prazer dos sentidos. Outra vez, o plano médio mostra a 

condessa se aproximando de um jovem solitário, enquanto o primeiro plano flagra o momento 

no qual ela, seguindo seu ritual de sedução, o acaricia no queixo e trocam um longo beijo. Um 

detalhe mister de destaque nessa cena é o fato de a condessa negar-se às carícias dele: ao ser 

tocada na cintura, ela tira energicamente a mão dele e continuam se beijando.  

Deixando de lado a orgia já discutida, concentrar-nos-emos na atitude da jovem 

condessa. Além de sinalizar que ela domina a cena e que os acontecimentos seguem conforme 

a sua vontade, essa sequência demonstra um excessivo amor de si que provém de um desejo 

de prazer individual desordenado, ou seja, não importa o outro, o prazer é só seu. Essas duas 

mises en scène mostram o triunfo de Frederique sobre o mundo, um meio favorável à 

extensão de sua alegria. Por isso, o seu encanto triunfal com os convivas enquanto comem e 

bebem demonstra que a sua entrega a orgias é o modo de estar em contato com o mundo, não 

significando, exatamente, harmonia com ele, pois, na festa, ela experimenta prazeres sem que 

nenhum deles lhe satisfaça. 

A busca pelo prazer faz com que a protagonista procure outros tipos de parceiros, 

chegando a optar por uma relação homossexual, exibida em uma rápida sequência de quinze 

segundos (Fig. 25). Filmada com a câmera parada, em plano de meio-conjunto, rica em 

sensualidade, a temática do lesbianismo é tratada com muita delicadeza: sob o som de uma 

flauta doce, a condessa toma banho em uma banheira com outra mulher. Elas estão imersas na 

água de maneira a permitir apenas a visualização de seus colos e braços. Com gestos lascivos, 

elas se acariciam no rosto e nos seios, e se divertem com gracejos, deixando transparecer que 

a condessa tem seus caprichos encorajados, mesmo os mais devassos.  



163 
 

 
Fig. 25: Carícias na banheira (2003, 8’21”) 

 

Registra-se que a liberação sexual da personagem é compartilhada por outras pessoas, 

pois estão presentes no ambiente a ama, à esquerda, ao lado da banheira (no centro), e o 

pajem, ao fundo, tocando o instrumento. Do lado direito, empoleirada, uma bela arara azul de 

peito amarelo completa o cenário que, pela disposição cênica, mais parece uma pintura.  A 

mansidão do animal, analogamente à sequência de orgias, faz contraste com o ambiente de 

libertinagem. 

A não realização de Frederique a leva a outras experiências como ménage à trois, 

reproduzida em uma sequência de curta duração (um minuto e trinta e nove segundos): o 

primeiríssimo plano tem a atribuição de mostrar um filhote de felino sobre a cama, adornando 

o cenário preparado para mais uma aventura sexual de Frederique. Essa cena cuidadosamente 

planejada joga com as cores, pois o pelo colorido e brilhante do animal contrasta com o azul 

acetinado dos lençóis. Apesar de termos mencionado anteriormente que essa espécie se 

associa à impetuosidade da jovem, neste cenário adquire outra conotação: a docilidade do 

filhote opõe-se semanticamente ao quadro de luxúria que viria a seguir; o belo que fascina ao 

mesmo tempo é a crueldade que apavora. As vozes-off denunciam a entrada de duas pessoas 

no recinto, sendo que a voz masculina diz que tem uma surpresa. Ao levantar os lençóis, um 

plongée médio revela a condessa que os aguarda para um momento de amor. Filmados sob 

um leve plongée, a condessa e o marquês, abraçados na cama, deixam entrever suas intenções 

ao puxar a mulher para a cama. Realçados pelo primeiro plano, eles obrigam-na a ficar no 

meio deles sob muitas risadas, de modo que o riso dele faz eco ao dela. O plano médio 

permite a visualização do momento no qual a mulher consegue escapar, enquanto o primeiro 

plano se encarrega de mostrar o olhar decidido de ambos a dar continuidade ao plano de 

sedução. Segue uma sequência em plano de meio-conjunto, mostrando sob diversos ângulos, 
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os dois correndo atrás da jovem num corredor intrincado, cada um de um lado. O primeiro 

plano flagra o instante em que a mulher é encurralada pelo marquês e, cedendo aos seus 

encantos, beija-o. A satisfação da condessa que se aproxima é realçada pelo plano médio que 

continua enquadrando o momento em que ela se posiciona atrás da jovem, que não percebe a 

sua aproximação, ficando a mesma refém entre os dois amantes que tentam forçá-la ao 

ménage à trois (Fig. 26). Bem explorado, o primeiro plano foca o beijo ardente entre a 

condessa e o conde, enquanto permite a visão da mulher fugindo ao fundo, em segundo plano. 

Essa sequência, somada às três anteriores, reproduz a necessidade que a protagonista tem de 

uma realização pessoal. Por isso, o seu apego a todas as coisas mundanas as quais, em 

princípio, colaboram para a realização do desejo. Ao contrário de seu primo, um jovem rico e 

feliz (2003, 15’44”), ela procura felicidade no excesso de prazer sexual, mas não encontra. 

Essa equação leva-nos a constatar que, no caso da protagonista, o apego excessivo aos 

prazeres carnais corre em direção oposta aos espirituais. 

 

 
                                                Fig. 26: Ménage à trois (2003, 6’31”) 

 

Todas essas sequência servem para introduzir nessa fita ambientada em tempos 

medievais o Gótico feminino. Esse gênero começa a aparecer no cenário cinematográfico no 

início dos anos 1940, com o filme americano Rebecca (1940), de Alfred Hitchcock (1899-

1980), uma versão do romance homônimo. Segundo Misha Kavka (2011), os filmes do 

Gótico feminino postulam uma protagonista feminina que é, simultaneamente, uma vítima e 

uma investidora de uma perseguição causada por preocupações sobre a sua sexualidade 

transgressora. A obsessão em si pode ser real ou simplesmente paranóica. O que é importante 

nesses filmes, no entanto, é que a linha entre o sobrenatural e o psicológico permanece 

permeável, com o resultado de que fantasmas devem igualmente ser lidos como manifestações 
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psicológicas, enquanto medos paranóicos sempre sugerem a possibilidade de uma estranha 

materialização. 

Para essa estudiosa, “the woman at the center of the female Gothic, then, stands at a 

crossroad between a constrained but respectable domestic normality and deviant, or excessive, 

sexuality”190 (KAVKA, 2011, p. 219-220). Seus atos de investidas, codificados como 

masculinos, muitas vezes estão prestes a levá-la ainda mais longe nos desvios, enquanto seu 

estatuto de vítima ameaça apagar a possibilidade de normalidade doméstica. Desse modo, 

Frederique, uma personagem enérgica, violenta, com excessos libidinosos, cujos atos ficam 

impunes e os desejos se situam no campo da liberdade, desmistifica a figura cultural da 

liberação sexual como mostruosidade. Ela está em consonância com a política sexual da 

década de 1940 até o início dos anos 1960, travada num ambiente social rigoroso e opressivo, 

cuja liberação é retratada com efervecência no cinema nesse período, alastrando-se até os 

anos 70. 

Perseguindo essa linha e inspirados na interpretação de Bakhtin (2008, p. 271) de 

Rabelais, encontramos duas metáforas designando o ato de amor: a primeira ligada à 

equitação, o galope, e a segunda associada ao trabalho artesão. Nesta última, o artífice, 

delicadamente, introduz a guia entre as linhas do tear, repetindo várias vezes o mesmo 

movimento, até formar o corpo da tapeçaria. Essa repetição é emblema do ato carnal, do coito. 

A primeira metáfora é figurada em algumas cenas nas quais a condessa acaricia o cavalo, 

deita-se sobre ele, abraçando-o (Fig. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Fig. 27: Abraçando o cavalo (2003, 30’31”) 

                                                
190 a mulher no centro do Gótico feminino, então, está em uma encruzilhada entre a constrangida, mas respeitável 
normalidade doméstica, e a desviante, ou excessiva, sexualidade.  
 



166 
 

Outra cena na qual a jovem alimenta o animal ou toca um instrumento para ele (Fig. 

28), simbolizando um ritual de acasalamento, reforça essa metáfora. Lembremos a esse 

propósito que a feição da condessa nos momentos finais, no qual ela cavalga para a morte, 

destoa sobremaneira da expressão de angústia e dor de Metzengerstein no conto.    

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

                                        Fig. 28: Música para o cavalo (2003, 33’05”) 
 

Conforme Smith (2003), as expressões faciais e reações físicas de Frederique são 

indiscutivelmente as de quem faz amor (Fig. 29). Acrescentando a esse raciocínio a ideia de 

que as suas vestes brancas transparentes e esvoaçantes aproximam-se mais das de uma noiva 

em núpcias, temos que o conjunto cenográfico causa o efeito intencionado pela película ao 

ressaltar, mais uma vez, o simbolismo sexual. Por fim, inevitavelmente, somos levados a 

conjecturar que as chamas as quais engolem a personagem são o fogo de sua libido, de 

maneira que a reprodução do gozo e prazer corrobora o espetáculo de horror.  

 

 
Fig 29: O êxtase de Frederique (2003, 38’25”) 
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Uma flagrante semelhança desse quadro é a emoção exibida no Êxtase de Santa 

Teresa, obra de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), realizada no século XVII. Enquanto a 

famosa escultura representa a experiência mística de Santa Teresa de Ávila ao ser trespassada 

pelo amor divino (simbolizado pela flecha do anjo que a acompanha), e ao experimentar o 

gozo espiritual, o semblante de Frederique expressa o deleite carnal, o amor que se realiza na 

morte. Segundo a voz-over, ela aceitara e desejava esse fim e, como Wilhelm, vai morrer pelo 

fogo. Seguindo o pensamento bakhtiniano, assistimos nessas cenas ao rebaixamento dos 

objetos (equitação, trabalho), seguido da sua renovação no plano do “baixo” material e 

corporal, e essa esfera tem um valor positivo, porque reproduzindo a satisfação de 

necessidades naturais do homem, “destrona e renova todo o mundo das concepções e da 

estrutura medievais” (BAKHTIN, 2008, p. 272). 

André Bazin (1983), refletindo sobre o erotismo no cinema, está convencido de que no 

início do século XX esse assunto não despertava interesse se relacionado ao teatro, não pela 

temática em si, mas porque os reflexos seriam negativos. Segundo ele, o mesmo não acontecia 

com relação ao romance que, mais ou menos, fundava-se no erotismo. Seu texto escrito em 

1957, portanto, no entardecer dos anos cinquenta, aborda esse tema que viria a ser fundante na 

nova década. Ele declara: “É verdade que o erotismo tende a desempenhar um papel cada vez 

mais importante na literatura moderna e que ele invade completamente os romances, até os 

populares” (p. 135). Ele atribui ao cinema uma grande parte nessa difusão, porém, alerta que o 

tema “ainda continua subordinado a noções morais gerais que justamente tornam a sua 

extensão um problema” (p. 135). Dessa declaração, duas informações nos são extremamente 

úteis. Primeiro, a importância do cinema como veículo de difusão do erotismo, contribuindo 

como parceira da literatura. Segundo, a dificuldade que esse tipo de arte enfrenta, pois a 

temática, ainda que emergente, esbarra na moralidade. Nessa perspectiva, o despojamento do 

diretor ao inserir o erotismo em uma peça de Poe, além de romper com estigmas, faz com que 

seja agregado um valor positivo à sua película. 

Outro pronunciamento de Bazin (1983) deveras oportuno para o nosso estudo é 

quando ele diz que “o erotismo tende, em suma, a desempenhar em nossa literatura um papel 

comparável ao do amor cortês na literatura medieval” (p. 136). Não é difícil imaginar que 

para Vadim associar essa temática a uma narrativa de cunho gótico que presume uma 

reabilitação da Idade Média foi um passo. Nesse sentido, é totalmente explicável as suas 

intromissões no enredo original a começar pelo deslocamento das personagens. Essa 

estratégia nos faz recordar que quando um objeto é contestado “nele se cruzam, convergem e 

divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes” (BAKHTIN, 2003, p. 299).  
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A cosmovisão do diretor é expressa na medida em que, confrontando o discurso de Poe, 

idealiza um amor medieval e insere nessa trama uma paixão aos moldes dos novos tempos e, 

recorrendo ao erotismo, põe em cena uma protagonista libidinosa, deixando correr em 

paralelo a metempsicose, temática dominante do conto. Essa decisão vai ao encontro da ideia 

de que “sex will almost certainty continue to be a driving force in the horror genre”191 (KING, 

1983, p. 67). 

Bazin (1983) escreve que se por um lado, o nu reproduzido na pintura através de 

desenhos, gravuras ou estampas, assim como a libertinagem na literatura constituem um 

gênero, uma variedade, porém continuam sendo um fenômeno secundário e acessório, por 

outro, o erotismo no cinema presente nos filmes de horror aparece como um projeto e um 

conteúdo fundamental, porque promove o mercado, visto que o corpo e a beleza ajudam a 

vender (BAUDRILLARD, 1995). Esse apelo mecadológico explica o fato de Vadim ter 

transformado o erotismo em conteúdo maior, talvez mesmo essencial, dando menos realce à 

temática central da narrativa. A sua prévia experiência nesse terreno o ajudou a realizar tal 

empreendimento. Na década anterior, o seu filme E Deus criou a mulher (1956) causara 

grande repercussão internacional devido ao modo como ele tratou a sexualidade. Será essa 

temática retomada por Louis Malle ao adaptar “William Wilson” ou tomará outro caminho 

divergente do de seu compatriota? Quais traços do Gótico serão representados na recriação 

desse diretor de estilo próprio? Essas são questões que direcionam a análise do próximo 

seguimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
191 o sexo, quase certamente, continuará a ser uma força motriz no gênero horror. 
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CAPÍTULO V 
 

 

 

 

 

Malle resgata o passado de William Wilson 
 

 
What can be more soothing, 

 at once to a man’s Pride and to his Conscience, 
 than the conviction that, 

 in taking vengeance on his enemies for injustice done him, 
 he has simply to do justice in return?192 (Edgar Allan Poe) 

 

 

Deixando a Idade Média rumo ao século XIX, avistamos outra personagem decadente, 

William Wilson, protagonista do segundo segmento e do conto homônimo, no qual mantemos 

concentrada atenção antes de iniciarmos a interpretação da adaptação cinematográfica. 

Publicado pela primeira vez em 1839 no The Gift: a Christmas and New Year’s Present for 

1940 e republicado no ano seguinte na coleção Tales of the grotesque and arabesque (1840), 

o conto “William Wilson” traz para a literatura uma reflexão acerca dos efeitos da consciência 

sobre o homem.  

Esse tema não era novidade na literatura no século XIX e Quinn (1998, p. 286) 

informa que Poe foi, provavelmente, influenciado por um conto publicado no mesmo jornal 

três anos antes, em 1836, de Washington Irving, “An unwritten drama of Lord Byron”, que 

relatava o drama de um herói espanhol que era perseguido por um homem mascarado. 

Segundo o mesmo crítico, essa história foi apenas a base para a criação de Poe, porque os 

elementos importantes de “William Wilson” são do próprio autor que desenvolveu a temática 

ao seu estilo ao criar uma personagem que se desdobra no seu duplo. 

A fábula do conto gira em torno das experiências do protagonista, um jovem de 

linhagem nobre que não se considera digno de ser chamado pelo verdadeiro nome e, por isso, 

                                                
192 O que pode ser mais suave, de imediato, ao Orgulho e à Consciência de um homem, que a convicção de que, 
ao tomar vingança contra seus inimigos, injustiça faz contra si mesmo, ele simplesmente tem de fazer justiça em 
troca? 
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prefere ser conhecido pela alcunha William Wilson. A narração em primeira pessoa começa 

com a descrição da escola, situada na Inglaterra, onde ele viveu boa parte da infância. Certo 

dia, ele encontra um garoto com quem compartilha muitas semelhanças ― o mesmo nome, a 

mesma aparência e data de nascimento ― e uma diferença: este só pode falar em sussurro. O 

garoto começa a dar ordens a Wilson que se recusa a obedecê-las. Ressentido com a 

arrogância e a perseguição dele, o protagonista deixa a escola, vai para Eton e depois para 

Oxford, sempre procurando fugir de seu perseguidor, porém não consegue. Passados alguns 

anos, ao tentar seduzir uma mulher casada, num baile em Roma, Wilson é impedido pelo 

outro que reaparece. Este é arrastado para uma saleta e apunhalado mortalmente por aquele. 

O resumo faz alusão aos diversos lugares nos quais são ambientados a história, dando 

realce para o recinto escolar. As mais antigas lembranças da infância trazem ao narrador-

protagonista não a recordação da casa paterna, mas a da escola como representação da célula 

familiar, pois ali viveu o terceiro lustro de sua vida: “It gives me, perhaps, as much of 

pleasure as I can now in any manner experience, to dwell upon minute recollections of the 

school and its concerns”193 (p. 338). Por guardar muitas impressões da meninice, esse período 

se reveste de grande importância para a personagem e para o desdobramento da história. Não 

é uma escola qualquer, mas um lugar sui generis assim apresentado: 

 

My earliest recollections of a school-life, are connected with a large, rambling, 
Elizabethan house, in a misty-looking villlage of England, where were a vast number 
of gigantic and gnarled trees, and where all the houses were excessively ancient. In 
truth, it was a dream-like and spirit-soothing place, that venerable old town.194 (p. 
338, grifos nossos). 
 

Uma das informações que a passagem nos traz é o espaço narrativo localizado num 

espaço geográfico: um “misty-looking villlage of England”. O referencial temporal ― 

primeira metade do século XIX ― é apresentado em outro trecho quando o narrador atesta ter 

nascido em “nineteenth of January, 1813”195 (p. 342). Dissemos que é uma escola especial, 

porque é um lugar propício ao sonho e à fantasia. O narrador, ao se transportar para o 

passado, descreve: 

 
                                                
193 Isso dá-me, talvez, tanto prazer quanto posso agora, de qualquer maneira experimentar, deter-me nas 
lembranças e inquietações escolares. 
194 Minhas primeiras lembranças de uma vida escolar estão conectadas a uma grande e extravagante casa 
isabelina, num enevoado vilarejo da Inglaterra, onde havia um grande número de árvores gigantescas e 
retorcidas, e onde todas as casas eram excessivamente velhas. Na verdade, era um lugar de sonho e 
espirituosamente calma aquela venerável cidade antiga. 
195 19 de janeiro de 1813. 
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At this moment, in fancy, I feel the refreshing chilliness of its deeply-shadowed 
avenues, inhale the fragrance of its thousand shrubberies, and thrill anew with 
undefinable delight, at the deep hollow note of the church-bell, breking, each hour, 
with sullen and sudden roar, upon the stillness of the dusky atmosphere in which the 
fretted Gothic steeple lay imbedded and asleep.196 (p. 338, grifos nossos). 

 

Os sentimentos com relação à escola são conturbados, pois ao recorrer à imaginação, 

as lembranças de Wilson se mostram confusas. Essa ambiguidade se faz notar no uso de 

vocábulos contrastantes entre si, gerando sentido a partir da percepção de oposições 

semânticas. Se por um lado as palavras “refreshing”, “shadowed” e “fragrance” criam uma 

imagem de deleitamento, por outro, “chilliness”, “thrill”, “hollow”, “sullen” e “dusky” 

remetem a sensações de desprazer. A memória evoca detalhes alegres ao mesmo tempo em 

que traz à mente a atmosfera fusca desse lugar. Essa dicotomia expressa no fragmento anterior 

― “misty-looking villlage” ― é prelúdio da desgraça que sobrevirá para a personagem. 

Chama atenção o uso do adjetivo “Gothic” no sentido de referenciar um objeto antigo, 

o que reforça nossa argumentação efetuada no Capítulo II. Essa utilização nos fazer pensar na 

questão espacial, interessando-nos a perspectiva arquitetônica que se enquadra nos padrões 

góticos utilizados nesta pesquisa.  Esse aspecto pode ser visualizado em outras passagens das 

quais tomamos uma que descreve a sala de aula por nos parecer útil à nossa exposição: 

 

Interspersed about the room, crossing and re-crossing in endless irregularity, were 
innumerable benches and desks, black, ancient, and time-worn, piled desperately 
with much-bethumbed books, and so beseamed with initial letters, names at full 
length, grotesque figures, and other multiplied efforts of the knife, as to have 
entirely lost what little of original form might have been their portion in days long 
departed. A huge bucket with water stood at one extremity of the room, and a clock 
of stupendous dimensions at the other.197 (p. 340, grifos nossos).  

 

O mobiliário desgastado (bancos e carteiras) combina com a antiguidade da 

construção, igualmente velha. A irregular disposição desses objetos (“intersperded” e 

“piled”), somando-se à disformidade de algumas peças decorativas (“huge bucket” e “clock of 

stupendous dimensions”), ajusta-se à visão de grotesco expressa por Poe três anos mais tarde, 
                                                
196 Neste momento, na imaginação, sinto o refrescante calafrio de suas avenidas profundamente sombreadas, 
inalo a fragrância de seus mil arbustos, e estremeço novamente com indefinível prazer, ao som profundo e cavo 
do sino da igreja, quebrando, de hora em hora, com repentino e casmurro estrondo sobre a quietude da atmosfera 
sombria em que o desgastado campanário gótico repousava incrustado e adormecido. 
197 Espalhados na sala, cruzando-se e entrecruzando numa irregularidade sem fim, estavam bancos e carteiras 
inumeráveis, escurecidos, velhos e gastos pelo tempo, excessivamente empilhados com montões de livros, e 
assim manchados com letras iniciais, nomes por extenso, figuras grotescas e outros esforços multiplicados de 
navalha, que haviam perdido totalmente um pouco da forma original que pudessem ter tido nos longos dias que 
se foram. Um cântaro com água situava-se numa das extremidades da sala, e na outra, um relógio de estupendas 
dimensões. 
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em “The masque of the red death” (1842), comentada no Capítulo II, concebida por Kayser 

como a mais completa definição do termo dada por um escritor. Os livros com figuras 

grotescas são outro importante indício de representação da estética gótica presente também na 

atmosfera impregnante do ambiente, uma “apparently dismal monotony”198 (p. 340), que afeta 

diretamente o comportamento do protagonista. 

O olhar do protagonista amplia-se na descrição do entorno da escola, procedimento 

este que intensifica ainda mais um dos lados dessa oposição ― o disfórico.  

 

The house, I have said, was old and irregular. The grounds were extensive, and a 
high and solid brick wall, topped with a bed of mortar and broken glass, 
encompassed the whole. This prison-like rampart formed the limit of our domain;199 
(p. 339, grifos nossos). 

 

Essas descrições aprofundam a leitura que a personagem faz do espaço. De início, há 

uma enumeração nominal que vincula o edifício à solidez das construções antigas. A seguir 

acrescenta o vocábulo “irregular”, cujo campo semântico pode conduzir à interpretação de 

que o prédio sofreu alguma intervenção que alterou o feitio da sua arquitetura ― 

hipoteticamente, a introdução de elementos ou apêndices estranhos ao primeiro traçado da 

construção. Observemos que as especificações ― “solid brick wall” e “bed of mortar” ― 

justificam sua solidez e vincam a antiguidade de sua configuração física.  

O elemento que mais chama atenção é o “wall”, por suas dimensões ultrapassarem as 

medidas comuns. É principalmente na altura, expressa pelo vocábulo “high”, que se apoia seu 

valor simbólico: primeiramente, tem o sentido de defesa e segurança; contudo, é como 

símbolo de separação que deve ser interpretado. O “broken glass”, provavelmente em forma 

de cacos, colocados no topo do mesmo, fortalece esse raciocínio, pois nos leva a entender que 

visa não apenas proibir a entrada como também a fuga de alguém que não contente com o 

regime interno tencione buscar a liberdade fora dos muros da escola, como acontece com o 

protagonista: “Awe-stricken, and with a creeping shudder, I extinguished the lamp, passed 

silently from the chamber, and left, at once, the halls of that old academy, never to enter them 

again”200 (p. 347). Sendo comparada a uma “prison”, o “wall” é uma barreira entre a liberdade 

que poderia ser encontrada lá fora e a interdição que os alunos vivem ali dentro, 
                                                
198 monotonia aparentemente triste, 
199 A casa, já disse, era velha e irregular. A propriedade era extensa, e um muro de tijolos, alto e sólido, coberto 
com uma camada de argamassa e vidro quebrado, circundava tudo. Esta muralha semelhante à uma prisão 
formava o limite do nosso domínio; 
200 Atingido pelo temor, com um alastrante arrepio, apaguei a lâmpada, saí silenciosamente do quarto e, ao 
mesmo tempo, parti, dos salões daquela velha academia para nunca mais voltar. 
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caracterizando o “encerramento” como uma forte marca desse espaço gótico, conforme 

visualizamos na seguinte passagem: 

 

[...] beyond it we  saw but thrice a week ― once every Saturday afternoon, when, 
attended by two ushers, we were permitted to take brief walks in a body through 
some of the neighbouring fields ― and twice during Sunday, when we were paraded 
in the same formal manner to the morning and evening service in the one church of 
the village.201 (p. 339, grifos nossos).  
 

Neste ambiente cerceado, a liberdade é controlada: tanto as ocasiões de lazer ― 

passeios em comum por alguns campos vizinhos ―, que em princípio seriam momentos 

agradáveis, quanto o momento religioso tornam-se formais pela presença dos vigilantes. Os 

curtos passeios como possibilidade de ir e vir remetem à questão da independência focada 

acima. Pode-se conjecturar que esses direitos não gozados na infância vão refletir no mau 

comportamento do jovem ao experimentar o sabor da autonomia anos mais tarde, pois só 

aprendeu a conviver com a restrição dela. 

 

At an angle of the ponderous wall frowned a more ponderous gate. It was riveted 
and studded with iron bolts, and surmounted with jagged iron spikes. What 
impressions of deep awe did it inspire!202 (p. 339, grifos nossos). 

 

Nessa passagem, há um elemento novo ― gate ― que comparado à fortaleza do muro 

consegue ser ainda mais pesado.  Lembrando a simbologia de porta como local de passagem 

entre dois mundos, pode-se interpretar o portão, único ponto de ligação com a desejada 

liberdade e o mundo desconhecido, como instrumento de repressão, por ser mantido fechado e 

abrir-se apenas nas três situações já mencionadas. A escola, que deveria ser um 

estabelecimento de ensino adequado para transmitir conhecimento e experiência, desempenha 

o papel de fortaleza ou prisão, por isso o fato de se manter sempre bem trancada e vigiada. Os 

“iron bolts” e os “iron spikes” aumentam o distanciamento entre o interior e o exterior e não 

deixam dúvida de que se refere a um internato peculiar: a porta que se abre é a mesma que se 

fecha e mantém prisioneiros os internos. 

                                                
201 para além dele [muro] lançávamos olhares somente três vezes na semana ― uma vez todo sábado à tarde, 
quando, com a presença de dois inspetores, éramos autorizados a tomar breves passeios em conjunto através de 
alguns dos campos vizinhos ― e duas vezes durante o domingo, quando éramos enfileirados da mesma maneira 
formal, para o ofício matutino e noturno na única igreja do vilarejo. 
202 A um ângulo do pesado muro erquia-se um portão bem mais pesado. Era rebitado e cravejado de pregos de 
ferro, e encimado com pontas de ferro irregulares. Que impressões de profundo temor ele inspirava! 
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A dicotomia liberdade/clausura é apresentada como aspectos de uma mesma realidade. 

Ao tirar a escola dos escombros da memória, Wilson traz à tona reminiscências que iriam 

marcar o jovem no mundo exterior, quando ele deixa o colégio. Apesar de o narrador fazer 

questão de dizer que os acontecimentos da primeira infância raramente deixam marcas na 

idade adulta, vão lhe assinalar, principalmente, as profundas impressões que a escola 

inspirava. Enfim, a infância lhe traz sobre a memória “lines as vivid, as deep, and as durable 

as the exergues of the Carthaginian medals”203 (p. 341, grifo do autor). Neste ponto, é notável 

a ironia de Poe, por intermédio do narrador, ao afirmar que “oh, le bon temps, que ce siècle de 

fer!” (p. 341). 

A marcante dualidade palácio de encantamentos/prisão é alcançada por meio das 

longas descrições verificáveis, entre outros, neste trecho que tomamos como exemplo: 

 

But the house! ― how quaint an old building was this! ― to me how veritable a 
palace of enchantment! There was really no end to its windings ― to its 
incomprehensible subdivisions. It was difficult, at any given time, to say with 
certainty upon which of its two stories one happened to be. From each room to every 
other there were sure to be found three or four steps either in ascent or descent. […] 
The school-room was the largest in the house ― I could not help thinking, in the 
world. It was very long, narrow, and dismally low, with pointed Gothic windows 
and a ceiling of oak. In a remote and terror-inspiring angle was a square enclosure 
of eight or ten feet, comprising the sanctum, ‘during hours’, of our principal, the 
Reverend Dr. Bransby. It was a solid structure, with massy door, sooner than open 
which in the absence of the ‘Dominie’, we would all have willingly perished by the 
peine forte et dure.204 (p. 340, grifos nossos). 

 

Aguçado pela curiosidade do narrrador, esse espaço gótico se revela pelo intricamento 

quase labiríntico e pela infinitude das instalações que refletem na sua conturbada lembrança a 

ponto de ele não saber como se localizava. As distorções das dimensões da sala de aulas com 

a ampliação do comprimento e a redução da largura indicam essa incapacidade de determinar 

com precisão os volumes decorrentes da alucinação habitual dos olhos das crianças que 

tendem a aumentar e distorcer os fatos. O formato das janelas, intensificado pelo uso do 

                                                
203 linhas tão vívidas, tão profundas e tão duráveis quanto os exergos das medalhas Cartaginesas. 
204 Mas a casa! ― quão curioso era aquele casarão antigo! ― Para mim, um verdadeiro palácio de 
encantamento! Não havia realmente fim para as suas sinuosidades ― para as suas subdivisões incompreensíveis. 
Era difícil, a qualquer momento, dizer com certeza em qual dos seus dois pavimentos alguém se encontrava. De 
cada cômodo para os outros havia a certeza de serem encontrados três ou quatro degraus, seja na subida ou 
descida. [...] A sala de aula era a maior na casa ― não podia deixar de pensar, no mundo. Era muito comprida e 
estreita, e sombriamente baixa, com janelas góticas pontiagudas e um teto de carvalho. A um ângulo remoto que 
inspirava terror estava um recinto quadrado de oito ou dez pés, comprendendo o santuário, “durante horas”, do 
nosso diretor, o reverendo Dr. Bransby. Era uma estrutura sólida, com porta maciça. A abri-la na ausência do 
“Mestre-escola”, todos teríamos desejado perecer sob a peine forte et dure. 
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vocábulo “Gothic”, remetendo às antigas catedrais, e a tonalidade do forro, tendendo a um 

ambiente sombrio, corroboram o goticismo do ambiente.  

Marcantes são as impressões do protagnista ao descrever as conseguências de algum 

ato de desobediência relativo à entrada no compartimento do diretor na sua ausência. Se ele 

declara que nesse caso os alunos prefeririam a peine forte et dure,205 é porque as regras nesse 

espaço eram excessivamnte rígidas, supostamente, extrapolando a normalidade para um 

ambiente escolar, o que justifica o “terror” que o assombra. Inspirados no desabafo de 

Baudelaire (2003) que já refletira sobre essa e outras passagens, podemos dizer que se 

encontra nesse colégio um odor execrável, o estremecimento dos primeiros anos de claustro, 

as horas de castigo, a dor da infância doentia e abandonada, a tirania do mestre e, junto a tudo 

isso, a solidão do coração do protagonista. 

Nesse trecho fica evidente o estilo detalhista de Poe, apontado por Dostoiéviski 

(1861/2010) e enfatizado por Todorov (1980), mencionado no Capítulo I, ao descrever o 

ambiente, localizando os cômodos como se estivesse mapeando o espaço, além de dar ênfase 

à mobília e decoração. Esse método que prima pelas minúcias não tem função meramente 

decorativa, pois “na maior parte das vezes, as descrições do ambiente apresentam flagrantes 

analogias com a estrutura, construção e arquitetura do próprio conto” (SANTAELLA, 1987, 

p. 184). O espaço aqui, como na maioria das narrativas de Poe, incluindo “The fall of the 

house of Usher”, analisado no Capítulo III, apresenta-se como um recinto privilegiado para a 

demonstração desse princípio estruturante que constitui a própria armadura do plano 

narrativo. 

O narrador-protagonista apresenta-se como William Wilson, porque pensa que o relato 

que vai escrever não precisa ser maculado com seu nome verdadeiro. Esse cognome não 

difere muito do seu: “In this narrative I have therefore designated myself as William Wilson, 

― a fictitious title not very dissimilar to the real”206 (p. 341).  

Com essa introdução, o conto suscita uma reflexão a respeito do significado do nome. 

Conforme o dicionário Houaiss (2011), “nome” é o termo com o qual se nomeia pessoas, 

coisas ou animais; uma palavra que designa uma pessoa e a distingue de outras da sua família. 

Voltando à Antiguidade, vemos que para os egípcios “o nome pessoal é bem mais que um 

signo de identificação. É uma dimensão do indivíduo” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 
                                                
205 Lei francesa de castigo duro e contundente do sistema jurídico de direito comum, que se constituía num 
método de tortura usado até os fins do século XVIII, em que um arguido que se recusasse a se defender, ou 
ficasse mudo diante de uma acusação, seria submetido a um castigo, tendo colocada uma tábua sobre o peito e 
sobre ela enormes pedras, cada vez mais pesadas, até que fosse feito um apelo em sua defesa, ou o réu morresse. 
206 Nesta narrativa, portanto, tenho me designado como WilliamWilson, ― um título fictício não muito diferente 
do real. 
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1993, p. 640, grifos nossos). Como “dimensão do indivíduo” o nome é um diferencial, ou 

seja, tanto identifica cada ser quanto designa suas particularidades; promove individualidade, 

dando uma medida de grandeza ao sujeito, distinguindo-o dos demais do grupo social ao qual 

pertence. 

Os mesmos autores indicam que no nome se encontram todas as características do 

símbolo e apontam que “ele é carregado de significação” (p. 641, grifos dos autores). No 

caso em estudo, o nome do narrador ― William Wilson ― pode ser lido como um anagrama 

das frases “Will I am” (eu sou Will) e “Will’s son” (filho de Will). Ao pronunciar que 

descende de uma raça cujo temperametno excitável tem se tornado notável, Wilson demonstra 

os laços que o une aos seus descendentes; ao declarar que desde a “earliest infancy, I [he] 

gave evidence of having fully inherrited the family character”207 (p. 338), distingue o seu 

tronco genealógico, tendo herdado possivelmente o nome do pai. 

Por outro lado, ao negar seu nome verdadeiro, esconde sua identidade e, ao criar um 

título fictício, cria uma identificação falsa. Essa atitude intencional revela a personalidade 

dissimulada de Wilson que tenta suprimir a aparência, ocultar para si e para os outros quem é 

realmente, enquadrando-se como uma personagem gótica por sua natureza dicotômica. Essa 

constituição singular o leva a negar a sua origem e o seu passado ao confessar que seu nome 

verdadeiro já foi objeto de desprezo para a sua raça. Por isso, ele diz que vai escrever o relato 

de seus últimos miseráveis anos e, para conseguir o seu intento, apela pela simpatia e piedade 

do leitor. 

Por ser uma personagem introspectiva, pouco afeita às relações interpessoais, é 

notável a sua dificuldade em se desnudar. Essa natureza inibitória aumenta com a chegada de 

um garoto na escola. O novo colega, homônimo de William Wilson, é assim apresentado: “I 

had not then discovered the remarkable fact that we were of the same age; but I saw that we 

were of the same height, and I perceived that we were even singularly alike in general contour 

of person and outline of feature”208 (p. 344). Em outro trecho, verifica-se que as similitudes 

não se restringem apenas a características físicas, como também abrangem aspectos de 

identificação: 

 
Our identity of name, and the mere accident of our having entered the school upon 
the same day, which set afloat the notion that we were brothers […] But assuredly if 
we had been brothers we must have been twins; […] my namesake was born on the 

                                                
207 mais tenra infância, dei [deu] evidência de ter herdado totalmente o caráter familiar, 
208 Não tinha, então, descoberto o notável fato de que éramos da mesma idade; mas vi que éramos da mesma 
altura, e percebi que éramos mesmo, singularmente, iguais no contorno geral da pessoa e nos traços 
fisionômicos. 
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nineteenth of January, 1813 ― and this is a somewhat remarkable coincidence; for 
the day is precisely that of my own nativity.209 (p. 342, grifo do autor). 

 

Essa passagem revela o homônimo como o duplo de Wilson e, por conseguinte, 

corrobora o goticismo por apresentar uma personagem que traz um estranhamento à história. 

No contexto das comédias de Plauto, ele seria o sósia ou menecma, uma pessoa que 

impressiona pela semelhança em relação à outra, a ponto de serem confundidas. Preferimos o 

termo “duplo” (Doppelgänger), “segundo eu”, cunhado por Jean-Paul Richter em 1796, 

significando “‘aquele que caminha ao lado’, ‘companheiro de estrada’” (BRAVO, 1997, p. 

261). Esse mito remonta a épocas bem distantes no tempo, estando presente em antigas lendas 

nórdicas e germânicas, nas artes plásticas medievais, com seus seres de duas cabeças, cujo 

apogeu acontece no século XIX com o movimento romântico. 

Um aspecto importante, grifado pelo autor, é o fato de as congeneridades serem tão 

acentuadas a ponto de o próprio Wilson aceitar a ideia de que se fossem irmãos seriam 

gêmeos: quando um aparece, o outro não demora a aparecer. Esse caso pode ser explicado 

pelas orientações de Rank (2013, p. 126) ao apontar que o duplo “representa muitas vezes o 

pai ou o seu substituto [...] e, também, de acordo com nosso material, o duplo é 

frequentemente identificado com o irmão”. Além de todas as similaridades físicas e a entrada 

no colégio na mesma data, o termo “namesake” aproxima as duas personagens, pois esse 

vocábulo é comumente utilizado para designar outra pessoa, especialmente uma mais 

prestigiada que tenha o mesmo nome. 

Rank (2013, p. 126) acrescenta que o duplo “é o arquétipo de seu rival em tudo, mas 

principalmente na questão amorosa, e essa afeição se deveria, em parte, à identificação com o 

irmão”. No conto, não há indicação de desavenças por questões amorosas, mas deixa claro 

uma rivalidade que começa ainda nos tempos de escola: 

 

In the first years of our connexion as schoolmates, my feelings in regard to him 
might have been easily ripened into friendship; but in the latter months of my 
residence at the academy, although the intrusion of his ordinary manner had, beyond 
doubt, in some measure, abated, my sentiments, in near similar proportion, partook 
very much of positive hatred.210 (p. 345-346, grifos nossos). 

                                                
209 A nossa identidade de nome, e o mero acidente de termos entrado na escola no mesmo dia, levou à noção de 
que éramos irmãos [...] Mas, seguramente, se tivéssemos sido irmãos, deveríamos ter sido gêmeos; [...] Meu xará 
nasceu no dia dezenove de janeiro de1813 ― e esta é uma coincidência um tanto notável; este é precisamente o 
dia do meu próprio nascimento. 
210 Nos primeiros anos de nossa relação como colegas de escola, os meus sentimentos em relação a ele [duplo] 
poderiam facilmente ter amadurecido em amizade; mas nos últimos meses da minha residência na academia, 
embora a intrusão de seus modos habituais tivesse, sem dúvida, em alguma medida, diminuído, os meus 
sentimentos, quase em proporção semelhante, participavam muito do positivo ódio. 
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De início, nota-se que como “schoolmates” as relações entre os dois tende a ser 

cordial, considerando que Wilson nutre sentimentos que poderiam se converter em 

“friendship”. Contudo, a convivência transforma a consideração em encarniçamento. Um dos 

maiores motivos de desavenças é a identidade congênere, porque tendo o duplo descoberto 

que Wilson não gosta do nome, usa esse dado que o perturba para envergonhá-lo diante dos 

outros. O fato de serem homônimos e estarem em convivência no mesmo ambiente são 

motivos suficientes para que a antipatia e o “positive hatred” cresçam com o crescimento 

deles. Carla Cunha (2014), em E-Dicionário de termos literários, de Carlos Ceia, ao 

investigar personagens literárias símiles, constata que 

 

o conceito mais comum relativamente ao duplo é que este é algo que, tendo sido 
originário a partir de um indivíduo, adquire qualidade de projeção e posteriormente 
se vem a consubstanciar numa entidade autônoma que sobrevive ao sujeito no qual 
fundamentou a sua gênese, partilhando com ele uma certa identificação. Nesta 
perspectiva, o duplo é uma entidade que duplica o “eu”, destacando-se dele e 
autonomizando-se a partir desse desdobramento. Gera-se a partir do “eu” para de 
imediato, dele se individualizar e adquirir existência própria. (grifos nossos). 

 

O trecho seguinte, acrescido dos anteriores, ilustra esse conceito:  

 

His cue, which was to perfect an imitation of myself, lay both in words and in 
actions; and most admirably did he play his part. My dress it was an easy matter to 
copy; my gait and general manner were, without difficulty, appropriated; in spite of 
his constitutional defect, even my coice did not escape him. My louder tones were, 
of course, unattempted, but then the key, it was identical; and his singular whisper, 
it grew the very echo of my own.211 (p. 344, grifos do autor). 
 

Essa passagem nos faz pensar no duplo como um ser originário a partir de Wilson, 

utilizando o dizer de Cunha, pois ele é “cue” e “perfect an imitation” dele. A argumentação de 

Cunha de que o duplo partilha “certa identificação” com o indivíduo a partir do qual é 

originário nos leva de volta à citação anterior na qual é enfatizada a “identity of name” e é 

ventilada a possibilidade de ambos serem irmãos gêmeos. Em outros momentos, a questão 

relativa à duplicação é retomada: “How greatly this most exquisite portraiture harassed me, 

                                                
211 Sua réplica, que era uma perfeita imitação de mim mesmo, consistia tanto em palavras como em ações; e mais 
admiravelmente ele fazia o seu papel. Meu traje era um aspecto fácil de copiar; meu andar e maneira geral eram, 
sem dificuldade, apropriados; apesar de seu defeito constitucional, mesmo a minha voz não lhe escapou. Os 
meus tons mais altos não eram, naturalmente, alcançados, mas, então, o timbre era idêntico; e seu sussurro 
singular cresceu como o verdadeiro eco do meu próprio. 
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(for it could not justly be termed a caricature,) I will not now venture to describe”212 (p. 344-

345, grifo nosso). 

Como “portraiture”, o duplo poderia ser comparado a Wilson, pois, segundo Bakhtin 

(2003), a fotografia é um bom material para cotejo, porém nela “não vemos a nós mesmos 

mas tão-somente o nosso reflexo sem autor [...] e não expressa nossa diretriz volitiva-

emocional no acontecimento da existência” (BAKHTIN, 2003, p. 32). Isso significa que a 

fotografia registra uma imagem inconsistente, sendo apenas uma reprodução que não revela 

adequadamente a identidade de Wilson. “Portraiture” aqui é utilizado como sinônimo de 

“copy”, termo enfatizado no trecho seguinte: “Perhaps the gradation of his copy rendered it 

not so readily perceptible”213 (p. 345, grifo nosso). Esses recortes nos fazem raciocinar com a 

formulação de que o duplo como “cue”, “portraiture” ou “copy” é um fragmento de Wilson. 

Não nos deteremos aqui nessa discussão, pois será retomada adiante. 

Alicerçados na conceituação de Cunha (2014), temos que o duplo é o desdobramento 

do Eu de Wilson que se apartando dele ganha vida, se individualiza e adquire “existência 

própria”: “Upon one occasion he saw this, I think, and afterwards avoided, or made a show of 

avoiding me”214 (p. 346). Firmando na constatação de que o duplo copia as roupas, o modo de 

andar e as maneiras do outro, pode-se pensar em Wilson e o duplo como idênticos, pela 

circunstância de este ser uma cópia daquele. Todavia, uma análise mais detida nos leva a 

declarar que os dois ultrapassam o grau de igualdade, limitando-se apenas ao de similitude, 

pois não se confundem um com o outro. Há um contraste visível entre os dois: um pequeno 

detalhe físico que os diferencia e reforça essa individuação. O duplo é acometido de uma 

enfermidade orgânica, “a weakness in the faucial or guttural organs, which precluded him 

from raising his voice at any time above a very low whisper”215 (p. 343, grifos do autor). Essa 

diferenciação nos remete à questão do “reconhecimento”, um dos componentes da tragédia 

(ARISTÓTELES, 2007, p. 37) que, ao lado das peripécias, mais influências exercem nos 

ânimos das personagens. Por isso, no trágico desfecho, a voz do duplo ao atingir o tom 

normal, se aproximando mais do seu opositor, é o modo mais eficiente de se reconhecer o 

duplo em Wilson. A deficiência inicial, como “very echo”, grifada pelo autor em citação 

anterior, faz do protagonista o modelo de onde a cópia foi instituída. Mais marcantes são as 

qualidades e o senso moral do duplo, conforme confissões do próprio Wilson: 
                                                
212 Quão grandemente esse extraordinário retrato me assediava, (pois não podia ser justamente chamado de uma 
caricatura,) não irei agora aventurar-me a descrever. 
213 Talvez a gradação de sua cópia não o tornasse tão facilmente perceptível. 
214 Certa ocasião, ele viu isso, eu acho, e depois evitou ou fingiu me evitar. 
215 uma fraqueza nos órgãos faciais ou guturais que o impedia de levantar a voz, em qualquer ocasião, acima de 
um sussurro muito baixo. 
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his moral sense, at least, if not his general talents and worldly wisdom, was far 
keener than my own; and that I might, to-day, have been a better, and thus a happier 
man, had I less frequently rejected the counsels embodied in those meaning 
whispers which I then but too cordially hated and too bitterly despised.216 (p. 345, 
grifos nossos). 

 

Ao fazer referência ao “moral sense” e ao “worldly wisdom” do duplo, Wilson 

demonstra que não é um indivíduo alienado, alheio às convenções sociais, ao contrário, a sua 

fala é típica de quem reconhece que as suas atitudes não são condizentes com as esperadas e 

valorizadas pela sociedade e que está passível das influências do meio social no qual está 

envolto.  Notável é o seu autorreconhecimento e a sua capacidade de percepção ao declarar 

que se seguisse os conselhos ou exemplos do duplo, seria uma pessoa melhor e talvez mais 

feliz. Este traço tem a ver com o modo como ele se vê e como gostaria de ser.  

Wilson admite as qualidades do duplo o que nos faz retomar a passagem anterior 

quando confirma que “most admirably did he play his part”. E qual é o papel do duplo na 

narrativa? Primeiro, o de “proteção”. Analisando essa virtude humana, e tomando esse conto 

como exemplo, Rank (2013, p. 127) escreve que, “a simpatia faz do rival um espírito 

protetor”. E a confirmação desse predicado vem com a declaração do protegido: “[...] 

assuming the vulgar airs of patronage and protection”217 (p. 342, grifos nossos). Segundo, o 

de “delação”, pois o duplo sempre aparece em momentos cruciais, nos quais Wilson está 

prestes a cometer um de seus atos dissolutos e, assemelhando-se a um carrasco, liquida as 

chances dele de realizá-los. A aparente onipresença e onipotência do duplo imprimem em 

Wilson a ideia de sua própria fraqueza e submissão, além de lhe inspirar um sentimento de 

terror.   

Retornando às reflexões de Cunha (2014), no mesmo verbete, constatamos que há 

duas modalidades do duplo: o exógeno e o endógeno. O primeiro é uma entidade que se forma 

“[...] extrinsecamente a esse ‘eu’. [...] pode originar-se diferentemente sem que tenha de surgir 

necessariamente da sua interioridade”. O segundo representa uma extensão do sujeito e seu 

perfeito desdobramento, de modo que 

 

[...] partilha com estes traços evidentes que exaltam esse seu estatuto de “sombra”. 
Estabelece-se entre ambos uma relação de harmonia e cumplicidade. O inverso 
também é possível, se o duplo gerado a partir de um sujeito permanece enquanto seu 

                                                
216 seu senso moral, pelo menos, se não seus talentos gerais e sabedoria do mundo, era mais aguçado do que o 
meu próprio; e que eu poderia, hoje, ter sido um homem melhor e, desse modo, mais feliz, se não tivesse 
frequentemente rejeitado os conselhos contidos naqueles significativos sussurros que tão cordialmente odiava e 
tão amargamente desprezava. 
217 [...] assumindo [o duplo] os aspectos vulgares de patrocínio e proteção. 
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contraste, confirmando-se uma relação bilateral de adversidade e oposição. Em 
ambos os casos, aparece notória a noção de que o duplo, tendo tido a sua gênese em 
um sujeito determinado, sendo uma cópia do mesmo, uma mimese, não pode 
desfrutar do mesmo estatuto ontológico subjacente ao “eu” a partir do qual se 
originou. (grifos nossos). 

 

A partir da tipologia de Cunha, o duplo de Wilson pode ser definido como endógeno, 

porque de início se estabelece uma convivência de harmonia que se encaminha para uma 

“relação bilateral de adversidade e oposição”. Verifica-se que há uma animosidade crescente 

na relação entre os dois, que vai desde “the namesake, the companion, the rival, ― the hated 

and dreaded rival”218 (p. 354), passando por “arch-enemy”219 (p. 354) até chegar no 

“antagonist”220 (p. 356). 

O termo “rival” é preferido por Wilson quando se refere ao duplo, sendo recorrente ao 

longo da narrativa. Os termos indicadores de oposição ― “rival”, “arch-enemy” e 

“antagonist” ― ilustram que, apesar de o duplo ser uma perfeita reprodução de Wilson, não 

tem uma coexistência pacífica com ele, pois, não havendo consonância ideológica, aparta-se 

daquele que o originou. 

O conto nos faz pensar a questão mimética de personagens na ficção. Nicole 

Fernandez Bravo (1997) lembra que até o final do século XVI, a literatura priorizava 

personagens unas, sem problemas ontológicos ou de fragmentação da identidade. Esse tipo de 

representação é devido à prevalente concepção unitária do mundo, e o mito do duplo 

simbolizava o homogêneo, o idêntico, representado, principalmente, pelo sósia e pelo gêmeo 

os quais eram usados em situações de substituição, de usurpação por terem identidade própria 

e parecença física. É somente a partir do século XVII que o duplo deixa de encarnar o 

homogêneo e passa a retratar o heterogêneo, chegando à fragmentação do Eu, uma quebra de 

unidade do ser no século XIX, e à uma situação extrema de fracionamento infinito no século 

XX. Nessa perspectiva, com o romantismo é abandonado o postulado da singularidade da 

identidade do sujeito e sua consequente busca por essa identidade, e o mito do duplo tem 

ressaltada a heterogeneidade. 

Essas reflexões apontam em direção aos estudos de Bakhtin (2003) no sentido de que 

o homem procura afirmar sua integridade pela busca de sua identidade. O filósofo da 

linguagem nos ensina que a identidade se constrói mediante as relações com o outro, ou seja, 

a consciência do indivíduo se constrói na alteridade, é um produto da interação social, do 

                                                
218 o xará, o companheiro, ― o rival, o odiado e temido rival     
219 arqui-inimigo 
220 antagonista 
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“meio social que envolve o indivíduo” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 121). Ou, 

ainda, “o homem é vivenciado de modo intuitivamente persuasivo apenas no outro” 

(BAKHTIN, 2003, p. 37). Ele quer dizer que por natureza o eu só existe por meio do outro e o 

outro é aquele que direciona o homem a um processo de autoconhecimento. De acordo com 

Bakhtin (2003), a experimentação concreta de um indivíduo passa pela analogia entre as 

categorias imagéticas do eu e do outro; e “essa forma do eu, na qual vivencio só a mim, difere 

radicalmente da forma do outro, na qual vivencio todos os outros indivíduos sem exceção” 

(BAKHTIN, 2003, p. 35). 

Imbuídos do pensamento bakhtiniano, passemos a refletir sobre a convivência do 

protagonista com o mundo exterior e, principalmente, com o seu duplo. Wilson tem uma 

natureza imperiosa que o faz superior aos colegas, exercendo controle e influência sobre eles, 

exceto sobre um, o duplo que reage com rebeldia. Este é o único que não se submete aos 

caprichos daquele, recusando-se a aceitar a sua vontade, de modo que não hesita em competir 

com ele nos estudos, nos esportes e nos jogos, além de se intrometer nos seus assuntos 

particulares. Esse comportamento do duplo não é bem visto por Wilson que responde a essas 

intervenções com contestação e desobediência. Entretanto, não consegue odiá-lo totalmente: 

“[...] I secretely felt that feared him, and could not help thinking the equality which he 

maintained so easily with myself, a proof of his true superiority; since not to be overcome 

cost me a perpetual struggle”221 (p. 342). A contínua luta para não ser derrotado e o temor que 

sente do duplo pode ser traduzido em medo de admitir que possa haver um ser igual ou 

superior a ele.  

Esse drama é só de Wilson, de maneira que ele reconhece que “this superiority ― 

even this equality ― was in truth acknowledged by no one but myself [himself]”222 (p. 342); 

Não se sabe como, os demais colegas, acometidos de algum tipo de cegueira não suspeitam 

que ele está passando por esse dilema. Wilson conclui que, de fato, a sua concorrência e 

obstinada interferência eram mais pessoais que exteriorizadas. Sendo imperceptível para os 

outros e reconhecido apenas por Wilson, há uma forte ligação e contraste entre eles, o que 

desencadeia a competição e o confronto, manifestado pelo duplo por um desejo de espantar, 

insultar e contradizer Wilson.  

                                                
221 [...] secretamente eu sentia que o temia, e não podia deixar de pensar na igualdade que ele mantinha tão 
facilmente comigo, uma prova de sua verdadeira superioridade; uma vez que não ser superado me custava uma 
perpétua luta. 
222 [...] esta superioridade ― mesmo esta igualdade ― não era, na verdade, reconhecida por ninguém além de 
mim [dele] mesmo; 
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A excêntrica relação existente entre eles é em decorrência do senso de orgulho de 

Wilson e da verdadeira dignidade do duplo. A despeito da rivalidade e dos desentendimentos, 

há forte identificação que permite uma atração mútua. São mesmo inseparáveis companheiros, 

apesar de as posições individuais não permitirem que os laços de afinidade se transformem 

em amizade, levando Wilson a declarar:  

 

[...] there were many points of strong congeniality in our tempers, operating to 
awake in me a sentiment which our position alone, perhaps, prevented from ripening 
into friendship. It is difficult, indeed, to define, or even to describe, my real feelings 
towards him [double]. They formed a motley and heterogeneous admixture; ― some 
petulant animosity, which was no yet hatred, some esteem, more respect, much fear, 
with a world of uneasy curiosity.223 (p. 343, grifos nossos). 

 

Wilson não consegue esclarecer os sentimentos que sente em relação ao duplo, porque 

não consegue entender a si próprio. E não é capaz de ver a si mesmo porque não consegue 

enxergar o outro. Essa confusão de sentimentos é devido à procura de uma posição axiológica 

em relação a si mesmo e em decorrência da falta de interação social. O duplo e ele são 

criaturas tão próximas e tão distantes e, mesmo estando em contato desde longa data, pouco se 

conhecem, pois falta o diálogo, uma comunicação efetiva. Entendemos “diálogo” no seu 

sentido restrito como uma das mais importantes formas da interação verbal como também na 

sua ampla significação: “toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 123).  

Essa “mistura complexa e heterogênea” existente entre os dois resulta em uma relação 

singular: “It was no doubt the anomalous state of affairs existing between us, which turned all 

my attacks upon him, (and they were many, either open or covert) into the channel of banter 

or practical joke [...]”224 (p. 343). Essa síntese aponta para a direção de uma repulsa 

inconsciente. Na tentativa de uma libertação interior, Wilson passa a não suportar o outro, 

porque este carrega as qualidades que aquele foi impossibilitado de desenvolver: “But my 

endeavours on this head were by no means uniformly successful, even when my plans were 

the most wittily concocted; for my namesake had much about him, in character, of that 

                                                
223 [...] havia muitos pontos de fortes empatia em nossos ânimos, operando para despertar em mim um 
sentimento que nossa posição sozinha, talvez, impedisse de amadurecer em amizade. É difícil, de fato, para 
definir, ou mesmo descrever, meus verdadeiros sentimentos em relação a ele [duplo]. Formavam uma mistura 
complexa e heterogênea; ― alguma animosidade petulante que ainda não era ódio, alguma estima, mais respeito, 
muito medo, com um mundo de inquieta curiosidade. 
224 Foi, sem dúvida, o estado anômalo dos assuntos existentes entre nós que  transformou todos os meus ataques 
sobre ele (e eram muitos, seja abertos ou dissimulados) num canal de ironia ou pura brincadeira. 
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unassuming and quiet austerity […]”225 (p. 343, grifo nosso). O duplo é o Eu que Wilson 

gostaria de ser e não é. Ele é o elemento que força Wilson a um enfrentamento consigo 

mesmo, levando-o a entrar em contato com uma parte escondida de si, abrindo caminho para 

que ele encare o outro lado do Eu. Wilson sente que uma aproximação com o duplo pode 

facilmente o influenciar, mas por causa de sua essência fragmentada, que o constitui 

notavelmente uma personagem gótica, não se permite ir ao encontro do outro e não passa pelo 

processo de “vivenciamento das fronteiras externas”, aludido por Bakhtin (2003, p. 34), que 

traduz a relação do homem com o mundo exterior.  

Por causa dessa incapacidade, Wilson é um sujeito “self-willed, addicted to the wildest 

caprices, and a prey to the most ungovernable passions”226 (p. 338). Ademais, é inclinado a 

impulsos tidos como reprováveis pela sociedade, como o vício da bebida e da jogatina. Como 

um contraponto, é justificada a existência do duplo, particularmente, como um “alerta 

benéfico” (RANK, 2013, p. 128), mantendo com Wilson relação intrínseca. A tomar pela 

epígrafe do conto ― “What say of it? what say CONSCIENCE grim,/ That spectre in my 

path?”227 (p. 337) ―, pode-se inferir que Wilson é perseguido pela própria consciência ― um 

espectro no seu caminho ―, em forma do duplo, que ele não consegue reconhecer como parte 

dele.  

Para explicarmos tal circunstância, tomamos por orientação as reflexões de Bakhtin 

(Volochinov) ao conceber que a consciência é gerada por meio das relações estabelecidas pelo 

homem entre si e o meio social através da mediação da linguagem. Desse modo, a interação 

social desempenha um importante papel na vida do indivíduo, pois sem essa mediação, que 

passa pelo outro, o homem não se desenvolve, não realiza aprendizados, não tem formada a 

sua consciência e, por conseguinte, não se constitui enquanto sujeito. Então, “a própria 

consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a encarnação material em 

signos” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 33). Considerando que não existe consciência 

humana sem signos, os estudiosos defendem uma teoria materialista marxista na qual a 

consciência não é um organismo fechado e dissociado das relações sociais. Para eles, no 

processo de consciência há uma troca recíproca ativa e semiótica do sujeito com outros 

sujeitos, e o resultado é ao mesmo tempo interior e exterior ao indivíduo.  

                                                
225 Mas meus esforços nesse sentido não eram, de forma alguma, uniformemente bem sucedidos, mesmo quando 
meus planos eram os mais espirituosamente arquitetados; pois o meu xará tinha muito, no caráter, daquela 
austeridade tranquila e despretensiosa [...]. 
226 voluntarioso, viciado aos caprichos mais selvagens, e uma presa das mais incontroláveis paixões. 
227 Que dizer dela? Que dizer da horrenda CONSCIÊNCIA,/ esse espectro no meu caminho? 
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Toda essa dinâmica passa pela “compreensão” que é uma resposta a um signo através 

de outros signos. Tem-se, assim, uma cadeia de criatividade e de compreensão ideológica, 

única e contínua que, movida de signo em signo para um novo signo, não se quebra em 

nenhum ponto dos elos de natureza semiótica que a integra: 

 

Essa consciência ideológica estende-se de consciência individual em consciência 
individual. Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre 
uma consciência individual e uma outra. E a própria consciência individual está 
repleta de signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna de 
conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de 
interação social. (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 34, grifos nossos). 
 

O sentido que o homem dá às coisas tem preponderante função na formação da sua 

consciência, porém, a criação ideológica é, de modo geral, incorporada no quadro da 

consciência do indivíduo não de forma natural, mas sob pressão social. Bakhtin (Volovhinov) 

entendem que a comunicação é intrinsecamente ideológica, ou seja, o verdadeiro lugar do 

ideológico é o material social particular de signos criados pelo homem. Apesar de os homens 

pertencerem a determinados grupos humanos, os signos só podem aparecer num campo 

interindividual, porque mesmo a sociedade fazendo parte da natureza, aparta-se dela, por suas 

distinções e por possuir sistema próprio de leis específicas:  

 

Não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos se 
constituam. É fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 
organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um sistema de 
signos pode constituir-se. A consciência individual não só nada pode explicar, mas, 
ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1988, p. 35, grifos nossos).  
 

Essa assertiva parece resumir as ideias até aqui desenvolvidas acerca da consciência 

individual e da comunicação humana. Trazendo esses ensinamentos para o nosso estudo, 

observa-se que o fato de Wilson e o duplo terem tido certa convivência na infância e alguns 

poucos contatos quando adultos ― apesar de Wilson não ter aproveitado adequadamente 

esses contatos ― implicou sim a formação da sua consciência, que reconhecia ter medo do 

seu duplo. Digno de nota é também como dessa interação entre os dois, isto é, dessa 

“constituição efetiva de signos” por meio da linguagem, dos diálogos que estabeleciam na 

escola, nesta, na “unidade social” referida por Bakhtin (Volochinov), se formou a consciência 

do protagonista que revê o seu percurso e o avalia. Desse modo, somente se pode tentar 

entender ou explicar a consciência de Wilson a partir do meio ideológico e social no qual vive 
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porque “a consciência individual é um fato sócio-ideológico” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1988, p. 35), a qual interpela e submete o sujeito a um confronto consigo mesmo. 

Considerando que o centro de constituição da identidade não é interior, mas exterior, e 

que a imagem externa integra todos os elementos que falam do corpo humano, procuremos 

compreender como Wilson concebe a sua própria figura exterior e a do outro, e como 

relaciona a imagem externa, a refração, que o seu duplo apresenta dele e a autoimagem que 

tem de si. Como o ser humano vivencia a sua própria imagem externa e a do outro é a questão 

que Bakhtin (2003) se propõe a examinar. Uma de suas primeiras constatações é que a 

aparência de alguém não se desvela de modo real, porque todos os elementos expressivos do 

corpo que constituem a exterioridade são vivenciados de dentro pela própria pessoa. A 

imagem externa é uma dimensão que começa com um processo interior, não acontecendo 

como um todo, mas por meio de extratos, fragmentos dispersos, os quais ocorrem no âmbito 

da autossensação interna.  

Seguindo essa concepção, olhar-se no espelho, no Epílogo, é uma situação específica 

na qual Wilson, em princípio, teria a chance de visualizar a sua imagem externa. Então, 

consoante com Genette (1972, p. 14), podemos nos perguntar: “a imagem especular será 

ilusória ou real? Será um reflexo ou um duplo?”. Valemo-nos da resposta do próprio autor 

que considera que se estiver em jogo um espelho real, a prova é fácil, porém se for um reflexo 

na água, por causa de sua profundeza, a evidência fica mais difícil. Seguindo esse raciocínio, 

tudo indica que Wilson veria a si mesmo, porém entendido sob uma ótica bakhtiniana não é 

bem isso que acontece. Segundo esse estudioso, a contemplação no espelho como saída para 

perceber a si mesmo de forma imediata implica inconvenientes porque, diante do espelho, 

“permanecemos dentro de nós mesmos e vemos apenas o nosso reflexo” (BAKHTIN, 2003, p. 

30).  Vejamos a cena: 

 

A large mirror, ― so at first it seemed to me in my confusion ― now stood where 
none had been perceptible before; and, as I stepped up to it in extremity of terror, 
mine own image, but with features all pale and dabbled in blood, advanced to meet 
me with a feeble and tottering gait. 
Thus it appeared I say, but was not. It was my antagonist ― it was Wilson, who then 
stood before me in the agonies of his dissolution. His mask and cloak lay, where he 
had thrown them, upon the floor. Not a thread in all his raiment ― not a line in all 
the marked and singular lineaments of his face which was not, even in the most 
absolute identity, mine own! 
It was Wilson; but he spoke no longer in a whisper, and I could have fancied that I 
myself was speaking […].228 (p. 356, grifos do autor). 

                                                
228 Um grande espelho,  ― assim, em princípio, me parecia na minha confusão ― agora permanecia onde nada 
havia sido perceptível antes; e, como eu caminhasse até ele na extremidade do terror, minha própria imagem, 
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O que o espelho mostra é o reflexo de sua efígie e não o próprio Wilson. Por meio da 

imagem especular é possível fazer um diálogo com o mito do duplo, porque nela não temos a 

representação verdadeira de Wilson, apenas o seu reflexo e refração, pois “o espelho só pode 

fornecer a matéria para a auto-objetivação, e ademais um material não genuíno” (BAKHTIN, 

2003, p. 30). Isso significa que o que Wilson vê é a si próprio como sujeito e a imagem 

refletida, ou seja, uma falsa imagem, antinatural do seu corpo, portanto, não confiável, o que 

justifica os seus sentimentos confusos e o “terror” no qual está imerso, uma vez que não 

consegue discernir com clareza se se trata de si ou do outro.  

Em uma exposição diante do espelho, Bakhtin (2003, p. 31) esclarece que são 

refletidas diferentes expressões e destas destaca três: a) a expressão da real diretriz volitivo-

emocional, que se aplica em um dado momento e se justifica no contexto da vida; b) a 

expressão da avaliação do outro possível da expressão da alma fictícia e desprovida de 

espaço; c) a expressão da relação com essa avaliação do outro possível: satisfação, 

insatisfação, contentamento, descontentamento. A esses tipos de expressões, o sujeito 

incorpora aquela idealizada, que gostaria de ver em seu rosto, a expressão que parece 

essencial e desejada, “não para nós mesmos, é claro, e sim para o outro” (BAKHTIN, 2003, p. 

31).  

Como se vê, na autocontemplação diante do espelho não está expressa uma imagem 

única e singular, pois as diversas expressões entram em luta e simbiose e há a interferência de 

um segundo participante. Esse embate significa que não se está só quando se contempla no 

espelho: 

 

Eu não estou só quando me contemplo no espelho, estou possuído por uma alma 
alheia. Ademais, às vezes essa alma alheia pode ganhar consistência a ponto de 
atingir certa autonomia: o despeito e certa exacerbação de ânimo a que vem juntar-
se nosso descontentamento com a imagem externa dão consistência a esse outro ― 
autor possível da nossa imagem externa; é possível desconfiarmos dele, odiá-lo 
querermos destruí-lo: ao tentar combater certa avaliação possível totalmente 
formadora, eu lhe dou consistência a ponto de levá-la a uma autonomia de pessoa 
quase localizada na existência. (BAKHTIN, 2003, p. 31, grifos nossos). 
 

                                                                                                                                                   
mas com feições pálidas e envolvidas em sangue, avançava para me encontrar com um andar frágil e 
cambaleante. 
Assim, parecia, digo eu, mas não era. Era meu antagonista ― era Wilson que se erguia diante de mim nas 
agonias de sua dissolução. Sua máscara e capa jaziam no chão, para onde os tinha lançado. Nenhum segmento 
em toda a sua vestimenta ― nenhuma linha em todos os lineamentos marcados e singulares de seu rosto que não 
fossem, mesmo na mais absoluta identidade, os meus próprios! 
Era Wilson; mas ele não mais falava num sussurro, e eu podia ter imaginado que eu próprio estava falando. 
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Ao encarar-se no espelho, após lutar e ferir o duplo, toda diferença torna-se 

semelhança pela surpresa. A imagem de Wilson refletida gera uma “alma alheia”, autônoma, 

que se eleva por um triz à categoria de pessoa, tanto que o duplo começa a falar não mais em 

sussurro, mas com nitidez, conforme passagem anterior. Neste caso, “o Outro é um estado 

paradoxal do mesmo, digamos mais brutalmente, com a locução familiar: o Outro dá no 

Mesmo (GENETTE, 1972, p. 21, grifos do autor). Wilson contempla no espelho outro Wilson 

que é mais Wilson que ele próprio e este outro “ele próprio” é a sua desgraça. Essa 

consistência e o reconhecimento por parte do Wilson verdadeiro justificam o combate mútuo, 

todo o seu ódio pelo outro e, por conseguinte, o seu desejo de aniquilar essa “alma alheia” 

quase real.  

A imagem especular é poderosa o suficiente para nos fazer questionar qual expressão 

ele teria visto: a sua imagem externa real, a desejada ou a criada pelo seu outro? Esta última é 

mais provável, pois se aproxima dos ensinamentos de Bakhtin (2003) ao dizer que a imagem 

especular reflete senão uma imagem distorcida da auto-objetivação do sujeito não estando 

vinculada à condição de veracidade. Por isso, “o homem tem necessidade estética absoluta do 

outro [...] que é o único capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; tal 

personalidade não existe se o outro não a cria” (BAKHTIN, 2003, p. 33). Assim, tendo o 

outro como referência, não ficando alheio à relação eu versus outro e reconhecendo a sua 

identidade, a Wilson é permitido encontrar uma posição axiológica, resultado do pressuposto 

de que a autoconsciência realiza-se mediante a alteridade, pelo contato com o outro. 

Essa personagem notavelmente gótica por sua condição controversa nos remete às 

observações de Ernst Fischer (1987), eminente estudioso da arte, ao discutir a fragmentação 

do homem nos tempos modernos. Esse autor está ciente de que este fenômeno está 

“intimamente ligado à tremenda mecanização e especialização do mundo moderno, com a 

força opressora de suas máquinas anônimas” (FISCHER, 1987, p. 108) e, principalmente, 

com o fato de a maioria dos indivíduos ser forçada a desempenhar funções as quais não 

trazem significado ou desenvolvimento para as suas vidas. Sob esse ponto de vista, o mundo 

se assemelha a “um conglomerado caótico de fragmentos humanos e materiais [...]” 

(FISCHER, 1987, p. 108).   

O estudioso lembra que os românticos já tinham ciência das limitações e imperfeições 

da burguesia coetânea e cita Poe e Baudelaire como os primeiros poetas modernos a adaptar 

“suas respectivas imaginações criadoras à fragmentária realidade circundante, decompondo na 

mente o mundo em pedaços para deliberadamente procurar reconstituí-lo em novo modo” 

(FISCHER, 1987, p. 108). Com a idealização de “William Wilson”, Poe absorve e concebe 
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em ficção a excessiva fragmentação da sociedade oitocentista, que se avoluma no século 

subsequente com o agravamento dos problemas do capitalismo.  

Falando em século XX, intriga-nos, neste momento, a leitura que Malle faz de Poe em 

“William Wilson”, segundo segmento do filme Histórias extraordinárias (2003), e 

particularmente o modo como ele traduz em imagem fílmica a atmosfera terrificante dessa 

narrativa e dessa personagem fragmentada, cuja existência se sustém no desafio em busca de 

si mesmo e de sua identidade, começando por um breve resumo do enredo. 

Nessa película, com duração de 38 minutos, o protagonista William Wilson, um jovem 

oficial do exército austríaco, corre em direção a uma igreja e confessa ao padre que acabou de 

matar um homem. Mesmo não acreditando, o sacerdote ouve a história relatada por ele desde 

o início. Certo dia, na escola, enquanto presencia a tortura de um colega, a seu mandado, 

Wilson é confrontado por um novo aluno, seu homônimo. Na mesma noite, tenta estrangulá-

lo, pois o tem como rival. Ambos são expulsos. Anos depois, Wilson entra para a faculdade 

de medicina. Enquanto tortura com uma faca uma jovem que seus amigos e ele haviam 

raptado na rua, o seu duplo entra e intervém. Porém, antes que ela consiga escapar, é morta 

cruelmente. Após abandonar a faculdade, entra para o exército, onde continua com seus 

modos dissolutos. Durante um jogo de cartas, ele humilha a sua oponente. Após ganhar o 

jogo, como pagamento da dívida, ele a chicoteia nas costas. De repente, o duplo entra e prova 

para todos que ele trapaceou. O duplo sai e é perseguido por Wilson que o provoca para um 

duelo. O duplo vence e Wilson, querendo vingança, saca de um punhal e mata o adversário, 

cravando a arma no abdômem dele. 

O segmento “William Wilson” se aproxima da fábula do conto de origem, apesar de 

ser possível perceber algumas distinções entre eles com relação à trama: um homem confessa 

um assassinato e, na tentativa de explicar o acontecido, se propõe a contar a história desde o 

começo. Esta solução estética privilegiada para iniciar a película mostra um olhar diferente 

acerca da estrutura dessa narrativa cinematográfica, pois, de acordo com Ismail Xavier, “uma 

única história pode ser contada de vários modos; ou seja, uma única fábula pode ser 

constituída por meio de inúmeras tramas, com formas distintas de dispor dados, de organizar 

o tempo” (XAVIER, 2003, p. 63, grifos nossos). Essa liberdade de criação explica o fato de 

pessoas distintas transmitirem o mesmo relato de maneiras diferentes, porque cada uma 

imprime ao enunciado o seu modo próprio que inclui experiências e vivências e, 

particularmente, o seu estilo.  

O modo encontrado por Malle para retratar a história de Poe foi começar in media res: 

os fatos não são relatados no começo temporal da ação, mas a partir de um momento já 
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adiantado da narrativa. Esse procedimento provoca um estranhamento, pois surpreende o 

leitor desde o início, caindo no obscurecimento da forma de que nos fala Victor Chklovski, 

em “A arte como procedimento” (1978, p. 45), no qual declara: “O objetivo da arte é dar a 

sensação do objeto como visão e não como reconhecimento; o procedimento que consiste em 

obscurecer a forma, aumentar a dificuldade e a duração da percepção” (grifos nossos). Para 

entendermos como esse recurso é utilizado pelo diretor, vejamos a sequência inicial 

detalhadamente:  

Sob os créditos, segue uma rua estreita e sinuosa para a esquerda, filmada em traveling 

para a frente, simulando um movimento natural e justificado pela utilização subjetiva da 

câmera, correspondendo “exatamente ao olhar do personagem de que se pretende exprimir o 

conteúdo mental (MARTIN, 1990, p. 50). Continuam os letreiros e o único som que se ouve 

são os passos de alguém correndo, com a repetição do movimento de câmera anterior, agora 

mostrando a rua sinuosa para a direita. Cessam os créditos e ouve-se uma respiração ofegante 

simultaneamente às primeiras badaladas suaves do sino de uma igreja. O traveling para a 

frente, em primeiro plano, dá realce às paredes envelhecidas em derredor, ora da direita ora da 

esquerda. As pisadas e a respiração ofegante continuam em ritmo mais acelerado, e as 

badaladas ficam cada vez mais fortes. O traveling lateral, com papel descritivo, acompanha 

um jovem correndo, sendo focado, em primeiríssimo plano, o lado esquerdo de seu rosto. O 

efeito de aproximação do jovem é conseguido pelo traveling para trás, justificado pelo uso 

objetivo da câmera que adota “o ponto de vista virtual do espectador” (MARTIN, 1990, p. 50) 

e não da personagem. Acompanhando o jovem que avança, esse movimento permite que a 

expressão de seu rosto seja visível por meio do primeiríssimo plano, deixando à vista, entre os 

cabelos, um corte sangrando no meio da testa (Fig. 30). Com o jogo de câmera, posicionando-

a no foco campo/contracampo, substituindo ora os olhos da personagem ora os olhos do 

telespectador, o diretor consegue um bom efeito. Até aqui não há indícios do motivo dessa 

corrida. Pelo seu estado físico, pressupõe-se que está fugindo de algo ou de alguém que 

porventura tenha lhe causado tal ferimento, porém tal constatação só poderá se realizar no 

desfecho. 
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Fig. 30: Corte na testa (2003, 39’45”) 

 

Ao se valer do procedimento de obscurecer a forma, aludido por Chklovski (1978), o 

qual consiste em dificultar a percepção, intensificado na continuidade da sequência, seguindo 

a linha do texto adaptado, a adaptação anuncia que estamos diante de uma peça gótica: a 

focalização do ferimento deflagra uma sequência entrecortada na qual são alternadas imagens 

do rosto do jovem, em primeiríssimo plano, tomadas em traveling lateral, com a de um corpo 

caindo do alto de uma torre. Esse jogo de imagens o qual se repete, muito rapidamente, por 

nove vezes, paralisa o espectador que, atônito, acompanha o corpo que cai em contre-plongée 

distante até atingir o chão em leve plongée. Esse proceder intencional retarda a compreensão 

na medida em que não se consegue identificar o corpo. A compleição física revela um 

homem, porém não é possível relacioná-lo com o jovem ou com os fatos apresentados até esse 

momento. Aumentam as badaladas e, por meio do traveling para a frente, avista-se ao longe 

uma igreja, em plano geral. Esse movimento apropriadamente escolhido tem a função 

expressiva de introdução, pois insere o espectador no mundo o qual vai se desenrolar a ação 

(MARTIN, 1990, p. 49).  O primeiríssimo plano frontal focaliza o jovem mirando o local de 

culto religioso, enquanto o plano geral permite a visão dele de costas, correndo e entrando ali, 

quase atropelando algumas mulheres. Essa cena é significativa, pois, focando nitidamente o 

templo cristão, ressalta a entrada abobadada e duas grandes esculturas em forma de leões bem 

ao estilo gótico. Dentro do recinto fica a cargo do primeiríssimo plano revelar o jovem 

investigando o lugar, olhando de um lado para o outro. O plano de meio-conjunto permite 

visualizá-lo de costas correndo até o confessionário, enquanto o primeiro plano flagra o 

momento no qual ele encontra o sacerdote saindo do recinto confessional e obriga-o a voltar, 

porque precisa se confessar.  
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Pelo adequado uso dos movimentos de câmera e criteriosa seleção dos ângulos de 

filmagem, essa sequência atende ao conceito de arte defendido por Chklovski (1978), pois 

mais sugere que indica a apreensão dos objetos envolvidos nas cenas. A sua melhor 

compreensão nos faz retomar a questão do enquadramento. A respeito desse processo, Balázs 

(1983, p. 98) assegura que “se a paisagem muda no filme, sentimos como se fôssemos nós 

que tivéssemos nos movendo” (grifo do autor). Então, se explica a focalização em traveling 

próximo para a frente de uma rua longa, estreita e íngreme na intenção de sugerir um caminho 

difícil a ser ultrapassado. Depois, as imagens alternadas das paredes e do chão, em primeiro 

plano, passam a impressão de um lugar sufocante do qual não se pode escapar. Além de 

refletir a perturbação pela qual passa a personagem, a constante mudança dos enquadramentos 

leva o espectador a ter a sensação de que está se movendo. O pressentimento de que o jovem 

está possivelmente fugindo de algo ou de uma situação indesejável fica por conta das cenas 

alternadas de seu rosto (lateral e frontal), em primeiríssimo plano, as quais mostram a 

fisionomia de uma pessoa perseguida. Nesse caso, o uso apropriado do enquadramento e a 

alternância dos planos pelo raccord229 sobre o movimento colaboram para a finalização da 

sequência. 

Balázs (1983, p. 98) acrescenta que o enquadramento e a composição dão às imagens 

pathos, de forma que “a arte da angulação e a do enquadramento significam, para o diretor e 

para o operador de câmera, o mesmo que o estilo significa para o narrador”. Partindo da 

origem grega, pathos com o significado de sentimento, de sofrimento, incluem-se nessa 

categoria, no sentido aristotélico, as emoções fortes quer positivas quer negativas, como a 

cólera, a piedade, o temor, o ódio, o terror, a compaixão, entre outras. Conforme o argumento 

de Balázs (1983), o enquadramento realizado por uma boa direção tem por finalida de seduzir 

o espectador por meio das paixões que agem diretamente nele, porque essas impressões vivas 

são os motivos que desencadeiam mudanças em nossa razão. Relacionando-se às emoções 

provocadas pela dramaticidade evocada pelo uso da composição, o pathos encaminha para um 

acontecimento catártico no âmbito do público receptor. Nessa sequência curta, que não dura 

mais que dois minutos, vê-se a criatividade do diretor que consegue fazer uma apresentação 

aterradora bem ao estilo de Poe. Ainda, sendo o roteiro e a direção assinados pelo próprio 

Malle, tem-se facilitada a criação de efeitos nos quais se verifica uma relação entre as ideias 
                                                
229 Um tipo de montagem na qual as mudanças de planos são, tanto quanto possível, apagadas, de maneira tal que 
o espectador possa concentrar toda sua atenção na continuidade da narrativa visual. Tendo em comum a 
preocupação com a preservação de certa continuidade, existem alguns grandes tipos de raccord: espacial (caso 
do raccord no eixo); plástico (raccord sobre um movimento); diegético (raccord sobre um gesto). (AUMONT; 
MARIE, 2003, p. 251).   
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do roteirista e a moldagem plástica pelo diretor na medida certa, por agir sobre a emoção do 

espectador que é levado a aceitar mais facilmente o seu argumento.  

 Essa sequência vai ao encontro de um dos postulados da arte cinematográfica, 

lembrado por Balázs (1983, p. 99) o qual diz que “nem um centímetro de imagem deve ser 

neutro e sim expressivo, deve ser gesto e fisionomia”. Por isso, meticulosamente calculado e 

bem justificado é o movimento proléptico, com as cenas do corpo caindo da torre da igreja 

cujo enigma de sua identidade só se desfaz no desfecho.   

É interessante observar a maneira como os efeitos produzidos pela autodiegese do 

texto narrativo foram adaptados pelo texto fílmico. No primeiro, após descrever o cenário 

onde se passaria a primeira parte da história, o narrador passa a contar o seu relato o qual se 

configura como um longo flashback, com predominância do tempo cronológico. A seu modo, 

a produção de Malle também recorre a essa “figura narrativa” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 

131), porém a sua opção gera um novo modo narrativo: começa e termina no presente da 

enunciação, com quatro sequências intercaladas com três flashbacks por meio dos quais a 

história é contada, em modo linear, mostrando a infância na escola, a juventude na faculdade 

e a vida adulta no exército. Hutcheon (2011, p. 34) explica que a mudança no “ordenamento 

do enredo” é uma das situações mais comuns no processo de adaptação. A organização do 

tempo também é diferenciada: enquanto a narrativa de Poe privilegia o crescimento da 

personagem desde a infância até a vida adulta, dando a entender que transcorreram muitos 

anos, o tempo de duração da adaptação é o tempo de uma confissão. Em poucos minutos, 

essas fases são condensadas a curtos episódios, por meio dos quais os eventos pertencentes ao 

passado são recuperados por um fenômeno de anacronia, a analepse ― flashbacks médios ―, 

suficientes para possibilitar uma clareza diegética. O uso dessa figura como eficiente recurso 

narrativo em ambos os textos nos faz refletir sobre a segurança que ela traz tanto ao leitor 

quanto ao espectador, considerando que em se tratando de uma evocação do passado, “o 

problema é saber se ele [o relato] é verdadeiro ou mentiroso, ou até deformado de boa-fé” 

(CHION, 1989, p. 108). 

Toda a história é contada por um jovem cujo rosto é encoberto pela tela do 

confessionário que deixa transparecer pouco de sua fisionomia, mas muito de sua agonia, 

revelada, principalmente, pelo tom de sua voz que oscila entre uma nuança mais branda a 

mais grave, como nos momentos nos quais ele grita com o reverendo, chamando a atenção 

dos presentes. Se o rosto está ocultado, o espectador percebe-o por meio do primeiríssimo 

plano (Fig. 31) e do intenso close-up nos olhos (Fig. 32), recursos esses exaustivamente 

utilizados durante todo o segmento. Percebe-se que se trata de um homem atormentado, 
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envolto em dor física e imenso sofrimento psicológico e espiritual, e esta associação traz 

significado a cada um de seus movimentos, como abaixar e levantar a cabeça, manter os olhos 

fixamente bem abertos, ou silenciar ao ouvir o sacerdote. Com a exploração conveniente 

desses recursos cinematográficos, a personagem é isolada da multidão de fiéis e tem o seu 

drama intensificado. 

 

 
        Fig. 31: Rosto de Wilson (2003, 41’18”)                               Fig. 32: Olhos de Wilson (2003, 41’32”) 

 

Por estar na casa de Deus, a atitude insolente de Wilson para com o representante 

religioso abre uma discussão acerca de uma questão recorrente em obras desse gênero. 

Botting (2011) assegura que a ficção gótica está ligada com a função da metáfora paterna. 

Desde Walpole, o gótico tem emergido como um efeito de um compromisso com uma crise 

de legitimidade e autoridade da circulação estruturada de trocas sociais e significados sobre a 

qual a figura do pai preside. Segundo ele, “more precisely, the usual subject of Gothic fiction 

can be defined as the transgression of the paternal metaphor” (BOTTING, 2009, 282).230 

Essa transgressão, no entanto, não é simplesmente uma quebra de celebração de leis e 

tabus injustos ou repressivos, nem uma simples libertação de regras e convenções vinculativas 

individuais no âmbito dos quadros rígidos de dever ou identidade normativa. A metáfora 

paterna é formal e não substancial em suas operações: figuras diferentes como Deus, pai, 

professor e padre (acrescentamos irmão) podem assumir suas funções. Seu simbolismo 

depende da identificação dos posicionamentos dessas figuras dentro de dada estrutura e é 

sustentado, não por qualquer conteúdo positivo, mas por uma ausência fundamental, uma 

lacuna, fornecendo um locus de projeção e fantasia subjetiva.  

                                                
230 mais precisamente, o tema habitual da ficção gótica pode ser definido como a transgressão da metáfora 
paterna. 
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A agressão ao vigário como transgressão da metáfora paterna simboliza uma reação 

contra a instituição católica, que é agravada na medida em que o protagonista escandaliza o 

religioso ao lhe confessar que não acredita em Deus, e retrata a cosmovisão do diretor, diversa 

da do autor adaptado. Com pinceladas do Gótico religioso, Malle coloca nos lábios de Wilson 

palavras que marcam a sua adaptação. Como a figura paterna governa as fronteiras de 

legitimidade, constituindo, assim, significado, comportamento e identidade, no conto é 

representada pelo pai que é apenas mencionado. Sendo o seu nome transmitido ao filho 

(correlato ao conto), Wilson é posicionado, desde o nascimento, num conjunto estruturado de 

relações que definem a sua identidade social e dirigem seu subsequente desenvolvimento 

através da criação de uma forma na qual está inserido no nível do seu ser. 

Nas sequências da igreja, particularmente, o primeiríssimo plano é bem apropriado, 

porque, estando a câmera posicionada na lateral e às costas do pároco (na maioria das 

tomadas), é como se estivéssemos em sua posição, a sós, frente a frente com a personagem, 

isolados do resto do mundo, ouvindo a sua história e separados apenas pela tela do 

confessionário.  A voz, às vezes sussurrada, que parece estar falando aos nossos ouvidos, e o 

close-up de seus olhos completam essa proximidade, pois de fato “quando olhamos para os 

olhos, num close-up, já não pensamos mais naquele espaço amplo, porque a expressão e a 

significação do rosto não possuem nenhuma relação nem ligação com o espaço” (BALÁZS, 

1983, p. 93). Nesse caso, o rosto do jovem, o qual se apresenta como William Wilson, não 

tem ligação com o espaço amplo que o rodeia ― a igreja ―; antes está ligado ao espectador 

que é levado pelo diretor a sentir o seu desespero.  

Essa solução de Malle vai ao encontro da ideia de que o cinema é excepcionalmente 

econômico e preciso: “Nele não há, e não deve haver, nenhum elemento supérfluo. Não existe 

tal coisa como um pano de fundo neutro; todos os elementos devem ser acumulados e 

dirigidos com o objetivo único de resolver os problemas dados” (PUDOVKIN, 1983, p. 72-

73). Para resolver o problema da curta duração (cada segmento tem em média 40 minutos), 

foram suprimidas, por exemplo, as longas descrições do exterior e interior da escola realçadas 

no conto, ficando o foco concentrado nas ações e o cenário em segundo plano. O que é um 

ganho, ao mesmo tempo, é uma perda porque, não dando ênfase ao espaço cênico, a 

adaptação promove a supressão da dualidade palácio de encantamentos/prisão, tão marcante 

no texto de Poe, analisada na primeira parte deste Capítulo. 

Enquanto o conto, nessa fase, privilegia uma dicotomia espacial no eixo da 

horizontalidade (dentro versus fora; aqui versus lá), afetando a axiologia assumida por essa 

atmosfera dicotômica (o lá/fora como o espaço de liberdade, alegria e divertimento; o 



196 
 

aqui/dentro como o oposto), relegando a segundo plano a ocorrência de pequenos eventos 

narrativos, o segmento aposta em sequências de curta duração, ambientadas em diferentes 

espaços, exibindo pequenos episódios, mencionados a seguir, os quais propiciam a dilatação 

do tempo fílmico. Essa estratégia serve aos interesses diegéticos da narrativa cinematográfica, 

porque visa a ilustrar a formação do caráter e da personalidade da personagem. Na medida em 

que o conto menciona que Wilson é voluntarioso, impulsivo, dissimulado e dominador, 

preocupando-se em dar elementos importantes que contribuem para a formação de traços da 

personalidade da personagem, o segmento enfatiza bem essas características, por meio de 

alguns acréscimos, dos quais elencamos três sequências: 

a) enquanto uma panorâmica vertical de cima para baixo tem a incumbência de 

apresentar uma visão externa da escola, uma construção arcaica, com paredes envelhecidas e 

musgos estendendo-se do alto a baixo, ressaltando o aspecto gótico da edificação, fica ao 

encargo do plano geral situar os alunos enfileirados no pátio e o professor que os chama pelo 

nome para receber correspondências de seus familiares. Ao receber uma carta de sua mãe, 

Wilson a rasga, sendo o seu gesto de rebeldia destacado pelo primeiro plano;  

b) a sala de aula é visualizada por meio do plano de meio-conjunto, mostrando o 

professor de costas e os alunos entrando, enfileirados sob o som de fortes pisadas. O plano 

médio salienta a ação dos alunos de guardar a própria capa e o cap e a atitude de Wilson que 

se isenta de tal tarefa e entrega seus pertences para outro fazê-la, num sinal de intimidação;  

c) cabe ao plano de meio-conjunto estampar os alunos sentados de costas e o professor 

de frente, ao fundo, enquanto o plano médio se encarrega de flagrar o momento no qual 

Wilson bate forte a tampa da carteira, incentivando os colegas a seguir o seu ato 

desrespeitoso. Mudando o enquadramento, o plano inicial foca os alunos de frente e o 

professor, em primeiro plano, gritando por silêncio. Em todas essas situações, Wilson não 

recebe nenhuma advertência ou qualquer reprovação quer do professor quer dos colegas. 

Desde os tempos escolares, ele se revela um líder negativo, e essa postura o acompanha até a 

vida adulta, conforme exame posterior. 

No texto adaptado, há uma longa convivência de quatro anos, na escola, período em 

que Wilson e o duplo crescem em tamanho e na rivalidade. Na adaptação, por causa da 

economia necessária já mencionada, esse antagonismo é colocado logo no primeiro encontro. 

Com o primeiro flashback (após Wilson dizer, no confessionário, que vai contar tudo desde o 

começo), aparece a cena na escola: após uma visão do pátio oferecida pelo plano geral, no 

qual os alunos brincam no intervalo, num recanto, o plano de meio-conjunto retém a tarefa de 

apontar Wilson e alguns companheiros, incitados por ele, castigando o menino que o delatou 
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no incidente em sala de aula (cena a ser analisada adiante). A punição dele é ficar sem calças 

pendurado em uma corda que sobe e desce dentro de um latão cheio de ratos. O primeiríssimo 

plano de Wilson, intensificado pelo leve contre-plongée, realça a sua superioridade na 

condução da ação, enquanto a câmera em plongée detecta a agonia do pequeno, descendo até 

o fundo do latão. Após algumas repetições, o plano americano, anunciando a chegada de um 

novo aluno, é seguido de uma rápida panorâmica para a direita que focaliza a continuação da 

brincadeira, enquanto o primeiro plano enquadra Wilson sendo atingido por uma bola de neve 

nas costas. Muda o enquadramento e o mesmo plano destaca Wilson de frente e o novo aluno 

de costas, apresentando-se como William Wilson. Mais uma vez, muda o enquadramento que 

exibe Wilson de costas e o aluno de frente, confirmando o seu nome. Vale ressaltar que a 

atribuição do nome e a sua revelação nesse momento não pode ser desprezada, posto que vai 

ser confirmada a sua significância na cena seguinte. A sequência é cortada com o retorno ao 

presente da enunciação (o padre fica surpreso ao saber que ambos tinham o mesmo nome e 

Wilson reforça que ganhara um rival).  

Essa sequência é abrupta, porque mostra os acontecimentos sem nenhuma explicação 

anterior. É como se os garotos já se conhecessem e fossem inimigos desde sempre. À primeira 

vista, o espectador percebe similaridades físicas e fisionômicas entre eles, porém fica sem 

muitas outras informações que foram suprimidas: a idade, a data de entrada no colégio, os 

modos e a voz em sussurro. Na intenção de retirar todo “elemento supérfluo”, utilizando 

expressão de Pudovkin (1983), a adaptação deixa de mencionar dados importantes para a 

compreensão diegética, como a possibilidade de os dois serem irmãos, presente no conto, e, 

principalmente, a relação anômala existente entre eles. Voltando à sequência, Wilson, 

encarando o intruso que atrapalhou seus planos, se sobressai por meio do primeiro plano ao 

levantar um rato à altura do rosto (Fig. 33), em sinal de intimidação, enquanto o plano de 

meio-conjunto tem a atribuição de exibir os colegas correndo para se juntar aos demais. A 

finalização é filmada em plongée distante, oferecendo uma visão do pequeno pendurado e os 

dois frente a frente. A seleção desse ângulo de filmagem é particularmente apropriada, pois 

serve para mostrar o nível das maldades de Wilson, a solidão dos dois e, aparecendo 

minúsculos no meio do imenso espaço, é símbolo da enorme rivalidade entre os homônimos. 

Essa estratégia cinematográfica auxilia na construção da ideia de oposição entre as diferentes 

realidades das personagens envolvidas nessa curta, porém significante mise en scène, e serve 

para apresentar o duplo como antagonista de Wilson. 
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Fig. 33: O primeiro encontro (2003, 46’07”) 

 

A presença do duplo nos faz refletir a respeito da significância do número dois. 

Chevallier e Gueerbrant (1993, p. 346) consideram que 

 

símbolo de oposição, de conflito, de reflexão, esse número indica o equilíbrio 
realizado ou ameaças latentes. É a cifra de todas as ambivalências e dos 
desdobramentos. [...] simboliza o dualismo, sobre o qual repousa toda dialética, todo 
esforço, todo combate, todo movimento, todo progresso. [...] exprime, então um 
antagonismo que de latente se torna manifesto; uma rivalidade, uma reciprocidade, 
que tanto pode ser de ódio quanto de amor; uma oposição, que pode ser contrária e 
incompatível mas também complementar e fecunda. (grifos nossos). 
 

Tendo em mente essa simbologia, o duplo coloca-se como uma ameaça, pois se opõe 

ao número um, símbolo do ser, que se identifica com o centro, com o ponto irradiante e a 

potência suprema, representado por Wilson. A sua presença indica conflito que será 

avolumado com o desenrolar dos acontecimentos e, assim como no conto, ele será a 

personagem chave de oposição ao protagonista. O número dois instaura o “dualismo” sob o 

qual será construída a narrativa, marcando o desenvolvimento dos fatos, chegando, por fim, 

ao ponto crucial: o assassinato do duplo. Há um antagonismo latente, uma rivalidade, uma 

relação que poderia ser de amor fraternal, porém é de ódio, verificável, por exemplo, na 

sequência do dormitório: Wilson, deitado na cama, tem o rosto realçado pelo primeiríssimo 

plano, enquanto se ouve uma voz-over: Wilson, confessando ao padre, diz que tinha no garoto 

um rival ou um companheiro que era melhor em tudo. E explica que o fato de ele ficar 

distante, olhando-o com benevolência, exasperava-o e, por isso, sentia por ele uma imensa 

curiosidade. Esse recurso estilístico é utilizado como modo de afirmar “a ‘presença’ do 

personagem no espaço da cena, na diegese” (DOANE, 1983, p. 462). O espectador entende 
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que Wilson (adulto), de certo modo, está ali, num espaço que a câmera não pode mostrar, 

porque está além do limite do quadro.  

Retornando à sequência, o plano médio destaca Wilson se levantando, enquanto o 

plano geral se encarrega de propiciar uma visão dos alunos dormindo profundamente. O 

plongée distante intensifica os movimentos de Wilson que passa sorrateiramente por entre as 

camas para não ser percebido por ninguém, inclusive pelo professor-vigilante, que repousa em 

cama dossel com cortinados cerrados. O primeiro plano acompanha Wilson, focalizando no 

seu rosto a expressão de quem parece planejar algo, seguido do plano de meio-conjunto que o 

revela se aproximando da cama do duplo, com curiosidade. Um leve plongée, captando o 

rosto do menino que se vira na cama com uma feição tranquila, contrasta com um leve contre-

plongée de Wilson que o denuncia tentando sufocá-lo com as mãos. Um plongée distante 

registra o momento no qual o professor corre para salvar o inocente, gritando o nome de 

Wilson, e o alvoroço dos demais que acordam e se voltam para a terrível cena. O primeiro 

plano se encarrega de desvendar a feição dissimulada de Wilson, sendo a sequência finalizada 

em plongée distante com o desabafo do professor que diz ser sempre ele o causador de 

desordem. 

A significação do número dois dos autores franceses nos remete diretamente a Cirlot 

(1978) ao explicar que a ideia do “dualismo” diz respeito ao sistema binário, podendo haver a 

predominância de forças ativas e benignas ou forças passivas e malignas, e inclui a 

“dualidade” em uma ordem mais ampla e sintética a qual engloba sua contradição. Ele 

compreende que a “duplicação” está associada à imagem dupla, ao dualismo simétrico: “La 

duplicación es también, como imagen en el espejo, un símbolo de la conciencia, un eco de la 

realidad. Numéricamente corresponde al dos y, por tanto, al conflicto”231 (CIRLOT, 1978, p. 

178). Essa noção está, sobremaneira, em consonância com a reflexão bakhtiniana acerca da 

imagem externa proveniente da exposição diante do espelho discutida anteriormente. Cirlot 

(1978), ainda, escreve que se por “dualismo” entendemos a oposição de contrários ― preto-

branco, frio-calor, por exemplo ―, como “dualidade” melhor se concebe o número dois em 

sua noção de conflito, ou como cisão interna, não necessariamente como duplicação.  

Esses conceitos são valiosos na medida em que entendemos que as semelhanças físicas 

e de identidade entre as personagens levam, inicialmente, à percepção de duplicação e fazem 

pensar que os fatos que viriam adiante poderiam ser vistos sob uma ótica de “equilíbrio”, 

                                                
231 a duplicação é também, como imagem no espelho, um símbolo da consciência, um eco da realidade. 
Numericamente corresponde ao dois e, portanto, ao conflito. 
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conforme indicação da simbologia de Chevalier e Gueerbrand (1993), ou sob o poder de 

forças benignas, segundo a acepção de Cirlot (1978), porém não é isso o que acontece. O 

progresso da narrativa é operado pela negação do outro, pelo ódio que o protagonista nutre em 

relação ao duplo, sentimento que o acompanha por toda a vida. Nesse ponto, a adaptação 

aproxima-se do leitmotiv do texto adaptado, na medida em que traduz uma personagem na sua 

individualidade, igualmente fragmentária, em dualidade consigo mesma, tendendo à cisão 

interna. 

No texto fílmico há a supressão da adolescência de Wilson que no texto narrativo é 

representada por dois momentos: a) temporada vivida no recinto familiar, depois que Wilson 

deixa a escola; b) estada de três anos em Eton. Assim como no conto, o Wilson de Malle, na 

juventude, matricula-se em uma instituição de ensino superior ― Faculdade de medicina, não 

nominada ―, onde passa os dias regados aos excessos junto com seus camaradas, incluindo a 

bebedeira. Ao contrário do texto adaptado em que Wilson quando adulto não tem residência 

fixa e vive perambulando por diversas cidades, na adaptação ele ingressa no exército. De 

maneira correspondente, o foco desse período fica por conta da jogatina, sendo suprimidas as 

aventuras com mulheres. 

O segmento recorre ao “método de reiteração”, listado por Pudovkin (1983, p. 65) 

como um dos principais métodos (montagem relacional), para causar impressão no 

espectador. A “reiteração”, como o próprio nome sugere, consiste na repetição intencional de 

um plano no qual o diretor deseja enfatizar o leitmotiv do filme. No presente caso, são 

idealizadas sete situações, todas como acréscimos em relação ao conto, nas quais cenas que 

exibem o sangue são reiteradas, não como símbolo de força e energia vital, mas ligado ao 

simbolismo da morte e do sadismo:  

1) Na sala de aula, o plano médio se encarrega de flagrar Wilson, disperso, 

derramando tinta vermelha no caderno, enquanto o professor explica a matéria. Um leve 

contre-plongée realça a sua satisfação com a brincadeira e com o seu resultado: a mancha de 

tinta, realçada pelo close-up, forma um desenho disforme que pode facilmente ser associado 

às feições do diabo por seus chifres salientes (Fig. 34). Recordando o significado simbólico 

do vermelho, trabalhado no Capítulo III, como cor da guerra, do poder e do ódio, conjectura-

se que o desenho diabólico é sinal da iniciação de uma índole perversa da personagem. Essa é 

uma imagem forte que desempenha papel decisivo, pois fará eco nas sequências seguintes; 
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Fig. 34: Figura disforme (2003, 43’29”) 

 

2) Um traveling para a direita em plano médio acompanha um aluno atrasado entrar e 

sentar-se na carteira. Cabe ao primeiro plano filmá-lo no momento em que alguém o atinge 

com tinta vermelha no rosto (Fig. 35). O mesmo plano captura-o limpando-se ao mesmo 

tempo em que culpa Wilson, apontando para ele. Os demais, voltando-se para Wilson, são 

localizados pelo plano de meio-conjunto, enquanto o professor, focalizado em primeiro plano, 

repreende-o em voz alta. Esse episódio é que vai ocasionar a revanche de Wilson, impondo ao 

colega um perverso castigo, relatado anteriormente. Nesses dois casos, a tinta vermelha, 

remetendo ao sangue, marca o fascínio da personagem por esse elemento desde a tenra 

infância. 

 

 
                 Fig. 35: Tinta no rosto (2003, 44’12”) 

 

3) Ainda na sala de aula, fica por conta do plano de meio-conjunto apresentar os 

alunos de costas e Wilson indo em direção do professor. Muda o enquadramento e o plano 

médio, deixando fora de foco os colegas, registra-o sendo castigado pelo professor nas mãos 
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com um artefato em formato de haste, com função de palmatória. Já o primeiro plano ressalta 

a sua frieza: ele não tem reação, mantendo um semblante sem emoção, como se não sentisse 

dor, enquanto um close-up focaliza as suas mãos sangrando (Fig. 36). Neste caso, o primeiro 

plano e o close-up alternados têm a finalidade de propiciar a percepção da ação e a clareza da 

narrativa. Essa sequência trava relações dialógicas com o texto adaptado pela “convergência 

de sentidos”, pela “identidade particular do tema” (BAKHTIN, 2003, p. 331), ao adicionar 

uma cena, mostrando um tipo de castigo físico tão comum no passado, aplicado pelos 

professores aos alunos indisciplinados. Mesmo omitindo a oposição semântica escola/prisão, 

o segmento não deixa de fazer referência ao “siècle de fer” aludido por Poe. 

 

 
Fig. 36: Mãos de Wilson (2003, 44’35”) 

 

4) Na faculdade de medicina, o plano médio situa um professor ministrando aulas de 

anatomia. Para tanto, ele utiliza um corpo no qual realiza uma profunda incisão no tecido 

adiposo na altura do peito, que faz brotar linfa (líquido branco que circula nos vasos 

linfáticos), por se tratar de um cadáver (Fig. 37), mas que não deixa de remeter ao sangue 

desse homem quando em vida. Estando ao encargo do plano de meio-conjunto mostrar os 

alunos compenetrados, visualizamos Wilson, isolado pelo primeiro plano, seduzido de 

maneira inexplicável pela experiência, dedicando a ela atenção incomum: ele segue todas as 

explicações, para depois repetir os procedimentos em um ser vivo. Esse episódio corrobora a 

frieza, o traço calculista e a índole homicida de Wilson. 
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Fig. 37: Dissecação de um cadáver (2003, 50’17”) 

 

5) tendo sido raptada na rua por Wilson, o plongée próximo de uma jovem abre a 

sequência no laboratório, na qual ela se torna presa dele. Esse ângulo de filmagem reflete a 

sua impossibilidade de fuga, ou seja, a sua incapacidade de reagir à crueldade infligida pelo 

jovem fanfarrão. Nesse ínterim, o plano de meio-conjunto é o responsável por localizá-la 

amarrada sobre uma maca, enquanto Wilson, ao seu lado, começa seu experimento desumano. 

A iluminação, focando diretamente sobre o seu corpo despido, deixando obscuro o espaço ao 

redor, tem função dramática e psicológica. Intensificado pelo plongée distante, o ritual de 

tortura é presenciado pelos seus comparsas: ele anda em torno dela, exibindo seus 

conhecimentos científicos e, com uma faca, ameaça furá-la no rosto e no peito. Esse ângulo 

de filmagem dá realce à sequência, pois torna visível a impotência da jovem frente a Wilson e 

sugere a pressão psicológica do malfeitor. Após a entrada do duplo, focalizada em contre-

plongée, repete-se o mesmo recurso cinematográfico do primeiro encontro: Wilson e o duplo, 

filmados frente a frente, ao lado maca, encarando-se reciprocamente, em plongée, têm o seu 

tamanho reduzido, simbolizando a continuidade do antagonismo entre os dois (Fig. 38).  

 

            
                Fig. 38: O reencontro (2003, 53’56”) 
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Por fim, o plano médio revela o duplo libertando a jovem, deixando-a livre para fugir. 

Contudo, confusa (e trazendo inquietação para o espectador sobre a identidade dos dois), ela 

se atira nos braços de seu libertador, mas acaba caindo nas garras de Wilson que a mata com 

uma facada no ventre, captada pelo primeiro plano (Fig. 39).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Fig. 39: Facada no ventre (2003, 54’45”) 

 

6) Após ganhar no jogo de cartas, Wilson, ao invés de cobrar o valor da aposta em 

dinheiro (como era de se esperar), exige um tipo diferente de pagamento: ele mutila o corpo 

de sua oponente com chicotadas nas costas (Fig. 40). O primeiro plano é escolhido para exibir 

o momento no qual os dois se encaram e ele, tomando-a pelo braço, a vira de costas e lhe abre 

o vestido, deixando as costas desnudas.  

 

 
Fig. 40: Chicotadas nas costas (2003, 1:07’55”) 

 

A expressão insensitiva de Wilson é captada pelo primeiríssimo plano, enquanto se 

ouve os estalidos do chicote e nenhum rumor da mulher que resiste com resignação. Durante 
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as investidas, as marcas da agressão são intensificadas pelo primeiro plano, seguido do 

primeiríssimo plano que realça as lágrimas no rosto da oprimida. Mais uma vez, lembrando o 

episódio da infância, quando puniu o menino, ele se mostra uma pessoa capaz de maltratar 

alguém por puro prazer. Mediante o chicote, símbolo de força e do direito de infligir castigos, 

o derramamento de sangue está ligado à dor, ao sofrimento e ao sadismo. 

7) Na sequência inicial, ao entrar na igreja para se confessar, Wilson vê um homem de 

meia idade tocando o sino da igreja. A escolha do primeiro plano para retratar a cena é 

condicionada pela clareza necessária que Malle deseja dar à narrativa, sendo que há uma 

conveniente adequação do plano escolhido que visa mostrar de perto o labor de um sineiro. 

Também a profundidade de campo é importante: primeiro, é feita uma tomada do sineiro em 

primeiro plano, tocando o sino, com Wilson ao longe. Muda-se o ângulo, e Wilson, filmado 

em primeiro plano, vê o trabalhador que está distante. Finalizando a sequência, um close-up 

ressalta as mãos do sineiro sangrando (Fig. 41), como símbolo de sacrifício e prenúncio do 

ato de imolação pelo qual o protagonista teria de passar minutos depois. 

 

 
Fig. 41: Mãos do sineiro (2003, 1:40’49”) 

 

Observa-se que tanto nesse último caso como no mencionado no item três, as mãos 

isoladas pelo close-up não perdem o seu significado, ao contrário, ganham expressão, pois o 

espectador é capaz, pela imaginação, de fazer ligações e não esquece que atrás delas há um 

ser humano (BALÁZS, 1983, p. 93) com sentimentos. Todas essas imagens, reiterando o 

sangue, corroboram a noção de que “o objetivo da imagem não é tornar mais próxima de 

nossa compreensão a significação que ela traz, mas criar uma percepção particular do objeto, 

criar uma visão e não o seu reconhecimento” (CHKLOVSKI, 1978, p. 50). Por isso, a 

recorrência dos closes-up (caderno, mãos, corpo, costas) supre explicações, pois não são 
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necessárias palavras para se saber que a narrativa vai girar em torno dessas ações e que o 

sangue é presságio de morte. Essas sequências, meticulosamente calculadas, são uma 

preparação do espírito do espectador para o desfecho final. 

Observa-se que, apesar de o sangue aparecer em todas essas cenas, a utilização desse 

elemento não visa ao horror explícito, mesmo na sequência do laboratório (item 5), porque 

aparecendo o sangue como uma pincelada, o que sobressai é o horror visando ao terror que se 

mantém como principal estratégia de representação do gótico. Recordando os ensinamentos 

de King (1983), neste caso, a plateia, tende menos a sentir vontade de sair da sala para livrar-

se de um sentimento de repulsa e mais a ficar gélido de pavor. Com o poder da mente, fica 

instigado a criar na imaginação o que vem depois, pois é levado a se envolver totalmente com 

o terror aí inscrito. 

A adaptação realiza a dilatação de elementos diegéticos de pouca visibilidade no texto 

adaptado. O jogo de cartas, por exemplo, tratado de forma sutil no texto narrativo, é uma 

longa sequência no texto fílmico, por ser a terceira e última aparição do duplo, que leva ao 

desfecho. Omitimos mais detalhes sobre os fatos, porque já foram sucintamente descritos no 

item seis acima. No entanto, vale registrar o surgimento de uma personagem inexistente no 

conto que ganha representatividade na obra de Malle. Trata-se de Giuseppina, uma sensual 

prostituta e habilidosa jogadora de cartas, a qual chama a atenção à medida que friamente 

provoca e envolve Wilson. Segundo Smith (2003), nesse papel, Brigitte Bardot rouba a cena 

e, com seus cigarros, seus olhos negros e sua beleza exuberante, torna-se uma grande 

adversária para Alain Delon (Wilson). Mais uma vez, verifica-se o uso apropriado da técnica 

do enquadramento. São poucas as tomadas em plano de meio-conjunto, mostrando a sala e a 

movimentação dos presentes. É dada preferência à tensão das ações e à dinâmica do jogo, 

focalizando, em primeiríssimo plano, a reação dos jogadores e, em close-up, a mesa, as cartas, 

as fichas e os hábeis movimentos das mãos dos jogadores. Acusamos que em todo o segmento 

mas, particularmente, nessa sequência, é notável a habilidade de Malle de transformar o efeito 

psicológico em efeito artístico. Contudo, há que se registrar a presença de “tempos mortos”, 

entendidos por Christian Metz (1972, p. 182) como os trechos do filme que se estendem e 

entediam o espectador, por não satisfazer às suas expectativas. Essa constatação não chega ao 

ponto de nos levar a concordar com Rose London, citada por Smith (2003), que considera 

supérflua e ridícula a inclusão de Bardot. Indo de encontro à sequência inicial que privilegia o 

dinamismo e a agilidade, e conta com uma decupagem232 acurada, essa peca pela lentidão 

                                                
232 Conforme o Dicionário teórico e crítico de cinema, a decupagem é um instrumento de trabalho e começa no 
roteiro, primeiro estágio da preparação do filme, servindo de referência para a equipe técnica. Precisamente, ela 
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provocada por um trabalho de decupagem menos preciso, constituindo-se, assim, em um 

ponto fraco da película. 

A sequência do clímax ― último e decisivo encontro entre Wilson e o duplo ―  

explora um recurso fílmico já utilizado em sequências anteriores, porém com mais veemência, 

traduzindo na medida certa todo arrebatamento que as cenas deixam transparecer. Depois de 

ter desmascarado Wilson e ter provado que ele trapaceou no jogo, o duplo sai correndo e 

Wilson vai atrás dele. O plano geral isola o duplo parado no meio do pátio (Fig.42) e, nessa 

posição, o efeito de plongée bem distante contribui para que ele seja esmagado moralmente, 

sendo rebaixado ao nível do chão, tornando-se um objeto preso a um determinismo, um 

joguete da fatalidade (MARTIN, 1990, p. 41).  

 

            
                                                           Fig. 42: Rebaixamento do duplo (2003, 1:10’36”) 

 

Sua vulnerabilidade é, ainda, confirmada pelo chamamento provocativo de Wilson que 

grita o nome dele por duas vezes. Só para lembrar, conhecer e pronunciar o nome de alguém 

em um tom de voz elevado é manifestação de domínio sobre o outro, e remete ao poder da 

palavra. O próprio Poe manifesta opinião a favor do poder da palavra em seu poema prosa 

“The power of words” no qual indaga: “Is not every word an impulse on the air?”233 (POE, 

1996, p. 825). Como “impulso”, a palavra pode direcionar atitudes e desencadear ações 

arrebatadoras, como as de Wilson, pois é “a maneira adequada de transmitir os sentimentos de 

um espírito a outro” (BURKE, 1757/2013, p. 84, grifo do autor). Diferentemente do primeiro 

encontro, no qual ambos se enfrentam de igual para igual, agora a situação é outra. Wilson, 

                                                                                                                                                   
designa, de modo mais metafórico, “a estrutura do filme como seguimento de planos e de sequências, tal como o 
espectador atento pode perceber” (AUMONT; MARIE, 2003, p. 71). Para Martin (1990, p. 77), “a decupagem 
consiste em escolher os fragmentos de realidade que serão criados pela câmera. Num nível mais elementar, 
traduz-se pela supressão de todos os tempos fracos ou inúteis da ação”.  
233 Não são todas as palavras um impulso no ar? 
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destacado pelo plano geral, está no alto de uma imponente escadaria (Fig. 43), e tem a sua 

pessoa exaltada, pois é focalizado em contre-plongée distante, ao descer correndo os vários 

degraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Fig. 43: Exaltação de Wilson (2003, 1:10’45”) 

 

Vale a pena uma pausa para compreendermos a simbologia envolvida nessa sequência.  

Em acréscimo às significações de Cirlot (1978), mencionadas no Capítulo III, apontamos que 

“os diferentes aspectos do simbolismo da escada estão todos ligados ao problema das relações 

entre o céu e a terra” (CHEVALLIER; GUEERBRANT, 1993, p. 382), de modo que uma 

escadaria resume todo o drama da verticalidade, ligando os três mundos cósmicos entre si, e 

presta-se tanto à ascensão (subida) quanto à regressão (descida). Tomando como referência a 

reprodução da “escada da virtude”, de Zwettl, apresentada por Lexikon (1997, p. 83), na qual 

Deus está no cume e os homens guerreando e lutando por sobrevivência na base, pode-se 

pensar que Wilson desce do plano superior para lutar com o duplo no plano terrestre 

(inferior), tendo o pátio como a arena dessa discórdia. 

O duelo é exibido praticamente em plano médio com a exploração simultânea dos 

travelings para frente e para trás que mostram os golpes dos esgrimistas (Fig. 44). Fica a 

cargo do primeiríssimo plano captar o exato momento em que Wilson é ferido na testa, com 

sangramento, e elucidar o instante que ele perde a espada, símbolo das virtudes militares e, 

sobretudo, da força masculina e da valentia. Derrotado, resta ao primeiro plano exibir Wilson 

sacando de um punhal que tem escondido na túnica e abrir espaço para um rápido traveling 

para a direita que ressalta a sua investida contra o duplo, cravando a arma no abdômen dele, 

visualizada em primeiro plano.  
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                                                     Fig. 44: O duelo final (2003, 1:11’07”) 

 

O plano médio se encarrega de expor o corpo caído, enquanto Wilson se aproxima 

dele.  Então, há um jogo de cena, que combina dois ângulos de filmagem em uma sequência 

significativa: Wilson, filmado em um leve contre-plongée, na demonstração de vitória e 

triunfo sobre o outro, tira-lhe a máscara e vê que ele tem a mesma marca de ferimento na 

testa. O enquadramento muda e um leve plongée, situando o duplo ferido e caído no chão, 

traduz de maneira muito sensível a sua derrota. Por essa sequência rica em significação 

instaura-se um paradoxo: apesar de vencido, o duplo se mantém superior, tanto que afronta 

Wilson com suas palavras finais ao dizer que ele não deveria tê-lo matado, porque sem ele, 

Wilson não existiria, não teria mais esperança e igualmente deveria morrer. Finalmente, o 

primeiro plano realça a mão do duplo ensanguentada segurando o punhal (Fig. 45), 

permitindo, ainda que desfocada, a imagem de Wilson fugindo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Fig. 45: A morte do duplo (2003, 1:13’28”) 
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Correlato ao conto, na adaptação a personagem é movida pelo desejo inconsciente de 

exterminar o seu rival, pois não sabe que o outro é o seu duplo. No segmento, apesar de se 

encararem em todos os momentos de confronto (no conto, Wilson não vê o rosto do duplo em 

momento algum, exceto no final), Wilson parece estar cego e não apreende essa realidade. A 

tomada de consciência acontece depois do fato consumado, após cravar um punhal no peito 

do duplo, ao ver a marca na testa dele (a mesma que ele carrega): ele e o duplo são a mesma 

pessoa. Porém, esse processamento pode desprezar uma exteriorização, mas não dispensa uma 

manifestação ideológica, implicando uma expressão interior. Por isso, mesmo não sendo uma 

consciência totalmente desenvolvida, porque os fatos ocorrem em meio à desordenação de 

pensamentos, Wilson é impelido a um reconhecimento interior, um encontro com o seu Eu.    

Ainda antes de recorrer ao elemento espelho como objeto significante, o diretor já 

trabalha com a densidade dessa sequência, na medida em que Wilson, tirando a máscara do 

duplo, visualiza no rosto do outro a sua própria imagem, restituindo-se, assim, o sentido do 

texto adaptado. Em ambas as narrativas, Wilson mostra-se uma personagem centralizadora 

com relação às pessoas, mas quando diz respeito ao duplo, ele não consegue dominá-lo, ou 

seja, não é capaz de manter controle sobre a sua própria consciência. No presente caso, 

mantendo Malle uma estreita proximidade com o texto de Poe, ele incorre na “concordância” 

que é “uma das formas mais importantes de relações dialógicas. A concordância é muito rica 

em variedades e matizes” (BAKHTIN, 2003, p. 331). Apesar das divergências elencadas até 

aqui, as obras são símiles no sentido, pois se alteram as circunstâncias, porém é mantida a 

essência. Pode-se inferir que são discursos pertencentes a diferentes vozes, mas que estão 

ligados por uma relação dialógica de concordância, sendo que o texto de Malle é um eco do 

de Poe, pois há um acontecimento dialógico na relação mútua entre eles. 

Na leitura do conto presume-se que morrendo o duplo, Wilson também morre. Na 

adaptação, os dois têm mais um elo de vinculação: Wilson e o duplo estão, ao mesmo tempo, 

ligados através da representação, uma vez que o mesmo ator (Alain Delon) desempenha 

ambos os papéis. Graças à técnica cinematográfica, a sobreposição de imagens cria o efeito de 

sentido de a personagem aparecer como duas pessoas distintas, por isso, seguindo a previsão 

do próprio duplo, com a sua morte, Wilson de fato precisa morrer. Então, para atingir a 

significância do texto adaptado, o diretor, por meio de um acréscimo, cria uma sequência em 

que visivelmente a morte de Wilson aconteça, oferecendo um final diferente para a versão 

cinematográfica. Esta solução estética ocorre porque, segundo Hutcheon (2011, p. 34) “é o 

ponto de partida ou a conclusão que podem ser totalmente transfigurados na adaptação”. No 

presente caso, o fim foi “transfigurado” pela necessidade do próprio processo de adaptar que 
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necessita ajustar para tornar-se adequado ao novo contexto, levando-nos à confirmação de que 

“adaptar é sempre, também, arranjar uma significação que não está evidente, facilitando-lhe 

sua recepção e compreensão [...]” (PAVIS, 2008, p. 186). Consciente de seu ato, Wilson corre 

em completo desespero ao padre (sequência inicial), para confessar o seu crime. Com essa 

saída, a personagem do segmento tem a chance, pelo contato com o religioso, de confessar o 

seu erro e tomar uma atitude, porque pela consciência ele tem uma “força real”, no dizer de 

Bakhtin/Volochinov (1988). Dessa maneira, o texto fílmico vai além ao dramatizar os 

momentos que sucedem ao assassinato do duplo, concretizando o que no texto narrativo fica 

no campo da pressuposição, inscrevendo, portanto, cosmovisão diversa da do conto.  

O caminho em direção à igreja, acrescido de seu aspecto íngreme, faz do percurso uma 

trajetória de dor e reflexão (sequência inicial). Malle prepara para o final um espetáculo 

gótico à altura das melhores películas desse gênero, pela modelar exploração dos recursos 

cinematográficos que se colocam a serviço do terror, prendendo o espectador na cadeira, 

imantado, absorvendo o requinte das cenas.  Desacreditado pelo sacerdote que acha que ele 

está bêbado ou que tem alucinações, Wilson deixa o confessionário, sai correndo 

desvairadamente e sobe os infindáveis lances de uma escada excessivamente estreita, escura e 

sufocante. Exaurido pela longa distância a ser percorrida, ele se encaminha até topo da igreja. 

Mais uma vez, a simbologia da escada como uma ligação entre o céu e a terra nos ajuda a 

entender essa sequência densa, repleta de valor semântico que só é entendido pelo espectador 

após o desfecho. Durante todo o percurso o uso dos ângulos de filmagem é excepcional: ao 

iniciar a subida, ele tem o seu valor diminuído pela posição da câmera em plongée, para, em 

seguida, ser novamente exaltado, resultante do efeito do contre-plongée. O corpo que por 

alguns segundos se arrasta na penumbra é agora iluminado por uma luz natural que entra por 

uma pequena abertura que dá acesso à parte superior, indicando para a plateia uma eventual 

saída e fim do pesadelo pelo qual passa a personagem, mas que na verdade está só 

começando. Numa externa, cabe ao plano geral filmá-lo, posicionando-se de pé na beirada da 

torre. Captados pelo primeiro plano, os sinos ressoando atrás de si têm significado especial, 

pois, sendo o seu som símbolo da voz de Deus, indicam o chamamento de sua alma para além 

das fronteiras do mundo terreno e prenunciam o quadro de horror que viria a seguir. Nesse 

caso, o seu som grave, simbolizando ainda os pensamentos confusos da personagem que tem 

o seu desespero realçado pelo primeiríssimo plano, funciona como um eficaz instrumento de 

intensificação do goticismo da sequência. Na continuidade, mais uma vez, Malle usa os 

ângulos de filmagem a favor do efeito que quer imprimir ao segmento: sob o som 

ensurdecedor dos sinos, o contre-plongée distante realça toda a majestade da torre e, em 
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contraste, a pequenez de Wilson ao encarar o abismo que o separa do chão antes de pular para 

a morte. Vale lembrar que o corpo cai em queda livre, do céu para a terra, levando o 

espectador, somente neste momento, a fazer associações entre essa sequência e a introdutória. 

A exibição de horror não para por aí. O fato de as duas personagens serem uma só é 

apenas revelado no final, quando o corpo de Wilson caído no chão de bruços, focalizado em 

primeiro plano, é virado pelo sacerdote, mostrando um punhal cravado no abdômem, 

similarmente ao corpo do duplo que ele acabara de matar. Contrastando o branco da túnica 

com o vermelho do sangue, a mão de Wilson segurando o punhal enche a tela (Fig. 46), 

finalizando a leitura de Malle da narrativa de Poe, seguida de uma imagem azulada de nuvens 

moventes, que anunciam o terceiro segmento. 

 

             
                Fig. 46: A morte de Wilson (2003, 1:15’29”) 
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CAPÍTULO VI 
 

 

 

 

 

Toby Dammit: a aposta de Fellini 
 

 
An artist is an artist only by  

dint of his exquisite sense of Beauty ―  
a sense affording him rapturous enjoyment, but  

at the same time implying, or involving,  
an equally exquisite sense of  

Deformityof disproportion.  
 

The pure Imagination chooses,  
from either Beauty or Deformity, only the  

most combinable things hitherto uncombined; […] 
Even out of deformities it fabricates that Beauty 

which is at once its sole object and its inevitable test.  
But, in general, the richness or force of the matters combined;  

the facility of discovering combinable novelties worth combining; and,  
especially the absolute “chemical combination” of the completed mass ― 

are the particulars to be regarded in our estimate of Imagination.  
It is this thorough harmony of an imaginative work  

which so often causes it to be undervalued by the thoughtless,  
through the character of obviousness which is superinduced.  

We are apt to find ourselves asking why it is that these combinations  
have never been imagined before.234 (Edgar Allan Poe) 

 

 

“Never bet the devil your head ― a moral tale”, publicado pela primeira vez no 

Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine, em 1841, mesmo fugindo um pouco do terror 

presente nos contos até aqui analisados, não deixa de se enquadrar no Gótico, linha mestra 

                                                
234 Um artista é um artista somente pela força de seu requintado sentido de Beleza ― um sentido que lhe 
assegura prazer arrebatador, mas que, ao mesmo tempo, implica, ou envolve, um sentido igualmente requintado 
de Deformidade de desproporção. 
A Imaginação pura escolhe, tanto da Beleza como da Deformidade, somente as coisas mais combináveis até 
então não combinadas; [...] Mesmo das deformidades, ela fabrica aquela Beleza que é ao mesmo tempo seu único 
objeto e seu teste inevitável. Mas, em geral, a riqueza ou força dos elementos combinados; a facilidade de 
descobrir novidades combináveis que valham à pena ser combinadas; e, especialmente a “combinação química” 
absoluta da massa concluída ― são as particularidades a serem consideradas na nossa estimativa de Imaginação. 
É esta total harmonia do trabalho criativo que muitas vezes é desvalorizada pelo desatento e negligente, devido 
ao caráter de obviedade a que é induzido. Estamos aptos a nos encontrar perguntando por que é que estas 
combinações nunca foram antes imaginadas. 
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deste estudo, por investir no grotesco como uma de suas mais relevantes estratégias de 

representação. A morte deixa de receber um tratamento pesado, trágico, e passa a ser 

apresentada sob o viés cômico. Para apreendermos essa outra face do autor, iniciemos por 

entender a comicidade em Poe, mencionada por diversos pesquisadores. 

Constance Rourke, no início da década de 30, em seu livro America humor 

(1931/2004), fazendo um estudo da personagem nacional americana, julga que o comando 

verbal humorístico de Poe é um tanto quanto incerto. Ela o critica, justificando que o seu 

humor tanto carece de diversidade como peca pelo abusivo uso do exagero por meio de 

imagens grotescas. Na opinião dessa pesquisadora, a utilização dessa estratégia nada mais é 

do que uma tentativa exasperada do autor de agradar o público, seguindo os moldes da 

comédia popular corrente no seu tempo. Para ela, 

 

his laughter was of a single order: it was inhuman, and mixed with hysteria. His 
purpose in the hoaxes was to make his readers absurd, to reduce them to an 
involuntary imbecility. His objective was triumph, the familiar objective of popular 
comedy. To this end, in his burlesques and extravaganzas, he showed human traits 
or lineaments in unbelievable distortion, using that grotesquerie which lies midway 
between the comic and the terrible; with Poe the terrible was always within view.235 
(ROURKE, 2004, p. 148). 

 

Na virada do século XX, Royot (2006), um compatriota de Rourke, vê com bons olhos 

o cômico em Poe. Analisando as origens desse gênero na sua obra sob outra perspectiva, ele 

avalia positivamente essa faceta do autor e enfatiza a dimensão do humor como uma 

“alquimia misteriosa”, nascida de uma veia antirromântica: 

 

Poe was also a born humorist equally inspired by parody and self-mockery. In an 
anti-romantic vein so common among the popular humorists of his time, he enjoyed 
applying his acumen to deride the outpourings of emotions too often surging from 
mediocre fiction and poetry. Through a mysterious alchemy, humor was at least for 
him a short-lived euphoric response apt to exorcise the fiendish visions harassing his 
mind.236 (ROYOT, 2006, p. 57). 

 

                                                
235 o seu riso era de uma única ordem: inumana e entremeada com a histeria. Seu propósito nos contos de 
trapaça era levar o absurdo a seus leitores, reduzindo-os a uma imbecilidade involuntária. Seu objetivo era o 
triunfo, objetivo esse familiar da comédia popular. Para este fim, em suas peças burlescas e extravagantes, 
mostrava traços ou lineamentos humanos em distorção inacreditável, utilizando esse grotesco que fica a meio 
caminho entre o cômico e o terrível; com Poe o terrível estava sempre à vista. 
236 Poe também foi um humorista igualmente inspirado na paródia e na autoironia. Numa veia antirromântica tão 
comum entre os humoristas populares de sua época, ele gostava de aplicar o seu talento para ridicularizar as 
efusões de emoções muito frequentes, que surgiam de uma ficção e poesia medíocres. Através de uma alquimia 
misteriosa, humor era, para ele, uma resposta eufórica passageira apta a exorcizar as visões diabólicas que 
atormentavam sua mente.  
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Royot (2006) esclarece que, enfrentando as consequências sombrias de seus fracassos 

recorrentes, Poe ironicamente manipula imagens e reavalia o papel convencional de modelos 

e, com isso, revela imposturas. A sua aversão ao didático, mencionado no Capítulo I, leva-o a 

inscrever o seu leitor como cúmplice. Essa força também o encaminha para o cômico, por 

meio da ironia satírica ou extravagância pura que não mantém conformidade com o tipo de 

riso corrente que tendia para fazer rir. As explorações do ridículo de Poe têm a intenção de 

desfazer armadilhas europeias e minar a hegemonia cultural de presunçosos especialistas da 

Nova Inglaterra, como comparece no conto em apreço, analisado nas páginas seguintes.  

Esse crítico comenta que os sentidos do absurdo do escritor poderiam liberar seu leitor 

em relação às pressões culturais, adequando sua imaginação, enquanto os seus paradoxos 

múltiplos eram aplicados em inúmeras formas, para expressar suas atitudes subversivas. 

Descrevendo o humorista, Royot (2006, p. 57-58) escreve que “both an acrobat walking a 

tightrope over a nightmarish abyss, and a jester whose histrionics were poised between horror 

and laughter, Poe resorted to comedy and satire to survive haunting predicaments”.237 Desse 

modo, ele se valia do riso não para fazer rir, mas para se livrar de seus pesadelos mais 

contidos e para revelar em ficção suas verdades que não poderiam ser ditas pela via 

jornalística a que estava acostumado. O cômico era uma trajetória abismal na qual o artista se 

equilibrava para sobreviver num meio em que suas ideias inovadoras eram incompreendidas. 

Outra estudiosa de Poe, Ana Maria Zanoni da Silva, na tese nomeada Humor e sátira: 

a outra face de Edgar Allan Poe (2006), ao discutir a construção do humor nos contos do 

escritor, revela que ele não participa pacificamente do ambiente no qual está inserido, mas 

que o agita e o anima, tanto com a crítica quanto com a ficção. Seus contos humorísticos 

revelam a existência de uma crítica ao seu momento histórico. Na opinião de Silva (2006, p. 

10), por mais fantásticas que possam parecer essas narrativas, lá está o seu “olhar satírico”. 

Ao estabelecer relações entre a sátira expressa nos contos e o pensamento crítico 

social de Poe, Silva (2006) pretende demonstrar que há na obra dele um compromisso com o 

seu tempo e o meio social revelado pela face humorística que capta e re-apresenta ao mundo a 

ficção do sonho americano. Para a pesquisadora brasileira, Poe revela-se não um contista 

alienado, mas um crítico e ficcionista que atua no momento social por meio da crítica e da 

sátira, firmando-se como “um dos grandes humoristas da modernidade” (SILVA, 2006, p. 

167). Ela faz questão de reforçar que 
                                                
237 assim como um acrobata andando na corda bamba sobre um abismo apavorante e um bufão cujos 
histrionismos estavam posicionados entre o horror e o riso, Poe recorria à comédia e à sátira para sobreviver às 
situações difíceis. 
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através da sátira aos costumes sociais, ele [Poe] expressa na trama ficcional, fatos 
velados, reprimidos e latentes da sociedade norte-americana, bem como sua visão do 
homem do século XIX, revelando que a vida social está embasada em regras 
hipócritas e na ostentação de falsos valores. A ideologia revela sua face falsa, 
funcionado como uma máscara que recobre aspectos desagradáveis ou 
inconfessáveis. (SILVA, 2006, p. 167). 

 

Para desvelar esses aspectos “desagradáveis ou inconfessáveis” da sociedade 

americana e atingir o seu objetivo, a crítica por meio do humor, Poe se vale do grotesco, do 

absurdo, do trocadilho, verificado nos nomes de pessoas e de lugares, e da deturpação de 

traços e linhas humanos, criando um ambiente propício para a comicidade, conforme 

visualizamos neste fragmento tomado do conto em estudo: 

 

At five months of age he used to get into such passions that he was unable to 
articulate. At six months, I caught him gnawing a pack of cards. At seven months he 
was in the constant habit of catching and kissing the female babies. At eight months 
he peremptorily refused to put his signature to the Temperance pledge. Thus he went 
on increasing in iniquity, month after month, until, at the close of the first year, he 
not only insisted upon wearing moustaches, but had contracted a propensity for 
cursing and swearing, and for backing his assertions by bets.238 (p. 460). 
 

Lendo passagem como essa é que se vê como faz sentido a observação de Todorov 

(1980), citada no Capítulo I, a respeito da variedade de gêneros na produção de Poe. À 

primeira vista, parece ser uma composição de qualquer outra pessoa que não a do autor de 

“The fall of the house of Usher” (1839). Porém, se observarmos detidamente, encontramos 

submerso na comicidade, mesclado ao grotesco, o “superlativismo” do estilo de Poe, 

mencionado por esse estudioso. Podemos vislumbrar um bebê jogando cartas, ou encantando 

mulheres, ou usando bigodes a não ser deixando de lado a consciência e adentrando o recinto 

do cômico? 

Segundo Vladimir Propp (1992), o cômico nem sempre é risível e suas formas 

literárias se mesclam e dificilmente encontram-se puras. Por isso, é preciso verificar em que 

grau e em que condições um mesmo fenômeno possui, sempre ou não, traços de comicidade. 

Orientados pelo conceito de humor como crítica social, verificamos nessa peça o humor de 

Poe que incide sobre a própria vida e seu sentido, ou ausência de sentido, resultado da mistura 
                                                
238 Aos cinco meses de idade, ele costumava enfurecer-se tanto que ficava incapaz de articular. Aos seis meses, 
eu o peguei roendo um baralho de cartas. Aos sete meses, tinha o hábito constante de agarrar e beijar os bebês do 
sexo feminino. Aos oito meses, peremptoriamente, recusou-se a colocar a sua assinatura em um compromisso de 
Temperança. Assim, ele continuava a crescer em iniquidade, mês após mês, até que, no fim do primeiro ano, não 
só insistia em usar bigodes, mas tinha contraído uma propensão para a maldição e juramento, e para o apoio de 
suas afirmações por meio de apostas. 
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da sátira e ironia. A seguir nos ocupamos do estudo dessa combinação, iniciando com um 

resumo da fábula do conto.  

A história traz um relato sobre o Sr. Toby Dammit, um homem bem-humorado que 

tem muitos vícios. O pior deles é ser afeito às apostas, prática que o leva à ruína. A sua 

precocidade no vício é espantosa, sendo que o costume o acompanha desde a infância até a 

vida adulta, crescendo e fortificando-se a cada dia, apesar das infecundas tentativas de 

correção da sua mãe. Ele não faz apostas envolvendo dinheiro, porque é de uma pobreza 

extrema e todos sabem disso. Por isso, insiste em apostar com o diabo por lhe parecer mais 

fácil e inofensivo. Esse gesto corriqueiro não é bem visto pelos seus camaradas, 

particularmente pelo seu amigo, o narrador da história, que tenta sem sucesso libertá-lo dessa 

prática. Tudo acontece em um belo dia, quando os dois vão passear em direção a uma ponte 

escura. Quase ao terminar a travessia, encontram um torniquete alto. O amigo passa em volta 

e Dammit aposta que pode pular, saltando por cima dele, dizendo as palavras de costume. De 

repente, aparece o diabo que o incentiva a realizar tal experiência. Ao pular, cai de costas ao 

mesmo tempo em que o diabo enrola no seu avental algo que cai nele: a cabeça de Dammit. 

Por fim, o corpo é vendido pelo amigo como comida para cachorro. 

Esse desfecho encaminha a leitura do conto para o território do cômico, fazendo com 

que não se possa analisá-lo senão sob a ótica do discurso humorístico, especialmente sob o 

viés satírico. Conforme Propp (1992, p. 185), o riso provocado pela sátira “[...] é um riso 

ideologicamente significativo, valioso e necessário”. Para o teórico, a sátira é um fim e não 

um conjunto de procedimentos pelos quais se alcança um objetivo, ela é capaz de ter valor 

pedagógico, é procedimento de importância social e educativa. As faltas nocivas à sociedade 

devem ser alvos da derrisão, ainda que sejam de matéria restrita, como o comportamento 

cotidiano ou os defeitos pessoais. Desse modo, por meio da sátira, obtém-se o riso mais 

escarnecedor, mais derrisório de todos, o riso do sarcasmo. 

Na visão desse estudioso, a sátira, por si só, não é o remédio que cura os males 

daqueles a quem ela se dirige. O seu valor está em atingir os que permanecem indiferentes ou 

que são condescendentes com os vícios que os circundam ou, ainda, aqueles que realmente 

ignoram a existência deles, pois ela propicia uma reação diante do inadmissível. É preciso 

observar que qualquer que seja a forma por ela apresentada, a essência é a consciência aguda.  

Na mesma linha do pensamento de Propp, Minois (2003, p. 511) aponta ser a sátira um 

“riso de combate”. Qualquer que seja a forma do riso, ele vai suscitar uma reação nos homens, 

podendo provocar desde a cólera até a admiração. Para uns, ele dá sentido à existência; para 

outros, é objeto de estudo e, mesmo que de formas tão diversas — irritante ou sedutor —, é 
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elemento que incorpora conhecimento e constitui visão de mundo. Mas, por trás de toda 

zombaria, essa gradação do riso é a que vai ao encontro do homem consciente de seu tempo, o 

qual se coloca distante criticamente em relação ao mundo, à vida, aos valores, a tudo o que o 

circunda.  

Nesse sentido, Poe é um escritor combatente, por isso, escreve seus contos 

humorísticos com outra proposta literária, diferente das já estudadas nesta tese. No texto em 

exame, a própria situação do protagonista e suas ações poderiam desencadear um drama, mas, 

por mecanismos textuais, transformam o trágico — morte — em comédia. Pautados nos 

estudos de Aurora G. R. Alvarez (2015), compreendemos que no macabro se manifestam 

elementos que expõem o homem diante de experiências de morte e/ou que materializam 

imagens relativas àquilo que porta o conteúdo semântico de funéreo. Estando muito presente 

no cômico na forma de humor negro, essa manifestação pode ter a função de provocar o riso 

na narrativa. Aprofundando nessa questão, essa pesquisadora entende o humor negro como o 

“recurso estilístico que se vale de elementos mórbidos como os relacionados à morte, ao 

lúgubre, como imagens de cadáveres, por exemplo, que são, por sua vez, destituídas de seu 

lado soturno, de sua seriedade e passam a suscitar o riso que derrui a gravidade da cena” (p. 

27). Acerca dessa variedade em Poe, Royot (2006) escreve: 

 

Poe’s black humor is a form of bravado designed to articulate genuine fears and 
partly allay such fears. Its violence even sometimes invites readers to enjoy the feel 
of killing and mutilating. Fanciful though this comic spirit may be, it entertains no 
illusion.  It is nurtured on anguish but seeking to evade pain through chaos, remains 
a shared experience as opposed to satanic laughter that chills the listener to the 
bones.239 (ROYOT, 2006, p. 68). 

 

Como bazófia, o “humor negro” em Poe, a fim de evitar o pranto diante de 

reconhecimentos de caos, visa expulsar o medo e, para tanto, necessita da cumplicidade do 

leitor. O uso de tais mecanismos se deve ao fato de esse tipo de produção se valer do 

argumento de que os contos cômico-satíricos se distanciam muito daqueles em que se 

testemunha os dramas de personagens fragmentadas, que antes inspiram a compaixão que o 

riso. Royot (2006, p. 68) acrescenta que, parafraseando o “ato falho” freudiano, através do 

                                                
239 O humor negro de Poe é uma forma de bravata concebida para articular temores genuínos e, em parte, 
dissipar tais medos. Sua violência, por vezes mesmo, convida os leitores a desfrutar da sensação de matar e 
mutilar. Embora fantasioso possa ser esse espírito cômico, não entretém nenhuma ilusão. É nutrido na angústia, 
mas buscando fugir da dor através do caos, continua a ser uma experiência compartilhada, em oposição ao riso 
satânico que gela o ouvinte até os ossos. 
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qual o desejo do inconsciente é realizado, o termo “failed fear”240 talvez se aplique muito bem 

ao humor de Poe e o defina excessivo e irreal como é de costume. 

Nessa diretriz, ele escreve contos nos quais personagens experimentam dores que 

podem ser vistas como cômicas por produzem efeitos hilários, quer descrevendo agressão 

física, como em “Loss of breath” (1832), quer relatando tortura mental, como em “A 

predicament” (1938). Neste último, a personagem, após sofrer pressão psicológica por parte 

do editor de Blackwood magazine, busca aventuras que a possibilitem escrever um artigo nos 

padrões desse jornal. Em uma igreja gótica, ela perde seu cachorro, seu criado negro e sua  

cabeça que é decepada pelo ponteiro do relógio da torre do templo. Mesmo degolada, ela 

continua a narrar suas fortes sensações, descrevendo o modo como os seus olhos e a cabeça se 

libertaram do corpo. Em “Bon-Bon” (1832), encontramos mais pinceladas de “humor negro”: 

o diabo adquire conhecimento alimentando-se de filósofos como Aristóteles, Platão e tantos 

outros. Para uma melhor deglutição, o processo de devoração acontece lentamente. Por 

exemplo, Quinto Flaco é regado com molho ao som de um seculare, cantado por ele mesmo, 

enquanto é assado, para o divertimento do devorador que gosta de variedade. 

Com essa proposta, Poe cria na ficção o que Henri Bergson (1899/2001, p. 58) iria 

anunciar no fim do século XIX, como um dos princípios da comédia: “Portanto, não há cena 

real, séria, dramática mesmo, que a fantasia não possa transformar em cômica”. Indo ao 

encontro dessa assertiva, vale o alerta de dois estudiosos do Gótico cômico. Avril Horner e 

Sue Zlosnik (2009) escrevem que mais do que apresentarem o binário entre “sério” e 

“cômico”, talvez fosse melhor pensar o Gótico como um gênero que também produz  

trabalhos nos quais são claros os sinais de que nada é para ser levado de maneira tão 

dramática. Vale enfatizar que o conto em análise possui estratégias narrativas diferentes das 

analisadas anteriormente, pois nele o autor expressa, de modo satírico, sua visão de mundo. 

Iniciemos por determinar os procedimentos de produção da comicidade. 

Considerando que, segundo Propp (1992), a exigência de verossimilhança é uma das 

condições da comicidade, Poe estende essa condição aos nomes próprios. Toby é a forma 

reduzida de Tobias, versão grega do nome bíblico hebreu (Toviyah) que significa “a bondade 

de Deus”. É um nome popular na Alemanha, Escandinávia, nos Estados Unidos e entre os 

judeus. Dammit é um trocadilho com a expressão damn it, que quer dizer “dane-se” ou “vá 

para o inferno”. Outra construção possível é “To be damned” (ou “Not to be damned”), 

significando ser ou não ser um maldito ou condenado, ou, ainda, fadado a ser condenado. 

                                                
240 medo falho 



220 
 

Estaria Poe dialogando com a famosa frase shakesperiana “To be or not to be, that is the 

question”? De qualquer modo, o nome constitui um jogo de palavras e gera sentido a partir da 

oposição semântica entre elas, ou seja, a significância nasce da percepção da diferença. No 

nome está a essência da personagem e a indicação do fim que ela teria como alude o narrador: 

“although this sounded very much like an oath”241 (p. 464). Usando desse recurso de criação 

de identidade, além de manter o aspecto de verossimilhança, condição da comicidade referida 

por Propp, o autor instaura um discurso irônico à medida que, tendo a personagem um nome 

de batismo abençoado (Toby), é desgraçada pelo nome de família (Dammit) e vitimizada por 

causa dessa carga negativa a que está vinculada pelo antropônimo. 

Outro procedimento de produção da comicidade é a própria caracterização das 

personagens. A respeito do aspecto físico delas, este é pouco revelado, porém, podemos 

deduzi-lo se voltarmos olhares para outras personagens de Poe que seguem nessa linha 

humorística. Em “The devil in the belfry” (1839) e “Bon-Bon” (1832), por exemplo, as 

personagens têm sobrepeso, são baixinhas, vestem-se com roupas coloridas e, sobretudo, 

possuem feições grotescas. Seguindo essa padronização, Dammit e sua mãe podem ter esses 

perfis, aproximando-se das personagens cômicas que, segundo Bergson (1899/2001, p. 17), 

carregam a “disformidade” como um dos aspectos que leva ao ridículo, produzindo, 

inevitavelmente, efeitos cômicos. De sua criação diz o narrador: 

 

[...] but, poor woman! She had the misfortune to be left-handed, and a child flogged 
left-handedly had better be left unflogged. The world revolves from right to left. It 
will not to whip a baby from left to right. If each blow in the proper direction drives 
an evil propensity out, it follows that every thump in an opposite one knocks its 
quota of wickedness in. I was often present at Toby’s chastisements, and, even by 
the way in which he kicked, I could perceive that he was getting worse and worse 
every day.242 (p. 459). 

 

Tanto a mãe quanto o filho são personagens construídas à base de traços rígidos: se 

por um lado ela insiste nos castigos que não regeneram o filho, por outro, este teima nos 

vícios. Além da ênfase no defeito físico da progenitora, essa citação pretende ser uma 

justificativa para a conduta desregrada do filho. A circunstância de ele ser uma pessoa com 

                                                
241 embora isso soava muito mais como uma praga. 
242 [...] mas, coitada! Ela tinha a infelicidade de ser canhota, e uma criança açoitada com a esquerda deveria ser 
melhor ficar sem castigo. O mundo gira da direita para a esquerda. Não se deveria chicotear um bebê da 
esquerda para a direita. Se cada golpe na direção correta impulsiona uma má propensão para fora, segue-se que a 
cada pancada em sentido oposto bate uma cota de maldade para dentro. Eu estava muitas vezes presente nos 
castigos de Toby, e, até mesmo pela maneira com que ele chutava, eu podia perceber que estava ficando pior e 
pior a cada dia. 
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sequelas físicas se deve aos muitos açoites violentos recebidos na infância. De fato, ao invés 

do corretivo lhe trazer bons ensinamentos, ele é deseducado, contrariando a lei das sociedades 

ocidentais que diz serem os pais os responsáveis pela educação dos filhos, o que não acontece 

aqui.  

Aí temos mais um procedimento de construção de comicidade. O fato de a mãe bater 

na criança e ela sempre voltar a ter o mesmo comportamento nos reporta ao “efeito de 

mola”243 referido por Bergson (1899/2001, p. 52), em que pela repetição temos “a visão de 

uma força que se obstina e de outra teimosia que a combate”. Segundo esse estudioso, esse é 

um mecanismo simples, mas capaz de produzir grande efeito. Poe bem o sabia, tanto que o 

vemos utilizando o mesmo recurso em outra cena, mas com uma variante: uma ideia fixa que 

se repete. Quando o narrador repreende Dammit na tentativa de livrá-lo do vício, este o 

afronta e, apesar de sofrer um assédio moral, recupera-se e permanece no mesmo estado:  

 

I remonstrated ― but to no purpose. I demonstrated ― in vain. I entreated ― he 
smiled. I implored ― he laughed. I preached ― he sneered. I threatened ―he swore. 
I kicked him ―he called for the police. I pulled his nose ― he blew it, and offered 
to bet the Devil his head that I would not venture to try that experiment again.244 (p. 
460). 

 

Essas personalizações exageradas apresentadas até aqui, repletas de desvios de 

conduta desproporcionais corroboram a visão grotesca do texto na medida em que 

caracterizam uma mistura dos mundos humano e animal. Dammit não age apenas como um 

ser humano, mas especialmente como qualquer outra espécie anômala, pois suas ações 

diferem do estritamente humano, ou seja, seu comportamento é reduzido à infra-humanidade.  

Sua constituição física é natural e extraordinariamente arremedada: sua conduta saltitante 

mais parece a de um macaco pulando de galho em galho. Lembrando que o símio é um 

motivo grotesco antigo, a sua peculiaridade símia como macaqueação da natureza humana 

reforça os efeitos cômicos e elucida a concepção de que o grotesco pode estar estreitamente 

vinculado ao cômico, especialmente ao discurso satírico (CORNWELL, 2009, p. 175). 

Adiante, voltamos a essa discussão. 

                                                
243 Para explicar o efeito de mola, Bergson toma como exemplo a “caixa de surpresa”: nela há um boneco que 
salta quando a abrimos. Se nós o achatamos, ele pula para cima; se apertamos mais, ele pula mais alto; se o 
esmagamos debaixo da tampa, muitas vezes, ele volta a saltar. 
244 Eu protestei ― mas sem nenhum propósito. Demonstrei ― foi em vão. Roguei ― ele sorriu. Implorei ― ele 
riu. Supliquei ― ele zombou. Ameacei ―  ele jurou. Eu o chutei ― chamou a polícia. Puxei o seu nariz ― 
estragou tudo, e se ofereceu a apostar a cabeça com o Diabo que eu não me arriscaria a tentar essa experiência 
novamente. 
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Dissemos a certa altura que o riso de Poe não é para fazer rir. Entretanto, não há como 

permanecer com uma feição séria ao lermos passagens como essas nas quais o domínio do 

autor das técnicas da comédia se revela apurado em contraste com o comentário de Rourke 

(1931/2004) que vê as distorções dos “lineamentos humanos” realizadas por ele como ponto 

negativo. A propósito, lembramos a epígrafe deste Capítulo, na qual Poe anuncia que a beleza 

é fabricada não somente tendo o belo como inspiração, mas sua origem pode sim estar na 

deformidade: é dessa rica e poderosa combinação que nasce a harmonia do trabalho criativo. 

Ao defender a “Deformidade de desproporção” e a combinação da “Beleza” e da 

“Deformidade” como material de arte, ele se mostra coerente e coloca-se como um artista no 

verdadeiro sentido da palavra, capaz de criar, com maestria, gêneros e estilos distintos. 

Para usar a exposição de traços humanos a favor do humor, ele põe em cena situações 

da vida real, ressaltando elementos da fisionomia, como a descrição da face, boca e fala, do 

riso, dos dentes e de outros elementos que levam inevitavelmente a efeitos cômicos. A 

transcrição de um recorte esclarece melhor esse artifício do que qualquer tentativa nossa de 

descrição de seus trejeitos: 

 

When I had made an end of my lecture, Mr. Dammit indulged himself in some very 
equivocal behavior, for some moments he remained silent, merely looking me 
inquisitively in the face. But presently he threw his head to one side, and elevated 
his eyebrows to great extent. Then he spread out the palms of his hands and 
shrugged up his shoulders. Then he winked with the right eye. Then he repeated the 
operation with the left. Then he shut them both up very tight. Then he opened them 
both so very wide that I became seriously alarmed for the consequences. Then, 
applying his thumb to his nose, he thought proper to make an indescribable 
movement with the rest of his fingers. Finally, setting his arms akimbo, he 
condescended to reply.245 (p. 461-462). 

 

A precocidade de Dammit no vício é espantosa. Este aumenta com o passar dos anos 

da personagem e consolida-se com a sua força física. Ele não hesita em dizer habitualmente: 

“‘I’ll bet you what you please,’ or ‘I’ll bet you what you dare,’ or ‘I’ll bet you a trifle,’ or 

else, more significantly still, ‘I’ll bet the Devil my head’”246 (p. 461, grifos do autor). Com o 

                                                
245 Quando eu tinha acabado minha preleção, o Sr. Dammit entregou-se a um comportamento muito ambíguo, 
por alguns momentos, ele permaneceu em silêncio, apenas me olhando com curiosidade no rosto. Mas logo 
jogou a cabeça para um lado, e elevou as sobrancelhas a grande extensão. Em seguida, espalhou as palmas das 
mãos e encolheu os ombros. Depois, piscou com o olho direito. Em seguida, repetiu a operação com o esquerdo. 
Depois os fechou bem apertados. Então, os arregalou tão largamente que fiquei seriamente alarmado com as 
consequências. Em seguida, aplicando o polegar ao nariz, pensou ser adequado fazer um movimento 
indescritível com o resto de seus dedos. Finalmente, colocando as mãos nos quadris, condescendeu em 
responder. 
246 “Apostarei o que você quiser”, ou “Apostarei o que você ousar”, ou “Apostarei uma ninharia”, ou ainda, de 
forma mais significativa, “Apostarei minha cabeça com o Diabo”. 
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tempo, abandona todas as outras formas de aposta e insiste na última, inserindo, desse modo, 

a personagem do diabo no âmbito da narrativa. Poe resgata esse mito representando-o em 

discordância com a referência clássica, apropriadamente descrita por Cirlot (1978). Esse 

estudioso escreve que análogo à esfinge grega, o diabo integra os quatros elementos: 

 

sus piernas negras corresponden a la tierra y a los espíritus de las profundidades; las 
escamas verdes de sus flancos aluden al agua, a las ondinas, a la disolución; sus alas 
azules aluden a los silfos, pero también a los murciélagos por su forma membranosa; 
la cabeza roja se relaciona com el fuego y las salamandras.247 (CIRLOT, 1978, p. 
169).  
 

O diabo de Poe é apresentado como “a little lame old gentleman of venerable 

aspect”248 (p. 464), sorridente e cordial, “with an air of the most unadulterated benignity 

which it is possible for he mind of man to imagine”249 (p. 465). Ele tem uma aparência 

agradável, pois se veste elegantemente com um terno preto, e tem o cabelo bem penteado, 

como uma moça. Outrossim, ao ser nominado com letra maiúscula, caracterizando nome 

próprio, ganha status de relevância na narrativa. Construído desse modo, o discurso cria certa 

divindade, apontando para um “endeusamento” do diabo que vem para ceifar a vida, 

colocando-se no lugar do Criador. 

Essa personagem se mostra risível na medida em que o tipo de cabelo, as suas 

vestimentas e maneiras, fazendo-o parecer um cavalheiro, funcionam como um disfarce. 

Segundo Bergson (1899/2001, p. 31), “todo disfarce será cômico, não só o do homem, mas 

também o da sociedade, e até o da natureza”. Portanto, contestando a visão canônica do 

demônio, essas descrições designam um diabo que não é apavorante, mas um tanto ridículo, 

um diabo de teatro cômico, que gosta mais de fazer pilhérias de mau-gosto do que de pôr 

almas a perder. Segundo Royot (2006), citando Rene Girard, em Poe, o demônio que 

costumava cruzar o inferno para aborrecer e perseguir os humanos na mitologia Antiga foi 

progressivamente transformado em um cidadão cômico. Contrapondo-se a essa tipificação 

benigna inicial, o desenvolvimento dos acontecimentos revela um diabo símbolo do malvado 

― o Tentador e o Carrasco ― cujo papel é “espoliar o homem, tirar-lhe a graça de Deus, para 

então submetê-lo à sua própria dominação” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1993, p. 337).  

                                                
247 suas pernas negras correspondem à terra e aos espíritos das profundidades; as escamas verdes de seus flancos 
aludem à água, às ondas, e à dissolução; suas asas azuis aludem aos espíritos do ar, porém também aos morcegos 
por sua forma membranosa; sua cabeça roxa relaciona-se ao fogo e às salamandras.  
248 um velhinho coxo, de venerável aspecto 
249 com um ar da mais inalterada benignidade que é possível a mente humana imaginar. 
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Essas caracterizações nos levam a crer que a crítica do autor não poderia vir tão às 

claras. A “alquimia misteriosa”, no dizer de Royot, em Poe, se esconde nas entrelinhas. 

Conforme Quinn (1998, p. 325), essa narrativa “is an amusing satire on things in general, the 

New England Transcendentalists in particular, and contains a defence by Poe against the 

charge that he had never written a moral tale”.250 Desse movimento cultural surgido em 1836, 

cujas ideias pregavam a existência de um estado espiritual ideal, Poe atacava o excesso 

estilístico, estendendo a sua irreverência, essencialmente, à filosofia social de seus 

representantes. Tentando se enquadrar como um membro da pequena nobreza virginiana, 

classe social a que ele só podia aspirar, opunha-se aos pontos de vista transcendentalistas 

sobre abolição e reforma, adotando uma postura hostil, e travava batalha, particularmente, nas 

questões de novidade e originalidade. No conto, pode-se facilmente detectar o seu tom 

cáustico no ponto em que o Transcendentalismo é achincalhado ao ser comparado a uma 

doença: “At all events, he is cured of the transcendentals”251 (p. 465); ou, ainda, quando seus 

membros são caçoados ao serem acusados de sovinas: “[...] for the general expenses of his 

funeral, sent in my very moderate bill to the transcendentalists. The scoundrels refused to pay 

it [...]”252 (p. 467). 

Partindo do pressuposto de que a sátira consiste em “uma alteração ridícula do 

modelo” (PIRANDELLO, 1996, 78), deduzimos que o autor americano a leva ao seu grau 

máximo ao pôr em evidência a sociedade e ridicularizá-la. O escarnecimento acontece 

associado à expressão do horror, à medida que há um exagero do modelo, um exagero do 

exagero. Por isso, para atingir esse efeito é inevitável que ele force os meios expressivos 

através da adulteração dos valores do protótipo reproduzido. Esse caminho trilhado por ele e 

suas muitas declarações mordazes confirmam que “a sátira em Poe é sempre desprezo” 

(CORTÁZAR, 2004, p. 110). 

Nessa perspectiva, a narrativa, com suas nuanças góticas, particularmente o desfecho, 

aparta-se das regras estéticas correntes ao enfatizar o grotesco: tendo a cabeça cortada, o 

amigo de Dammit leva-o ainda vivo para casa e chama os homeopatas para cuidar dele. Eles 

dão pequenas doses de remédios que não são suficientes; ele piora e vem a morrer. O amigo o 

enterra e manda a conta para os transcendentalistas que se negam a pagar as despesas, 

conforme citação anterior. O amigo, sem saída, desenterra Dammit e vende-o para comida de 

                                                
250 é uma divertida sátira das coisas em geral, dos transcendentalistas da Nova Inglaterra, em especial, e contém 
a defesa de Poe contra a acusação de que ele nunca havia escrito um conto moral.  
251 Em todo caso, ele está curado do transcendentalismo; 
252 [...] quanto às despesas gerais de seu funeral, enviei a moderada conta para os transcendentalistas. Os 
canalhas se recusaram a pagá-la. 
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cachorro.  Neste ponto, a forte intrusão do fantástico não antagoniza o leitor se ele admite que 

eventos extraordinários são possíveis em um universo não necessariamente remoto no espaço 

ou no tempo, mas cuja configuração não acontece sem o alcance da mente. 

Esse epílogo enfatiza parte do corpo humano — a cabeça —, elemento significativo no 

desenrolar da narrativa. Esse destaque nos faz refletir a respeito de seu valor simbólico. A 

cabeça não é apenas o centro do funcionamento físico do corpo e do pensamento. Na visão 

bíblica, por exemplo, está fortemente relacionada às experiências do homem. Segundo o 

ponto de vista cristão, sua posição adquire diversos significados: pôr a mão sobre a cabeça 

supõe vergonha (2Sm 13, 19); incliná-la indica tristeza (Is 58, 5); meneá-la denota desprezo 

(Mc 15, 29); e elevar a cabeça de alguém é dar-lhe reconhecimento (Gn 40, 20). São 

possíveis, ainda, outras significações em outros contextos: o sangue sobre a cabeça imputa 

culpabilidade a alguém sobre algum fato (Js 2, 19); e ferir o inimigo na cabeça significa 

vitória sobre ele (Sl 68, 21). 

Dentre as várias simbologias, ter a cabeça cortada é um grande infortúnio (Mc 6, 14-

28). É nessa percepção que se apega Poe, ao destacar a desventura da personagem principal. 

O discurso presente no texto leva o enunciatário a identificar uma conduta inadequada por 

parte da vítima, visto que ela figura a violação dos preceitos de moralidade e, em cada evento, 

articulam-se diferentes mecanismos narrativos para elucidar a postura dela. Adiante, deter-

nos-emos nessa discussão, apontando a posição do enunciador. Por hora, detectamos que, por 

estar com sua alma em perigoso estado, a persistência das atitudes de Dammit o leva ao 

desfecho fatal. 

Apreender que Dammit será vendido como comida para cachorro chama atenção para 

uma referência anafórica disposta no início do conto quando o narrador apresenta o 

protagonista: “He was a sad dog, it is true, and a dog’s death is was that he died”253 (p. 459). 

O dispositivo linguístico, permitindo a construção de sentido antes da observação dos fatos, 

postula artificialmente noções abstratas, sem nunca colocá-las para o resto da experiência. A 

associação tardia de Dammit com cães de repente traz à luz o pleno significado de diversos 

incidentes, como se o texto fosse subitamente decifrado. O desvelamento é escondido do 

leitor tempo suficiente até às últimas frases para causar um anticlímax, uma explosão de riso 

após Dammit ter pulado para a morte. 

A equiparação de  Dammit, num primeiro momento, a um aninal e, depois, a produto 

alimentício, por mais engraçada que seja, ultrapassa o campo do cômico, pois altera a 

                                                
253 Ele levava uma vida de cão, é verdade, e foi com uma morte de cão que morreu. 
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hierarquia das espécies. De acordo com Anatol Rosenfeld (1973, p. 62-63), este fenômeno 

“resulta quando o mundo orgânico se confunde com o anorgânico, quando o mecanisno 

adquire vida e a vida se enregela e se converte em mero agregado material”. Conforme a 

orientação científica, não é concebível alguém perder a cabeça e continuar vivo a ponto de 

receber cuidados médicos e alimentação. Em Dammit, a hierarquia humana é rebaixada até 

fundir-se com o domínio animal, o que torna essa personagem eminentemente grotesca por se 

transformar em uma aberração da natureza, um ser anômalo.   

Antes desse desfecho, quando confrontado com o mistério provocante, se por um lado 

o narrador define Dammit como esquisito e propõe-se a examinar o estranho comportamento 

da personagem, por outro, insinua que os transcendentalistas, mais uma vez satirizados, iriam 

facilmente recorrer a sublimar noções, refletindo sua filosofia e chamariam esse mutante de 

“místico” (Coleridge), “panteísta” (Kant), “evasivo” (Carlyle) e “hiperexcêntrico” (Emerson). 

Este método tautológico de raciocínio é censurado por Poe, anos mais tarde, em Eureka: a 

prose poem (1848). 

Digno de nota, ainda, é a configuração da sátira por meio do diálogo com a fábula. 

Nesse processo de comunicação, o conto dialoga com o gênero fabular percebendo, 

compreendendo o seu significado e ocupando, simultaneamente, em relação a ele, uma “ativa 

posição responsiva”, no dizer de Bakhtin (2003, p. 271). Se é de concordância ou 

discordância, ou se completa ou aplica suas estruturas é o que procuramos analisar. O fato é 

que, desde o título, o texto de Poe prepara-se para usar a estrutura fabular. 

Em uma primeira leitura, uma semelhança é visível entre essa narrativa e as fábulas, 

por se constituírem ambas como “formas simples”, na concepção de André Jolles (1976), e 

por trazerem em seu bojo uma moral. Em uma segunda leitura, ficam evidentes algumas 

inversões as quais se revestem de relevância para a identificação das relações dialógicas entre 

os gêneros. 

Diferindo das fábulas cujas personagens são geralmente animais, o texto de Poe tem 

como atores seres humanos. As fábulas, na sua maioria, não determinam a categoria espaço-

tempo, podendo a história acontecer num lugar e num tempo indeterminados. Diversamente 

de outros contos de Poe nos quais não se encontra um quadro da vida americana da primeira 

metade do século XIX (TODOROV, 1980, p. 160), nessa narrativa, essas categorias são 

marcadas por meio da utilização da ancoragem como procedimento de obtenção de ilusão de 

realidade, dando a entender que a história se passa em meados dos anos 1800, possivelmente 

em território americano.  
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Além do Transcendentalismo, já mencionado, são citados pejorativamente nomes de 

jornais como Down Easter, North American Quarterly Hundrum e Dial, o organismo literário 

do movimento transcendentalista, e obras como a antologia Poets and Poetry of America 

(1842), de Griswold. Pautados nas teorias estéticas de Poe, no sentido de que tudo deve se 

encaminhar para o efeito pretendido, essas ancoragens ressaltam o caráter satírico da narrativa 

e reforçam o antirromantismo do autor na medida em que ele critica abertamente os 

românticos transcendentalistas por levarem o individualismo radical ao extremo. 

O narrador-observador das fábulas é substituído por outro que, a partir da tipologia de 

Norman Friedman (2002), enquadra-se na categoria “Eu” como Testemunha o qual, situando-

se dentro da história, está de certo modo envolvido na ação e familiarizado com as 

personagens, e fala em primeira pessoa. Ele consegue conversar com as personagens, obter 

seus pontos de vista a respeito das matérias concernentes e, “no limite último de suas forças, 

pode fazer inferências do que os outros estão sentindo e o que estão pensando” (FRIEDMAN, 

2002, p. 176, grifo do autor).  

O uso dessa estratégia narrativa não é ingênuo, ao contrário, é intencional, pois garante 

mais autenticidade ao enunciado, se partirmos do pressuposto de que em todo ato 

comunicativo, oral ou escrito, o enunciador tem a intenção de manipular e convencer o 

enunciatário de que o seu discurso é verídico, fazendo crer como verdadeiro tudo aquilo que 

diz. Poe se vale desse recurso em grande parte dos seus contos, especialmente nos 

humorísticos, nos quais, em geral, uma personagem é introduzida na cena de abertura para 

contar sobre eventos notáveis, como vemos em “The devil in the belfry” (1839), em que o 

narrador inicia seu relato com esta declaração: “No one who knows me will doubt that the 

duty thus self-imposed will be executed to the best ability, with all that rigid 

impartiality[...]”254 (p. 298). Observa-se que na maioria das vezes, o autor pretende ser parte 

da audiência, alegando que apenas registrou as palavras do próprio relator da história. O fio 

pode não ser sobre o contador de histórias, mas ele é o único que procura o extraordinário e 

testa os limites do possível, tentando provar que a aventura ou experiência ali contada supera 

todas as expectativas. 

No presente caso, o narrador revela essa intencionalidade de dois modos distintos, 

porém complementares: primeiro, pela repetição do vocábulo “verdade” que, apesar de ser 

aparentemente desnecessário, tem função semântica ao dar ênfase e força ao texto, conforme 

                                                
254 Ninguém que me conhece duvidará que o dever, portanto, autoimposto será executado com a melhor 
capacidade, com uma rígida imparcialidade [...] 
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observado em alguns fragmentos: “[...] for to say the truth [...]”255 (p. 464, grifo nosso); “The 

truth is, he had been deprived of his head [...]”256 (p. 466-467, grifo nosso); “[...] when the sad 

truth flashed upon me at once”257 (p. 467, grifo nosso). Segundo, ao reforçar com veemência a 

afeição que nutre pelo protagonista. Se convencer o enunciatário de que a sua amizade é 

verdadeira, igualmente seu relato se torna expressão da mais pura verdade, pois mentir seria 

trair o companheiro, conforme visualizamos na citação em que confessa as suas exaustivas 

tentativas em desvencilhar o amigo do vício, analisada anteriormente como efeito de mola. 

Não obstante das inúmeras provas de simpatia, Dammit não quer saber dos conselhos 

do amigo, rejeitando, enfim, todas as suas admoestações. Nem mesmo a tática de uma 

repreensão amigável faz efeito positivo. O narrador resolve não mais incomodá-lo com 

recomendações e decide deixá-lo livre para agir por si mesmo. Contudo, firme na 

camaradagem, não se desliga de sua companhia, seguindo-o e, até mesmo, achando graça das 

suas piadas maldosas. Tanto que no final, além do diabo, Dammit conta somente com o amigo 

como testemunha e relator da “verdade” sobre sua vida e morte. 

No entanto, não se espera que o narrador de Poe seja tão confiável quanto ele promete, 

pois ele amplia a fantasia com detalhes realistas e acontecimentos reais com a fantasia. 

Quando o conto é supostamente autobiográfico, como é o caso de “William Wilson” (1839), 

ele manipula as aparências para fazer a invenção coincidir com a observação. Na situação em 

exame, é peculiar a configuração do narrador que exibe outra faceta além da do bom e fiel 

companheiro. Ao mesmo tempo em que faz votos de servir Dammit, a fim de salvar a sua 

alma que se encontra em perigo, julga o amigo por seus vícios. Agindo assim, manifesta-se 

partidário e defensor da moral social: 

 

[…] but still I could not help thinking it my duty to put him down. The habit was an 
immoral one, and so I told him. It was a vulgar one ― this I begged him to believe. 
It was discountenanced by society ― here I said nothing but the truth. It was 
forbidden by act of Congress ― here I had not the slightest intention of telling a 
lie.258 (p. 460). 

 

                                                
255 [...] para dizer a verdade [...] 
256 A verdade é que ele tinha sido privado de sua cabeça [...];  
257 [...] quando a triste verdade imediatamente reluziu sobre mim. 
258[...]  mas ainda assim eu não podia deixar de pensar que era meu dever repreendê-lo. O hábito era imoral, e 
então disse a ele. Era vulgar ― isto lhe implorei que acreditasse. Era desaprovado pela sociedade ― aqui não 
disse senão a verdade. Era proibido por um decreto do Congresso ― aqui não tinha a menor intenção de contar 
uma mentira. 
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No desfecho da narrativa, sendo a morte de Dammit considerada pelo narrador um 

castigo e uma lição para todas as pessoas desregradas, a voz do narrador deixa transparecer a 

posição ideológica da sociedade que o enunciador quer criticar. Se o fomento para a ação de 

Poe é o discurso da fábula, o que impulsiona o narrador é o discurso de outrem, ou seja, o 

ataque lançado contra ele por certos ignorantes que o criticavam por nunca ter escrito um 

conto com uma moral. Desse modo, essa obra de Poe nasce como réplica aos críticos literários 

e aos seus colegas de profissão. Bakhtin (2003) explica que “as réplicas são interligadas e 

cada uma, por mais breve e fragmentária que seja, possui uma conclusibilidade específica ao 

exprimir certa posição do falante” (p. 275, grifo nosso). Por isso, o narrador, assumindo uma 

posição e com o propósito de por fim às acusações, propõe escrever uma história cuja moral 

está estampada no título. 

Inicialmente, pode-se pensar que o que viria a ser escrito seria uma fábula nos 

modelos clássicos, porque o narrador faz esse anúncio claramente. Entretanto, ele próprio 

alertara antecipadamente que “no man can sit down to write without a very profound 

design”259 (p. 458). Amparados no pensamento bakhtiniano, pode-se dizer que o texto de Poe 

simpatiza com a fábula, aproximando-se dela, por conter uma moral, e dela se distancia, 

configurando-se como um conto moderno, mais precisamente, uma metarrativa na qual a 

forma de produção da escritura é discutida. Com essa declaração, o enunciador, como porta-

voz do autor, traz à tona a discussão acerca da moral e impõe o seu ponto de vista, ao afirmar 

que um escritor no ato de escritura não precisa ter cuidado com a sua moral. Em ensaio 

intitulado “The poetic principle” (1850/1984b), Poe volta a criticar o pressuposto de que a 

ficção tem um dever didático ou moral de educar as pessoas sobre o que é certo ou errado. 

Nesse texto a posição dele é em defesa da Arte pela Arte, defesa da liberdade artística em 

relação às pressões sociais. Nessa perspectiva, esse é mais um raciocínio de evidência de 

sátira na narrativa. 

Considerando que todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor 

grau, Bakhtin (2003, p. 272) sublinha que “cada enunciado é um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados” e pressupõe a existência “também de 

alguns enunciados antecedentes ― dos seus e alheios ― com os quais o seu enunciado entra 

nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe 

já conhecidos do ouvinte” (2010, p. 272, grifo nosso). O que o texto de Poe faz é exatamente 

chamar o discurso fabular para a discussão: nesse processo, polemiza, discorda dele 

                                                
259 nenhum homem pode se sentar para escrever sem uma profunda intenção. 
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totalmente e apresenta outro discurso no qual toda obra literária tem uma moralidade, uma 

“intenção”, independentemente de ser ela uma fábula ou não.  

Ao atribuir ao título a moral, o enunciador convida o enunciatário para adentrar um 

recinto tão apreciado e conhecido. A expressão explicativa — conto moral — vem a ser um 

anúncio a respeito do gênero fábula, e o que está grafado com destaque levanta a questão se se 

trata de uma narrativa tradicional ou não. Com versatilidade, o que o enunciador pretende 

enunciar constitui, portanto, outro modo narrativo que poderia ser, na visão do narrador, 

conferido às fábulas tradicionais. Isso o leva, ironicamente, a declarar que “should have credit 

for this arrangement ― a far wiser one than that of La Fontaine and others, who reserve the 

impression to be conveyed until the last moment, and thus sneak it in at the fag end of their 

fables”260 (p. 459).  

Essa asseveração pode levar um leitor inexperiente a pensar que Poe, intermediado 

pelo narrador, despreza a tradição literária. Porém, um conhecedor de sua obra há de se 

lembrar de “Marginalia” e recordar das inúmeras passagens nas quais ele cita nomes de 

muitos escritores clássicos, comentando algumas obras, na indicação de ser um leitor deles. 

Em “Review of Twice-told tales” (1842/1984d) e “The philosophy of composition” 

(1846/1984c), por exemplo, encontramos visíveis rastros dessas influências, o que nos habilita 

a dizer que ele é um artista eminentemente aristotélico, pelo modo como traz para o campo 

poético e prosaico tópicos como o efeito, o desenlace e a extensão, pensados por Aristóteles, 

ainda que este os tenha mencionado referindo-se à tragédia. Para ilustrar essa admiração, 

trancrevemos um trecho em que, como um canto de louvor, ele não poupa elogios aos antigos: 

“One of the most singular styles in the world ― certainly one of the most loose ― is that of 

the elder D’Israeli [1766-1848]”261 (1844-49/1984, p. 1052).  

Julia Kristeva, em Introdução à semanálise (1974, p. 62), escreve que Bakhtin “é um 

dos primeiros a substituir a découpage estatística dos textos por um modelo, no qual a 

estrutura literária não é [original], mas onde ela se elabora em relação a uma outra estrutura” 

(grifo do autor). Com essa noção em mente, depreende-se que Poe, mesmo desconhecedor 

desse princípio, se mostra um escritor avant-garde de seu tempo ao tornar evidente, muitos 

anos antes, a concepção bakhtiniana de que todo enunciado é dialógico, constituindo-se a 

partir de outro enunciado.  

                                                
260 deveria ter crédito por esse arranjo ― muito mais sábio que o de La Fontaine e outros, que reservam a 
impressão a ser transmitida até o último momento e, assim, conduzem-na até o fatigante final de suas fábulas. 
261 Um dos estilos mais singulares do mundo ― certamente um dos mais soltos ― é o do velho D'Israeli [1766-
1848]. 
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De outro modo, Poe já manifestara o seu ponto de vista no ensaio “The Philosophy of 

composition” (1846-2001b). Ao descrever o processo de construção do poema “The raven” 

(1845), ele submete à análise os efeitos artísticos utilizados até então e verifica que o “refrão” 

é universalmente empregado. Todavia, considera que “with regard to its susceptibility of 

improvement [...] it to be in a primitive condition”262 (POE, 1846/1984c, p. 17). E, dialogando 

com a tradição, decide “to diversify, and so vastly heighten, the effect”263 (POE, 1846/1984c, 

p. 17) e produzir “continously novel effects”264 (POE, 1846/1984c, p. 17). 

Seguindo processo semelhante na prosa, em particular nesse conto, Poe desconstrói a 

estrutura da fábula, que tradicionalmente contém a moral no parágrafo final e constrói uma 

nova estrutura na qual o título comporta a própria moral. O uso desse expediente ilustra bem 

as palavras de Bakhtin (2003, p. 229) ao afirmar que “o objeto, por assim dizer, já está 

ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos. Nele se cruzam, convergem 

e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes”. Apresentado sob outro 

prisma, o texto de Poe eleva e produz novo “efeito” que não recai sobre a moral, mas, 

preponderantemente, sobre o caráter satírico, revelando, assim, a cosmovisão de seu autor. De 

fato, pode-se dizer que não há a intenção de deixar uma moral, antes é justatmente a 

ridicularização desse ensinamento que é o tema do conto. O leitor, ao deparar-se com essa 

nova estratégia, não precisa esperar até o final da leitura para saber o gênero literário que está 

apreciando.  

Bakhtin (2003, p. 300) ressalta que “todo enunciado além do seu objeto, sempre 

responde de uma forma ou de outra aos enunciados que o antecederam”. E mais: “O 

enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes da 

comunicação discursiva” (p. 301). Como se vê, a inserção do momento da escritura do conto 

de Poe na história literária ocorre por meio do diálogo com as narrativas que o antecederam. 

Da relação dialógica com os efeitos artísticos usuais antecedentes, surge um esquema 

narrativo, absorvido de outras fábulas e transformado em outra estrutura, que sustenta o conto. 

Essa cadeia dialógica não se encerra aí. O enunciado de Poe pressupõe atitudes responsivas 

dos enunciados subsequentes, gerando ressonâncias dialógicas. Uma dessas atitudes, entre 

tantas possíveis, é o segmento “Toby Dammit”, adaptação desse conto, com duração de 44 

minutos, dirigido por Fellini, parte integrante do filme Histórias extraordinárias (2001), do 

qual nos ocupamos agora, iniciando com um breve resumo da fábula. 
                                                
262 com relação à sua suscetibilidade de aperfeiçoamento [...] está numa condição primitiva. 
263 diversificar e, assim, elevar imensamente o efeito                
264 continuamente novos efeitos.  
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O inglês Toby Dammit, um ex-ator shakespeariano cuja carreira está em decadência 

por causa do alcoolismo, concorda em fazer um western católico em Roma. Um entusiasta de 

carros de corrida, ele aceita fazer o filme porque está interessado em garantir a Ferrari (último 

modelo) prometida pela produção. No aeroporto, à sua chegada, ele faz um esforço 

enlouquecido para escapar das luzes, da multidão e das perguntas dos repórteres. No alto de 

uma escada rolante, tenta pegar uma bola que vem até ele, mas  que volta para uma menina de 

cabelos dourados que lhe agradece com um sorriso tão estranho, levando-o  a experimentar 

uma premonição e cair em completa angústia. Acompanhado de seus produtores, vai de carro 

a uma emissora de TV e, nesse percurso, continua a ter visões da menina com a bola. No 

decorrer de uma cerimônia de premiação, completamente bêbado, foge em sua Ferrari. Na 

estrada, após desabalada corrida, na frente de uma ponte caída, alguns trabalhadores tentam 

parar seu carro em alta velocidade. Dammit faz uma pausa e, em seguida, acelera 

freneticamente, forçando através de um precipício para o outro lado. Nada mais se poder ver a 

não ser um fio escorrendo sangue, enquanto a menina recolhe em seus braços algo em forma 

de bola: a cabeça de Dammit. 

A narrativa fílmica surpreende o espectador que conhece o conto de Poe que deu 

origem à película. Esta faz uma leitura que, à primeira vista, tem poucos pontos em comum 

com ele, encontrando respaldo no ponto de vista de Field (2001) que considera que a maneira 

de fazer melhor uma adaptação é não ser fiel ao original. Uma das explicações para essa 

dessemelhança pode estar nas considerações de Hutcheon (2011) de que as unidades 

separadas de uma história também podem ser transmidiadas, resumidas em versões 

condensadas e, até mesmo, “podem perfeitamente mudar ― radicalmente, em sua grande 

maioria ― durante o processo de adaptação, e não apenas no ordenamento do enredo, embora 

esse seja o caso mais óbvio” (HUTCHEON, 2011, p. 34). 

Além  do fato de ter o mesmo nome, o que tem a ver o bem humorado Dammit de Poe 

com o beberrão e arrogante personagem de Fellini? Precisamos chegar até o desenlace para 

descobrir que o seguimento leva mais que esse elemento do texto adaptado. De modo brando, 

ele retoma o percurso de um sujeito que enfrenta um estranho misterioso em uma ponte e 

perde a sua cabeça por causa de uma aposta. Não nos deteremos na verificação do nome 

porque já o fizemos na primeira parte deste Capítulo quando da análise do conto. Resta 

enfatizar que a mesma interpretação aí desenvolvida é totalmente válida no presente caso. 

Acrescentamos um aspecto que não foi então tratado: sendo “toby” uma gíria corriqueira nos 

tempos de Poe, significando “ignorante”, “burro”, temos que essa personagem pode ser lida 

como um “tolo” que vai se dar mal. Esse sentido se adequa muito bem ao âmbito escolhido 
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por Fellini, pois a personagem criada por ele almeja conquistar a qualquer preço o prêmio a 

ele oferecido e, por causa de sua ambição, perde a própria vida. 

Ainda falando do nome, consideramos o título uma escolha adequada do diretor 

italiano, pois  vai ao encontro da de seus colegas franceses, Vadim e Malle, que utilizam os 

nomes dos protagonistas em suas respectivas películas. Ainda, é digno de nota a associação 

do título com o do conto. A alternativa de Fellini difere da de Poe: na medida em que o leitor 

tem o seu trabalho facilitado, pois lê no título a moral da história, o espectador é obrigado a 

esperar até o desfecho para poder associar o nome ao desfecho trágico da personagem e 

conhecer a intenção do diretor.  

A adaptação atualiza o texto adaptado, deslocando-o para outro contexto. Nesse 

sentido, Fellini parece ser o único entre os diretores, incluindo Corman, que consegue captar a 

modernidade fundamental da história de Poe. Esse deslocamento insere-o no Gótico 

contemporâneo por  sua  história ser ambientada em um cenário moderno e, particularmente, 

por circular em torno de um nexo especial: o problema de assimilação das ansiedades sociais. 

De certa maneira, não deixa de ter uma estreita conexão com o Gótico urbano, por retratar 

dramaticamente o caos da cidade, que se apresenta como um lugar de ruínas, paradoxalmente 

bem desenvolvida e decadente, num estado degradante, que não possibilita plena vida aos 

seus habitantes, mas tão somente alienação que os leva, inevitavelmente, à paranoia, 

fragmentação e perda de identidade (WARMICK, 2009, p. 251).    

Steven Bruhm (2011) assegura que, de modo algum, o Gótico contemporâneo rompe 

com o Gótico tradicional que sempre jogou com a cronologia, olhando para trás, ansiando por 

uma estabilidade social que nunca existiu. Segundo ele, “what becomes most marked in the 

contemporary gothic ― and what distinguish it from its ancestor ― is the protagonists’ and 

the viewers’ compulsive return to certain fixations, obsessions, and blockages”265 (BRUHM, 

2011, p. 261). No presente caso, o protagonista, conforme veremos no decorrer da análise, 

age, peremptoriamente, motivado por obsessões. Se por um lado, a obra de Fellini desloca  a 

história de Poe para um contexto contemporâneo, por outro, resgata o que lhe é de mais 

precioso: o seu “secreto argumento” (BORGES, 2008, p. 89), a sua essência cômica e peculiar 

natureza grotesca, sob uma perspectiva satírica.  

Sua sátira mais explícita volta-se ao meio artístico ― cinema e televisão ― ao passo 

que a mais velada se dirige à sociedade italiana. Ilustrando a primeira, temos a personagem 

principal, um ator inglês, típico superstar, que vai à Itália para estrear o primeiro faroeste 
                                                
265 o que se torna mais acentuado no gótico contemporâneo ― e que o distingui de seu antepassado ― é o 
compulsivo retorno de protagonistas e telespectadores  a certas fixações, obsessões e bloqueios.  
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católico  ― O mito evangélico da Redenção―, uma espécie de peça ocidental bíblico-

marxista que pretende ser uma releitura da história de Jesus Cristo. Nessa reformulação, por 

exemplo, dois foras da lei representariam a anarquia; no saloon, a moça dos seios fartos seria 

o vão refúgio irracional; o prado existiria como o lugar à margem da história; e os bisões 

constituiriam um meio de subsistência pelo qual o homem deveria lutar. Já no início, a quebra 

de paradigmas decorrente da  irreverência de Fellini é notada ao visualizarmos a personagem 

do padre que, ao invés de se ocupar das coisas de Deus, atua como representante da direção 

do filme, dando as boas-vindas ao astro, em uma clara inversão de papéis. Sendo o segmento 

rodado em Roma, centro mundial da Igreja Católica, o modo de construção dessa personagem 

é uma grande afronta a essa instituição e, seguindo os critérios de ética e da moral no cinema, 

elencados por Claude Bremond (1966/1973), ela seria facilmente censurada por avaliadores 

católicos que na época costumavam proibir filmes com ideologias que questionavam as 

posições tradicionais da igreja. Cenas do clérigo, fumando dentro do carro ou divertindo-se e 

bebendo ao lado dos convidados no show de premiação, ratificam o seu desvio de função e 

intensificam a índole sarcástica do diretor italiano. 

Como o segmento se propõe a ser uma obra metalinguística, espera-se que as ações 

girem em torno desse enredo, mostrando o cotidiano de um set de filmagem tão característico 

nesse tipo de produção que usa a linguagem do cinema para comentar um filme cujas 

personagens estão fazendo. Todavia, os trabalhos não são mostrados, porque a história não se 

concentra nos eventos em que Dammit está envolvido, mas em seu próprio caráter e em sua 

visão de mundo. Por isso, seu olhar é primordial, porque é por meio dele que o espectador 

toma conhecimento da realidade diegética. Esse homem não se importa com sua ocupação, 

mas tão somente com a vida de celebridade, ficando, portanto, o enfoque deslocado, pois as 

atividades de produção não geram nenhuma importância para ele. Nesse contexto, na 

contramão da narrativa cinematográfica tradicional, o segmento propõe um novo tipo de 

tecido narrativo no qual a ação principal aparece constantemente dissolvida nas profundezas 

dos eventos plausivelmente insignificantes que se desenrolam ao redor, “acontecimentos esses 

que chegam mesmo a constituir o núcleo de uma nova ação, orientada no sentido de 

redescobrir, no tecido dos acontecimentos cotidianos mais irrelevantes, significados ou 

ausências de significados” (ECO, 1979, p. 327). 

O tema da celebridade estressada, como uma sátira mais visível, é apresentado através 

de visões virtuosas e tomado, possivelmente, a partir e A doce vida (1960) e 8 ½ (1963), 

filmes da segunda fase da carreira do cineasta, um período onírico e lisérgico de altos e 

baixos, incluindo “Toby Dammit” (1968), finalizado com Satyricon (1969). O primeiro, 
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considerado um dos filmes mais importantes do cinema e dos anos 1960, discute a decadência 

da alta sociedade italiana pós-guerra do ponto de vista de um homem comum, o jornalista 

Marcello Rubini, especializado em histórias sensacionalistas sobre estrelas de cinema, 

interpretado por Marcello Mastroianni (1924-96). É nesse filme que nasce, pelas mãos de 

Fellini, o termo paparazzo (paparazzi, no plural), oriundo da personagem Paparazzo, um 

fotógrafo intrusivo auxiliar do protagonista. O segundo, um drama com características 

autobiográficas, por conter muitas cenas que tiveram como fonte a própria vida de Fellini, 

relata a crise de criatividade de um cineasta que tem dificuldade de realizar um filme. 

Esgotado no seu estilo de vida, o protagonista Guido Anselmi resolve se internar em uma 

clínica para buscar inspiração. 

No caso em estudo, o protagonista Toby Dammit, assumidamente neurótico, não 

espiritual e consumidor de drogas, cansado da fama e do apreço ao material e ao superficial 

que vem junto com a profissão, está cada vez mais perto de arruinar a sua carreira por abusar 

do álcool. Sua caracterização grotesca, apartando-se do conhecido arquétipo ― um ator é um 

indivíduo que se preocupa com a beleza e tem na aparência física seu principal atrativo ―, 

passa pela deformação na medida em que seu corpo se apresenta desfigurado: uma magreza 

excessiva; uma palidez do rosto ampliada pelos cabelos esbranquiçados e desajeitados; 

trejeitos e reações deselegantes em decorrência do vício; e hilaridade dissimulada e 

inoportuna.  

Essa feição grotesca é especialmente retratada em três momentos nos quais é 

enfatizada a atração que a personagem tem pela bebida, vício esse a que acorre para fugir da 

vida entediante que leva. A primeira sequência acontece no carro depois que Dammit tem a 

primeira visão da menina (analisada adiante). O esvoaçar dos cabelos dela o traz de volta para 

o momento da enunciação: o primeiro plano capta o instante em que ele pega com as duas 

mãos um cantil em aço inox com bebida e toma um gole. Na continuidade, o mesmo plano é 

responsável por revelar seu semblante como o de quem tomou uma poção forte para, em 

seguida, sublinhar seu desalento, abaixando a cabeça. O leve plongée garante o realce dos 

movimentos das mãos, uma segurando o cantil e a outra acenando brevemente, enquanto ele 

garante que isso vai passar. Para completar, o plano inicial se encarrega de mostrar o seu 

deleitamento ao focá-lo passando a língua prazerosamente nos lábios, saboreando os últimos 

resíduos da bebida (Fig. 47).  
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Fig. 47: O prazer da bebida (2003, 1:25’46”) 

 

A segunda sequência vem pouco depois: enquanto a câmera passeia no estúdio, 

mostrando a movimentação para o início do programa de TV, o primeiro plano flagra o 

convidado com o mesmo cantil na mão, enquanto o plano médio o focaliza oferecendo bebida 

para os presentes com uma feição dissimulada, como se essa fosse uma atitude normal no 

meio artístico. Outra vez, o primeiro plano é preferido para captar o comprazimento da 

personagem no instante em que está em contato com a bebida. O seu gozo é observado pela 

lentidão com que leva o recipiente à boca e pela expressividade facial ao ingerir mais um 

gole, assimilado pelo mesmo plano (Fig. 48). Na terceira sequência, o primeiro plano é 

escolhido para abrir o show de premiação, focando Dammit alisando um copo de bebida, ao 

lado de uma garrafa com menos da metade do líquido (Fig. 49), dando a entender que já 

bebeu o suficiente para uma cerimônia que acabara de começar.  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 48: O prazer continua (2003, 1:26’19”)                             Fig. 49: Atração pelo álcool (2003, 1:31’37”)  
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Enquanto isso, um traveling para o alto consegue apreender a expressão de prazer em 

seu rosto. O plano anterior é responsável por alcançar a cabeça dele pendendo sobre o copo 

para mais um gole, enquanto um leve contre-plongée enfatiza o êxtase que a bebida lhe 

proporciona.  

O consumo de álcool continua sendo o leitmotiv das cenas na continuidade do evento. 

Enquanto uma panorâmica fica incumbida de realçar os convidados se divertindo com 

bebidas, um plongée próximo, mostrando Dammit com a cabeça levemente caída ao lado da 

garrafa (Fig. 50), busca denunciar a prostração que o vício traz. Antes de terminar a 

sequência, o plano de meio-conjunto flagra uma cena de abatimento físico e moral: Dammit 

sentado em uma cadeira com o corpo todo contorcido e totalmente só (Fig 51). Enquanto 

acontece o desfile, minutos antes de receber a premiação, a imagem de um pop star, que 

pouco antes estava sendo assediado pelos fãs e agora é focado totalmente isolado, fala mais 

dessa personagem que qualquer tentativa nossa.  

 

 
  Fig. 50: Desilusão com o vício (2003, 1:32’41”)                       Fig. 51: Desilusão com a vida (2003, 1:41’09”) 

 

Essa personalização corrobora a ansiedade e o estado de depressão da personagem que 

parece estar o tempo todo completamente exausta e enojada com tudo e todos ao seu redor. 

Ao longo da trama, num espetáculo delusório e grotesco, diante de qualquer flash da câmera, 

irradiando seu rosto e sorrisos espasmódicos, Dammit se percebe cada vez mais perto de não 

ser um homem afeito a esse mundo, mas cada vez mais preparado para deixá-lo em breve. 

Com essa peculiar caracterização, a personagem não seria tão convincente não fosse a 

performance de Terence Stamp que, de modo excepcional, coloca-se na sua pele e lhe dá 

vida. Enquadrando o ator sob o ângulo mais apropriado, a câmera de Fellini se encarrega de 

pôr em evidência menos a sua expressão verbal e mais a gestual, mostrando, 

preferencialmente, em primeiro e primeiríssimo planos, a interiorização da personagem 
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interpretada por ele. Por meio de sua primorosa atuação, constata-se que a construção 

inusitada desse protagonista torna comprensível que “a personagem vive o enredo e as ideias, 

e os torna vivos” (CANDIDO, 1981, p. 54). Desse modo, a sua designação instável adquire 

pleno significado no contexto fragmentado e colabora para o completo desenvolvimento dos 

propósitos almejados, dando vida ao enredo e coerência interna ao segmento.  

Essa personagem, ao apresentar um comportamento totalmente díspar do esperado 

para um superstar que via de regra procura agradar o público para se manter na mídia, elucida 

o pensamento de que “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 2003, p. 07). Criticando 

abertamente a televisão e o cinema, Fellini, indiretamente, explora o tema da identidade 

cultural na modernidade, possibilitando uma reflexão sobre a “crise de identidade”, questão 

tão discutida na sociologia. 

Estudioso dessa área, Stuart Hall (2003) distingue três concepções muito diferentes de 

identidade: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Para ele, a 

noção de sujeito sociológico discute a complexidade do mundo moderno e a visão iluminista 

do homem como um sujeito centrado, unificado e dotado das capacidades de razão, de 

consciência  e de ação, cujo núcleo interior, o centro essencial do eu, é a identidade da pessoa. 

Partindo da fundamentação teórica de que o “núcleo do sujeito” não é autônomo e 

autossuficiente, essa formulação acredita que a identidade é estruturada e modificada através 

da interação entre o sujeito e a sociedade. Se antes se considerava o homem como um sujeito 

munido de uma identidade unificada e estável, no mundo moderno ele se torna fragmentado, 

sem uma identidade fixa, essencial e permanente, mas possuidor de “várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” (HALL, 2003, p. 12). Já no contexto pós-

moderno, observa-se que a identidade se converte em uma “celebração móvel: transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2003, p. 12). 

Pela conduta singular de Dammit, entendemos que ele representa o homem moderno, 

pois já na sequência introdutória são identificadas no seu interior identidades contraditórias 

que o empurram para diferentes direções, de maneira que suas identificações estão sempre 

sofrendo deslocamentos. À sua chegada no aeroporto, enquanto o primeiro plano exibe a 

movimentação no interior da cabine do avião, a voz-over de Dammit diz da impressão 

estranha que essa viagem que tanto hesitou em fazer lhe causa, por achar que ela teria muito 
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significado em sua vida. E, por um momento, espera que o avião não pare e o leve para bem 

longe dessa cidade.  

Tendo em mente que em sociedade encontramos uma multiplicidade de identidades 

possíveis com as quais podemos nos identificar, essa personagem nos leva a inferir que uma 

pessoa com identidade plena, com comportamento coerente o tempo todo, é ilusão. Sua 

identidade paradoxal é notada, por exemplo, numa cena em que, recompondo-se de sua 

bebedeira, parecendo outra pessoa, recita com fervor o famoso solilóquio de Macbeth:  

 

And all our yesterdays have lighted fools 
They way to dusty death. Out, out, brief candle! 
Life’s but a walking shadow, a poor player, 
That struts and frets his hour upon the stage 
And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury.266 (2003, 1:43’11”-1:43’39”).  

 

Dammit, incisivamente, esquece e omite o último verso: “Signifying nothing”267. Na 

peça de Shakespeare, quando Macbeth profere esses versos, ele havia acabado de tomar 

conhecimento da morte de sua esposa e estava prostrado, com o mundo desmoronando ao seu 

redor. Com essa recitação, ele evidentemente se identifica com o trágico herói. A omissão do 

último verso pode ter a intenção de não deixar tão às claras a ideia de insignificância que a 

personagem tem de si mesma, cabendo ao espectador, pela interpretação da estrofe declamada 

e pela associação com a peça shakespeariana, chegar a esse raciocínio.  

Por ser uma personagem excêntrica e deslocada, vemo-la ambientada em espaços 

diversificados como o aeroporto, a televisão e o local de premiação, sempre expondo sua 

indiferença e seu status de celebridade, comprometendo a sua reputação. Inicialmente, 

observemos como é apresentado no aeroporto. O plano geral tem a atribuição de dar uma 

ampla visão do interior desse espaço, enquanto um traveling para frente e para o alto 

aproxima-se de um pequeno monitor de TV, fechando na imagem de uma mulher cuja voz 

traz informativos de interesse público. A partir daí, a sequência sofre vários cortes, infundindo 

um interminável desfile de cenas com pinceladas grotescas, por apresentarem coisas e 

elementos desordenados que não participam do mesmo meio, conforme elucidação feita no 

Capítulo II. Montada sob a concepção de simultaneidade, o diretor/montador, reunindo certo 

número de fatos sem liame entre si, “empenhar-se-á em despertar uma impressão cósmica, 
                                                
266 E todos os nossos dias de outrora iluminaram os tolos/ Eles mandam embora a morte empoeirada. Fora, fora, 
breve vela!/ A vida é senão uma sombra andante, uma pobre jogadora/ Que suporta e desgasta sua hora no palco/ 
E então não se ouve mais. É um conto/ contado por um idiota, cheio de som e fúria. 
267 Significando nada. 
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uma visão de conjunto da existência, uma visão total do mundo...” (FAURE apud AGEL, 

1982, p. 51). Vejamos: um traveling para frente, auxiliado pelo plano de meio-conjunto, 

expõe dois homens com os corpos lassos, dormindo em poltronas, rodeados por uma grande 

quantidade de buquês de flores que ali se encontram sem motivo aparente. Uma panorâmica 

para a direita exibe um grupo de freiras assustadas, por razão ignorada, agindo comicamente 

com seus passos lentos que se assemelham ao andar das gueixas, enquanto têm esvoaçados 

pelo vento suas vestes e  seus véus, e um casal árabe aparentemente calmo, sentado e 

conversando. Um traveling para frente flagra um grupo de pessoas em uma cafeteria e, entre 

elas, uma mulher negra é destacada pelo primeiro plano que registra de forma enfática a sua 

inexplicável reação de surpresa com a presença da câmera. Uma panorâmica para a direita é 

responsável por captar o momento em que muçulmanos rezam, curvando-se a Meca, enquanto 

outras pessoas esperam sentadas. Uma panorâmica encarrega-se de dar as últimas impressões 

do ambiente, revelando pessoas que caminham em várias direções, mostrando, por exemplo, 

em plano de meio-conjunto, um homem andando com muletas e outro empurrando uma 

senhora em cadeira de rodas. Por fim, a câmera se ergue e fecha na imagem inicial da moça 

no monitor, com voz metalizada. 

Sujeitas a textos injuntivos, indicados por suportes eletrônicos, luminosos e vozes em 

alto-falantes, as pessoas que frequentam esse tipo de ambiente público ficam dispensadas de 

se inteirar com os outros, gerando progressivamente um distanciamento entre elas. A invasão 

do espaço por esses textos produz o que Marc Augé (1994, p. 92) denomina de o “homem 

médio”, o indivíduo com atitudes uniformizadas, que segue as regras estabelecidas, 

produzindo um comportamento de massa. Já nesse primeiro flagrante, localizamos Fellini, 

cineasta apaixonado por rostos humanos, capturando ambientes e situações bizarras e tantas 

pessoas estranhas, algumas delas focalizadas por pouco tempo, para serem esquecidas alguns 

segundos depois. 

O que não consegue passar despercebido do espectador, mesmo daquele mais ingênuo, 

é o tom chocante dessa sequência. À medida que são mostradas as cenas entrecortadas, pode-

se sentir a relevância das cores na caracterização da espacialidade. Para conseguir os efeitos 

de angústia e tédio, o diretor abusa das cores quentes como o amarelo, laranja e vermelho em 

contraste com as cores opacas das roupas das pessoas e do negro do teto do aeroporto. Ao 

compor o espaço com essas cores, ele o está dotando igualmente de vários efeitos de sentidos, 

de várias conotações.  

Estudando as cores, Borges Filho (2007, p. 77) esclarece que, distintamente do verde e 

azul que são tidas como cores “recuadas” e sugerem frieza, o vermelho, laranja e amarelo 
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estão incluídas entre as cores “avançadas” que “são geralmente percebidas como mais 

próximas de quem olha e sugerem tepidez”. Ainda, segundo esse autor, o vermelho está 

associado tanto ao derramamento de sangue (utilizado nas análises anteriores) quanto às 

descontinuidades sociais, simbologias essas presentes no texto em apreciação. Já o amarelo, 

estando associado ao sol, sugere ideias de intensidade, agudeza e amplitude, consistindo na 

mais expansiva e ardente das cores. Sendo o laranja uma cor secundária, resultado da 

combinação do amarelo e vermelho, segue o mesmo padrão simbólico das cores que o 

formam. A saturação das cores nessa sequência intensifica a proximidade do espectador com 

o espaço, levando-o a ter a sensação de estar em um inferno, um lugar de desassossego, 

confusão e gritaria, um lugar onde habitam os demônios. Não é por coincidência ser esse o 

local eleito para a primeira aparição da menina. Ao povoar essas cenas de tons vermelhos, 

num movimento proléptico, a adaptação já indicia que na caminhada que faz o protagonista, 

ele encontrará a morte. 

Observa-se que nessa sequência não se ouve a conversa das pessoas ou qualquer outro 

som ambiente exceto o barulho externo estridente das turbinas das aeronaves e, internamente, 

uma voz-over de mulher, ampliada e difundida pelo alto-falante, que perfaz a única trilha 

sonora e dá o tom monótono do aeroporto, acrescido do vai e vem de pessoas, quer 

funcionários quer passageiros. Mesmo tendo sido suprimidos o burburinho dos presentes e 

qualquer outro tipo de ruído, presumivelmente, eles estão ali e afetam em maior ou menor 

intensidade o entendimento entre as pessoas.  

Aparentemente isoladas, essas cenas, formando uma curta sequência (dois minutos), 

revelam a intencionalidade do diretor de mostrar  a incomunicabilidade entre as pessoas, tema 

presente em muitas de suas produções, como em A doce vida (1960), em que a falta de 

comunicação se repete ao longo de todo o filme. As personagens que estampam a presente 

sequência são desconhecidas, ou seja, passam por um processo de não identificação, de modo 

que o espectador é levado a reconhecê-las por meio de certos indicadores ― trajes e objetos 

que carregam ou o seu comportamento ―, sendo possível visualizar pessoas comuns, 

trabalhadores, homens de negócios, pessoas com necessidades especiais e religiosos. 

 A presença de várias etnias como a africana, árabe e mulçumana, entre outras, 

corrobora essa incomunicabilidade, visto que as diferentes línguas faladas por esses povos 

dificultam a interação entre eles. Essa profusão de linguagens diversificadas, marcando a 

diluição das fronteiras físicas, enfatizada pela mistura de línguas, desencadeia o  que podemos 

denominar de a babel de idiomas que se instaura na comunicação do homem hodierno. Essa 

dificuldade de comunicação entre as pessoas observadas no entrecruzamento de línguas 
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exemplifica bem a “multiplicidade”, qualidade proposta por Calvino, “como rede de conexões 

entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo” (1990, p. 121). No segmento, livre 

de amarras das estruturas da língua, vemos um ator inglês atuando em um filme italiano, 

falando em francês e, em algumas cenas, recorrendo à língua materna. Se por um lado essa 

multiplicidade tem um caráter positivo, propiciando vínculos, por outro pode assumir um 

aspecto negativo, ocasionando desconexões.  

Segundo a lenda bíblica, quando os homens ousaram construir a torre de Babel e 

tentaram alcançar Deus, Ele os dispersou a fim de que falassem em línguas incompreensíveis 

entre si.  Este mito é comumente utilizado para se explicar a origem mítica da variedade de 

línguas, e a palavra “babel”, conforme Jacques Derrida (2002, p. 12-13), pode ter o 

significado de “confusão”, quando remete a pessoas de diferentes nacionalidades que tentam 

se comunicar, como é o caso da película em análise, na qual a babel se configura por meio da 

suposta mistura de idiomas, entonações, dialetos e vozes marcantes nos espaços por onde o 

protagonista transita.  

A inevitável babel de línguas é resultado do encolhimento do mundo. Apesar de as 

pessoas se encontrarem em espaços de convívio coletivo, como o aeroporto, predomina o 

sentimento de solidão, de isolamento. Parece que Dammit fala outra língua que não a dos que 

o rodeiam. Ele não entende o que os outros falam e nem se faz entender ao se dirigir a eles. 

Esta situação ocorre com mais ou menos clareza em todos os lugares por onde passa, 

particularmente, na sequênica final quando o vigilante da estrada diz para ele não ir adiante e, 

mesmo assim, ele prossegue.  

Em continuidade a essa sequência, é idealizada outra em que são mostrados aspectos 

da vida moderna. Quanto mais situações do cotidiano são veiculadas, através de uma visão 

microscópica, tanto mais os contornos se confundem. O mundo revelado sob os olhos de 

Dammit através da vidraça do carro se revela opaco e caótico. Como o inconsciente 

continuamente interfere na percepção do mundo, esse protagonista do gótico contemporâneo 

muitas vezes experimenta sensações misturadas, por estarem presas numa simultaneidade de 

eventos: um traveling para frente persegue por alguns segundo um caminhão com a traseira 

aberta, deixando à mostra um carregamento de partes de carne bovina expostas ao lado de um 

homem em pé com a camisa aberta com o peito à vista. Uma vez mais, deparamos-nos com 

Fellini recuperando o grotesco inscrito no texto de Poe, não exatamente por ser uma mistura 

dos mundos humano, animal e vegetal, que caracteriza esse tipo de manifestação, mas por 

aproximá-los de maneira gritante. Com essa aproximação, fazendo uma exposição do homem 

como mercadoria, o segmento procura apontar, por meio de anamorfose, o equívoco dos 
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sentidos e do mundo das aparências. Em Fellini, como que se materializa uma reação ao 

pensamento cartesiano ao derruir as categorias de um mundo aparentemente ordenado. Nessa 

visão grotesca, “o fantástico, mostruoso, macabro, excêntrico, obsceno invadem nossa 

realidade cotidiana, as suas leis de repente estão suspensas, a ordem habitual das coisas se 

desfaz” (ROSENFELD, 1973, p. 61). Tendendo a igualar o homem ao animal, ele já não se 

difere da criatura irracional e tampouco dos objetos, tanto que em seguida se vê, sob a 

habilidade de uma rápida panorâmica para a esquerda, a exibição de uma loja em que o brilho 

e a leveza dos lustres pendurados para venda contrastam com a cena anterior. 

A sequência avança na mesma perspectiva, contando com o exagero como principal 

elemento de representação dessa estética: sob o plano de meio-conjunto, fotógrafos tiram 

fotos de belas modelos com suas roupas exuberantes em plena rua, tendo como pano de fundo 

a brutalidade do trabalho da construção civil: utilizando rolo compressor, betoneira e outros 

instrumentos, em meio a muita poeira, uma rápida panorâmica para a esquerda foca a dureza 

do dia a dia desses profissionais. Para localizar que o culto religioso mais tradicional 

sobrevive em meio à loucura dos grandes centros urbanos, são descortinadas cenas de uma 

festividade religiosa, mais precisamente, uma procissão em plena rua movimentada: o contre-

plongée foca um andor com a imagem de uma santa que tem o seu brilho ampliado pelo 

reluzir de um arranha-céu envidraçado ao fundo, convergindo aqui outro aspecto do grotesco, 

a fusão do sagrado com o profano.  

A descrição dessas imagens faz-nos pensar que essa não é uma tarefa fácil para o 

analista, apesar de sua aparente simplicidade. Tanto que a nossa tentativa consegue ser mais 

distendida que as próprias imagens que na sua totalidade não duram mais que poucos 

segundos e, por causa de sua complexidade, exigem muitas palavras para serem descritas, 

deixando extenso por demais o texto verbal. Diante desse obstáculo, “ao analista só resta 

tentar, em um ‘desespero ético’, competir com o objeto que procura compreender (STAM, 

2003, p. 210). Esse fato ocorre porque “no se trata de describir ‘objetivamente’ y de manera 

exhaustiva todos los elementos presentes em una imagen, de modo que el método utilizado en 

la descripción siempre procederá, a fin de cuentas, de la materialización de una hipótesis de 

lectura, sea ésta explícita o no”268 (AUMONT; MARIE, 1990, p. 73). Fellini, com suas 

idealizações, coloca-nos diante dessa incapacidade de apreender e traduzir em linguagem 

verbal os elementos informativos e significativos da linguagem fílmica, levando-nos a crer 
                                                
268 não se trata de descrever “objetivamente” e de maneira exaustiva todos os elementos presentes em uma 
imagem, de modo que o método utilizado na descrição sempre procederá, no fim das contas, a uma 
materialização de uma hipótese de leitura, explícita ou não. 
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que, por mais que tentemos, nossa descrição é sempre uma “hipótese de leitura” e nunca um 

retrato fidedigno da imagem. 

A agitação citadina continua sendo o leitmotiv de outras cenas. Por exemplo, o plano 

médio registra flagrantes de trânsito: pessoas descendo de um ônibus, carro enguiçado no 

meio da rua, o congestionamento e a discussão de motoristas, policiais de trânsito em ação 

após um acidente entre um carro e uma motocicleta. O diretor, ainda, atento às pessoas 

marginalizadas, introduz cenas em que suas lentes perspicazes são um registro dos guetos das 

grandes cidades: enquanto uma panorâmica da esquerda para a direita sobreleva um 

adolescente vagando, bem despretenciosamente em um lugar ermo, por entre um grupo de 

artistas da noite e boêmios, o plano de conjunto filma um acompamento de ciganos.  

Tentando desmascarar a sociedade romana, o segmento pretende reavivar uma 

premissa há muito em evidência aos modernistas: “A ordem é apenas aparente, no fundo reina 

o caos. Reais, verdadeiros são as ruínas e os esgares atrozes. Agitamo-nos num mundo de 

aparências, de máscaras, num mundo que é ‘representação’” (ROSENFELD, 1973, p. 66). Ao 

representar essas realidades, mostra a cosmovisão de seu diretor que talvez queira indicar que 

o homem tende a viver equilibrado na corda bamba, manipulado pelas normas de conduta 

sociais, sendo “um mero detalhe, um mero fragmento do material do mundo” (DELLUC apud 

JAKOBSON, 1970, p. 154). Vivendo de aparências, ele está fadado à falência dos sentidos e 

valores e só lhe resta o nada, fim esse implícito no desfecho.  

Com essas duas sequências (aeroporto e ruas de Roma), Fellini antecipa a 

“multiplicidade” e a “rapidez”, atributos que Italo Calvino iria identificar quase duas décadas 

mais tarde, em 1985, como qualidades que devem nortear a narrativa contemporânea. Calvino 

(1990, p. 59) entende que “a rapidez de estilo e de pensamento quer dizer, antes de mais nada, 

agilidade, mobilidade, desenvoltura; [...]”. Esses aspectos bem desenvolvidos pelo segmento 

permitem ao leitor acompanhar as sequências fragmentadas pelas cenas curtas e mudanças 

rápidas de cenário e, ainda assim, encontrar o liame narrativo. 

Ao lado da “rapidez”, observa-se a “exatidão”, compreendida por Calvino (1990, p. 88) 

como “[...] o esforço das palavras para dar conta, com a maior precisão possível, do aspecto 

sensível das coisas”. Nesse sentido, a adaptação, não por meio de palavras, mas de uma 

linguagem cinematográfica concisa, exata, que privilegia a omissão de informações 

desnecessárias, consegue traduzir os detalhes do imaginário contemporâneo. A exatidão das 

imagens, acrescida da precisão de seu diretor que busca nessa forma de criação poupar o 

espectador de detalhes frívolos em favor do ritmo e da lógica na narrativa, é uma das 

características marcantes do segmento. Parece que estamos diante de mais um leitor atento de 
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Poe. Ao primar pela brevidade, encontramos Fellini bebendo da fonte do mestre que o 

inspirou, que defendia a exatidão como uma das virtudes do verdadeiro artista. 

O rápido deslocamento espacial deflagra a fragmentação do texto fílmico, manifestada 

nos planos do conteúdo e da expressão. O primeiro é representado pela dificuldade da 

personagem em se adaptar à sua realidade, mantendo-se num estado conflituoso, pois não está 

realmente interessada em nada ou em ninguém. Essa fragmentação provoca uma 

descontinuidade que se reflete no plano da expressão, notada na divisão do segmento em 

blocos narrativos, sequências compostas de cenas aparentemente desconexas, mas que bem 

articuladas constituem no interior do relato um todo de sentido.  

Retomando a questão espacial, observa-se que o aeroporto, bem como os demais locais, 

nomeados a seguir, onde são ambientadas as ações, toma o aspecto do não-lugar, do não-

identitário. Para compreendermos como se configuram os diversos espaços no texto, tomemos 

por base o conceito de lugar e não-lugar trabalhado por Augé (1997, p. 69): 

 

por lugar e não-lugar designamos, é bom lembrar, ao mesmo tempo espaços reais e a 
relação que seus utilizadores mantêm com esses espaços. O lugar será definido 
como identitário (no sentido que um certo número de indivíduos podem se 
reconhecer nele e definir-se através dele), relacional (no sentido que um certo 
número de indivíduos, os mesmos, podem ver aí a relação que os une uns aos 
outros) e histórico (no sentido que os ocupantes do lugar podem encontrar nele os 
rastros diversos de uma implantação antiga, o sinal de uma filiação). [...] Um espaço 
no qual nem a identidade, nem a relação e nem a história sejam simbolizados será 
definido como não-lugar. (grifos nossos). 
 

A personagem principal percorre diversos espaços os quais denominamos: a) 

“fechados”, como o estúdio de TV e o local de premiação; b) “abertos”, como ruas e arredores 

de Roma; c) “móveis”, como o carro e o avião e d) “amplos”, como o aeroporto. O que se 

observa da relação de Dammit com todos esses ambientes nos quais circula é sempre uma 

não-identificação, marcando-os como não-lugares, onde ele é apenas um estranho. 

O lugar “identitário” não se concretiza, pois não há a identidade partilhada, que é 

conferida pela ocupação do lugar comum e do cumprimento dos indivíduos às mesmas regras. 

O protagonista se distancia da convivência com seus pares. Mesmo estando em ambientes que 

em princípio lhes seriam familiares, ele não se reconhece ali e não se define neles. A 

personagem é colocada em um mundo aparentemente conhecido que para ela se torna um 

não-lugar por se sentir inadaptada ali, o que justifica o seu comportamento antissocial. É 

como se perguntasse para si mesma: Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? O que estou 
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fazendo aqui? Para entendermos como se processa essa dinâmica, iniciemos por visualisar a 

sua chegada no aeroporto. 

Um painel de flores bem coloridas, contrastando com a agressividade da sequência que 

vem a seguir, ornamenta o cenário de apresentação do protagonista. Está a cargo do primeiro 

plano introduzir Dammit com um lenço na mão escondendo o rosto, tentando passar 

despercebido do público, ao mesmo tempo em que o som de vozes-off denuncia a sua 

presença. Já o plano de meio-conjunto se incumbe de captar o momento em que repórteres 

com seus flashes incessantes se aproximam, enquanto o primeiro plano distingue Dammit, de 

novo, encobrindo o rosto e gritando para que eles parem com tal assédio, porque não suporta 

luzes. No prosseguimento, o plano inicial fixa na máquina de um dos fotógrafos, destacando, 

depois, os demais equipamentos um a um, sublinhando a ação dos paparazzi. Dammit, sob a 

ação do plano de meio-conjunto, atira uma maleta na direção dos fotógrafos, atingindo o mais 

velho que está próximo. O mesmo plano se encarrega de mostrar a movimentação dos colegas 

para socorrê-lo, enquanto Dammit escapa.  

A ausência no espaço produz um distanciamento do lugar, provoca o estranhamento e, 

por conseguinte, a desestabilização da identidade. Essa apresentação do protagonista leva-nos 

a compreender que as vidas das celebridades não são tão glamourosas quanto parecem ser e 

que poucos ousam agir variadamente do comportamento tido como politicamente correto. 

Tendo em mente que a identidade está estreitamente ligada ao lugar e, neste caso, estando a 

personagem abalada, o segmento abre o questionamento acerca das práticas sociais existentes 

cuja interação se dá face a face e aponta para a diluição das fronteiras como um elemento de 

distanciamento da ligação da identidade com o lugar. Vejamos a continuidade da sequência 

que reforça o invulgar comportamento da personagem. 

Após agredir os repórteres, capturado pelo plano de meio-conjunto, Dammit tropeça e 

cai sentado no degrau mais baixo de uma escada rolante. Nesse momento, a câmera parada se 

responsabiliza por evidenciar uma cena das mais significativas: estando ele sentado, o contre-

plongée distante o acompanha, enquanto focaliza a escada subindo e enchendo a tela de 

maneira que o espectador vê o crescimento da personagem que até então estava reduzida, em 

meio aos fotógrafos que a perseguiam. O mesmo movimento de câmera realça o momento em 

que ele se recupera, levanta-se, fica de pé no alto da escada e, com arrogância, começa a falar, 

deixando claro sua superioridade e vitória sobre os paparazzi (Fig. 52). Sua completa 

imponência é registrada pelo primeiro plano que o revela grotescamente de braços abertos, 

fazendo suaves meneios como os de um pássaro voando em completa liberdade. O uso do 

movimento de câmera no fim da sequência é igualmente apropriado: o plongée intenso exibe 
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o fracasso dos repórteres que ainda insistem em alguns poucos flashes (Fig. 53), mesmo que 

desfocados, demonstrando a insistência como uma das características marcantes desses 

profissionais que fazem de tudo para conseguir um bom registro das celebridades. 

 

 
 Fig. 52: Imponência de Dammit (2003, 1:19’08”)                    Fig. 53: Fracasso dos paparazzi (2003, 1:19’12”) 

 

O entendimento cordial com os produtores, apresentadores de TV e organizadores do 

show de premiação, que suporíamos tratos relacionais, também não se concretiza. Vejamos o 

seu contato inicial com os produtores. Apesar de Dammit estar em um carro cercado por 

pessoas do meio artístico, ele se sente só e suas atitudes denunciam sua aversão a esse 

universo. O primeiro plano distingue os dois diretores sentados no banco da frente voltados 

para trás, conversando com Dammit num tom amistoso, enquanto individualiza o ator 

cruzando as mãos e, depois, passando uma das mãos no rosto num gesto de impaciência. 

Depois que o plano médio focaliza Dammit sentado entre o padre e uma mulher que seria a 

sua cicerone, o primeiro plano se encarrega de enquadrá-lo, acompanhando a explanação do 

religioso sobre o filme com o rosto apoiado sobre a mão num sinal de descaso. Sua figura, 

realçada pelo plano inicial, é de completo afadigamento por causa da conversa enfadonha em 

forma de monólogo que torna o percurso ainda mais entediante. A sua posição abaixada 

(enterrado no banco) em relação às outras duas personagens patenteia a sua indiferença e o 

desrespeito para com as personalidades ali presentes. A fumaça do cigarro do sacerdote, que 

enche o interior do veículo durante quase todo o percurso torna a sequência nebulosa, 

enfatizando o efeito gótico, por refletir os pensamentos confusos de Dammit que parece estar 

completamente ausente, com a mente em outro lugar. 

A televisão é outro lugar em que as relações com as pessoas se mostram deficientes. 

Durante o programa de entrevista, um curto traveling para a frente flagra Dammit mostrando 

a língua para as câmeras (Fig. 54), demonstrando seu desprezo para com  toda aquela 
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parafernália, enquanto o primeiro plano procura externar a reação da produtora que sorri e 

aplaude, não considerando o seu gesto uma afronta a ela e à sua equipe, mas tão somente um 

gracejo inocente, uma excentricidade de artista. Situação idêntica é retomada em outra 

sequência, show de premiação (analisada adiante), quando o ator, repetindo esse gesto (Fig. 

55), responde a uma das ganhadoras do prêmio que o aconselha não beber tanto. 

Similarmente, ela retribui com um singelo sorriso em sinal de aprovação. Vemos na reiteração 

dessa forma de expressão um modo de a personagem escarnecer esse mundo do espetáculo, 

do glamour, um mundo de aparências.  

 

 
    Fig. 54: Mostrando a língua (2003, 1:27’51”)                            Fig. 55: Repetindo o gesto (2003, 1:34’52 ”) 

 

Continuando a sequência, o plano médio descobre Dammit de costas, enquanto o 

primeiro plano registra a sua completa indiferença ao filmar o seu meneamento: deitado sobre 

o sofá com uma feição de desdém, ele se volta para trás para acompanhar a movimentação em 

outro set de filmagem. Adiante, o mesmo plano encarrega-se de mostrar a sua gesticulação 

grotesca com tendência cômica, seguindo o padrão de Poe que usa a exposição de traços 

humanos a favor do humor. Dando autonomia às partes do corpo, ele é focado franzindo a 

testa, coçando os olhos e secando o suor do rosto com o lenço do pescoço que acabara de 

tirar, exprimindo seu cansaço e total desinteresse. Nesse ponto, a sátira de Fellini é impiedosa 

ao criticar a perspectiva convencional de fazer TV e, por extensão, filmes. Para tanto, em um 

tom jocoso, ele não se melindra a inserir o “espaço-fora-da-tela” (BURCH, 2006, p. 38, 

grifos do autor) com importância igual ao do “espaço-da-tela” (BURCH, 2006, p. 38, grifos 

do autor), como condição essencial do desenvolvimento plástico da sequência. São exibidos o 

aquecimento vocal da apresentadora, a movimentação das câmeras, a antinaturalidade do 

entrevistador, a ação dos sonoplastas e, até mesmo, os ensaios em outro estúdio, indicando o 

artificialismo intencional da encenação. Registra-se que aqui o seu obsessivo desprezo para 
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com a televisão, sentido em pequenas pinceladas, não é tão incisivo quanto em alguns de seus 

filmes posteriores. 

No show de premiação, cerimônia de entrega do Oscar italiano, com a presença de 

celebridades e pessoas do mundo do espetáculo, da política e das artes, noite que viria a ser a 

permanência definitiva de Dammit no centro das atenções, a sua índole rebelde, ainda, está 

em foco. Desta feita, o diretor não poupa esforços para idealizar cenas nas quais o seu 

deboche é evidente. Elenquemos pelo menos três situações: primeiro, enquanto um leve 

contre-plongée o estampa erguendo os braços de modo bem descontraído e 

descompromissado ao acompanhar a abertura da cerimônia, o plano de conjunto acompanha a 

outra mesa em que os convidados se divertem com seus trejeitos jocosos. Depois, o mesmo 

plano registra a aproximação de uma senhora que lhe apresenta a filha e o ataque de risos dele 

ao indagar se a jovem é virgem. Adiante, o mesmo plano o filma sendo conduzido ao palco a 

contragosto por um homem que seria o seu dublê e que insiste em ser fotografado com ele. O 

primeiro plano intensifica a falta de interação e a sua incapacidade de disfarçar a inquietação. 

Em toda essa longa sequência (treze minutos), enquanto acontece o desfile e depois a 

premiação, o astro a ser honrado se sente ausente o tempo todo, não consegue se concentrar e 

age como se não estivesse ali. Esse comportamento contrário à boa ordem social é um 

alheamento à atitude das pessoas que são insistentes com palavras, pedidos e olhares. Toda a 

sua indiferença poderia ser resumida em uma única cena: um leve plongée focaliza Dammit 

(protagonizado por um ator de 1,83 m) relaxado em uma cadeira, com a cabeça na altura do 

espaldar, com os olhos fitando longe e a mão largada próxima de um copo vazio. Novamente, 

a imagem esfumaçada, encobrindo o seu rosto, produz uma configuração gótica, completando 

a cena na medida em que enfatiza o estado de solidão e letargia pelo qual passa a personagem. 

Constata-se que por razões precisas ― contrapor à rapidez da sequência anterior (estúdio de 

TV) ―, o cineasta, por meio de planos bastante longos e aparentemente destituídos de 

qualquer ação, quer intencionalmente dar a impressão de lentidão com o propósito maior de 

estampar as reações de inquietude e tédio de Dammit. 

Para ampliar o goticismo do segmento, verifica-se que o diretor define precisamente 

para cada plano a iluminação capaz de criar a adequada atmosfera. Em algumas cenas é 

observada a importância desse elemento, apesar de não específico à arte cinematográfica, pois 

não lhe pertence exclusivamente, sendo utilizado por outras artes como o teatro e a pintura. 

Conforme Martin (1990), a iluminação constitui um fator que colabora decisivamente para a 

criação da expressividade da imagem e se constitui de grande relevância nas películas. Esse 

estudioso, citando Ernest Lindgren, escreve que a iluminação “serve para definir e modelar os 
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contornos e planos dos objetos, para criar a impressão de profundidade espacial, para produzir 

uma atmosfera emocional e mesmo certos efeitos dramáticos” (MARTIN, 1990, p. 57). 

Sendo o seu papel apenas apreendido pelo espectador mais perspicaz, é voltado para 

esse público que Fellini cria cenas inauditas de grande valor estético. Partindo da “tríade 

hierárquica de (1) luz central (perceptível e dominante); (2) luz de preenchimento 

(suplementar e subordinada); e (3) luz de fundo (que mal se vê)” (STAM, 2008, p. 209), a 

opção do diretor é pela última categoria. Por isso, todos os eventos dessa sequência, entrada e 

subida dos premiados ao palco, apresentações artísticas, desfile das modelos, e da sequência 

final, tudo se passa à noite num ambiente esfumaçado e muito mal-iluminado, apenas realçado 

por alguns pouco holofotes. A certa altura, realçamos a importância das cores. Neste ponto, é 

mister de exame o seu uso ao colaborar para um melhor efeito da iluminação. Exceto na 

primeira sequência (aeroporto), já analisada, em que são utilizados intencionalmente os tons 

avermelhados, em toda a fita é dada preferência ao preto e branco, justificados por razões de 

adequação dramatúrgica. Com função simbólica, a escolha dessas cores, neste caso, corrobora 

tanto a obscuridade das sequências quanto o destaque das ações da personagem principal, 

sendo o preto e branco metáfora do cinzento da vida de Dammit. 

Em poucas palavras, pode-se dizer que a unicidade de tempo (poucas horas), de lugar 

(salão, palco e piscina artificial) e psicológica (celebração e decadência) realçam a capacidade 

criativa de Fellini quanto à ambientação. Esse local pequeno e fechado, bem aos moldes dos 

recintos claustrofóbicos de Poe, destinado a concentrar a atenção do espectador mais nas 

ações e no estado psicológico de Dammit que nos eventos em si, tidos como de menor 

importância, é um espaço dramático privilegiado, uma espécie de local em que se extravasam 

as emoções. 

Seguindo a tendência expressionista que se baseia “numa visão subjetiva do mundo, 

na tradução da interioriade, expressas pela deformação, pela estilização, pela abstração e pelo 

simbolismo” (BETTON, 1987, p. 54), é conferida a esse ambiente uma atmosfera febril por 

meio de um desmedido aumento ou diminuição das coisas. Por exemplo, as roupas e os 

acessórios utilizados pelas modelos no desfile são exagerados. Em contrapartida, os móveis, 

objetos e demais elementos que compõem o cenário, como uma piscina visivelmente artificial 

e talvez desnecessária, são simplificados, deformando o que seria um ambiente destinado a 

um show de premiação de artistas famosos (Fig. 56). Até o piso, filmado insistentemente em 

algumas cenas, mostrando o seu péssimo estado de conservação, revela um cenário simplório, 

como se fosse um local improvisado para tal evento. Toda essa visão nos é oferecida pelos 

olhos alucinados de Dammit, que está bêbado. Por isso, se veem modelos desfilando uma 
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elegância artificial, mulheres bem vestidas exibindo uma sensualidade exagerada e homens 

com comportamento inadequado ao padrão social, como o reverendo, bebendo bem à vontade 

entre os convidados. Todo o espírito do protagonista é apreendido pela percepção que ele tem 

das coisas e pessoas, bem como da atmosfera interior do ambiente, enfim. Nesta perspectiva, 

encontramos o cenário sendo construído para desempenhar o papel de contraponto simbólico 

ao drama da personagem principal. Aqui, estamos utilizando o vocábulo “contraponto” não no 

sentido etimológico, mas na acepção de Martin (1990, p. 65), como “o confronto entre dois 

processos expressivos com o mesmo conteúdo significativo, mas em dois registros plásticos 

diferentes”. 

 

 
Fig. 56: Show de premiação (2003, 1:30’17”) 

 

Em todas essas situações, vemos a personagem negando-se ao contato com o outro. 

Essa esperada aproximação, caracterizando o aspecto relacional que não se realiza, figura o 

seu esnobismo como um distanciamento de pertencimento ao mundo das celebridades. A 

ausência do lugar “identitário” e do “relacional” culminam na privação do lugar “histórico”. 

Augé (1994) estabelece que a identidade e a relação devem manter, entre si, uma estabilidade 

mínima para que haja o lugar histórico. Para o antropólogo “o habitante do lugar 

antropológico não faz história, vive na história” (p. 53). O fato de o protagonista se sentir 

deslocado como membro dessa comunidade e não visualizar mais o que o une a essas pessoas 

(produtores, apresentadores, repórteres e fãs) resulta em uma “tensão solitária” (AUGÉ, 1994, 

p. 87), em virtude de ele estar ausente do seu lugar histórico, situado em não-lugares. Tudo o 

que ele presencia passa a ser apenas uma imagem do que ele não é, ou melhor, do que ele 

nega. 
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Augé (1994) também observa que o não-lugar não existe como forma pura. Dependendo 

da circunstância, o não-lugar pode se constituir para alguns indivíduos como lugar, mesmo 

que temporariamente, o que percebemos na sequência final em que Dammit recebe a 

prometida Ferrari: em posse das chaves, dentro do carro, um leve plongée o situa alisando o 

volante de cima a baixo, com movimentos suaves e, finalmente, segurando-o com firmeza na 

base com as duas mãos. Enquanto ele tem parte do rosto escondida pela escuridão, a luz deixa 

realçados os olhos e a boca, mostrando sua expressão de êxtase, captada pelo primeiro plano 

(adiante retomamos o exame do uso da iluminação). A câmera volta a agir em leve plongée 

para mostrar a sua mão direita acariciando o câmbio, do topo à base, em um movimento 

ritmado. Sentindo o veículo como propriedade sua, esse espaço, apesar de desconhecido num 

primeiro momento, passa a ser familiar, tanto que rapidamente ele toma o controle da direção 

e, claramente, visualizamos um não-lugar tomar a posição de lugar pela intimidade com que 

se estabelece a relação entre homem e máquina. Contudo, mesmo se encontrando confortável 

num espaço que pudesse chamar de seu, talvez mesmo de sua casa, ele não é feliz e foge, 

porque nesse lugar não lhe é possibilitado uma interação social, por não se configurar um 

ambiente antropológico que necessariamente reclame a tríade identitária-relacional-histórica. 

Dammit é um homem vazio, consumido pela frivolidade e adulação, em processo de 

pactuar com o diabo. Essa entrega nunca é afirmada, porém sugerida através de subtexto, 

simbolismos e metáforas. O diabo é vislumbrado através de uma menina cativante de cabelos 

longos e louros, vestida de branco, que aparece periodicamente brincando com uma bola, 

notada apenas por Dammit. A sua imagem pálida com lábios rosados, adicionando-se aos 

traços grotescos de Dammit, marca a natureza gótica da película, e é capaz de causar os mais 

instigantes arrepios até mesmo no espectador mais insensível.  

Essa personagem intrigante surge, repentinamente, em momentos bem significativos. 

Vejamos a duas primeiras aparições: ainda dentro do carro, depois que a cigana rapidamente 

lê a mão de Dammit e diz que vê fortuna e felicidade em seu futuro, um demorado close-up de 

seu rosto é o enquadramento selecionado para trazer à sua mente a primeira visão dessa 

menina. Essa curta sequência (um minuto e meio) em flashback é acompanhada pela sua voz-

over, dizendo que outra vez ela o esperava com a sua grande bola silenciosa e que ele a 

mandava embora, entretanto ela sempre voltava, parecendo estar certa de que cedo ou tarde 

ele entraria no seu jogo. Reporta, ainda, que ela havia prometido deixá-lo em paz: no 

aeroporto, a câmera detecta, num longo plano fixo, em plongée, o movimento da escada 

rolante descendo, sumindo em relação ao vídeo, enquanto uma bola, em movimento contrário, 
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quebrando as leis da natureza, vai subindo, aproximando-se do espectador como se fosse cair 

em suas mãos (Fig. 57).  

 

 
Fig. 57: Bola subindo (2003, 1:24’59”) 

 

Esse objeto, retendo a simbologia do formato circular, participa do sentido de perfeição, 

de homogeineidade, podendo estar relacionado ao mundo terrestre, e o seu movimento, ao 

tempo decorrido. Em outro nível de interpretação, compreende o mundo espiritual, invisível e 

transcendente  ― o universo cósmico com suas relações com a terra. Na continuidade, o plano 

médio focaliza Dammit no alto da escada, com o braço direito erguido com a mão espalmada, 

sob o primeiro plano, na iminência de pegar a bola. Agora o plongée se encarrega de revelar 

uma menina no pé da escada, imagem essa que passaria quase despercebida do espectador não 

fosse uma melhor visão captada pelo primeiro plano, enquadrando o seu rosto com um sorriso 

sinistro e, próximo dele, a bola firmemente segura em suas mãos (Fig. 58).  

 
Fig. 58: Menina com a bola (2003, 1:25’17”) 
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Ainda, com um olhar atento conseguimos visualizar quase imperceptíveis as suas unhas 

pintadas de vermelho, o que nos faz pensar em um diabo de dupla face que carrega a 

inocência de uma criança e a malícia de uma mulher. Nessa sequência é notável como Fellini 

leva a efeito o cinema como “a arte da elipse” (MARTIN, 1990, p. 75) ao procurar sugerir 

mais que mostrar: não vemos a menina jogando a bola nem tampouco a pegando de volta; não 

temos assertivas do tipo “aposto minha cabeça com o diabo”, tão reiteradas no conto; 

avistamos apenas a mão dele estendida em sua direção e ela abraçando a bola, sorrindo 

sutilmente. Pode-se inferir que a mão espalmada, o abraço e o sorriso são metáforas do pacto 

entre eles, que não é verbalizado, apenas sugerido. O que se vê na tela é significativo o 

suficiente para que o diretor, confiando na capacidade do espectador de fazer associações, o 

leve a apreender a alusão ao diabo. Deixando transparecer um habilidoso trabalho de 

decupagem, essa sequência ilustra bem o pensamento de que “tal capacidade de evocação em 

meias-palavras é um dos segredos do espantoso poder de sugestão do cinema” (MARTIN, 

1990, p. 76). 

Durante a entrevista no talk show, ao ser interpelado se tem crença em Deus, Dammit 

responde que não e, ao ser indagado se acredita no diabo, diz que sim, acrescentando que já o 

viu. Suas palavras deflagram a segunda visão em flashback: um leve plongée é responsável 

por mostrar a rápida imagem da menina com os cabelos entreabertos caídos sobre o rosto, o 

suficiente para deixar ver o seu manso sorriso (Fig. 59) enquanto, a pedido da entrevistadora, 

a sua voz-over descreve o diabo como um ser simpático e alegre.  

 

 
Fig. 59: Menina cativante (2003, 1:29’59”) 

 

Essa declaração, associada à imagem, é a confirmação do que ficou no campo elíptico 

na sequênica anterior. O diabo de Fellini, aos moldes de Poe, é timidamente galanteador, 
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atraindo Dammit para a autodestruição. A fuga, analisada a seguir, é metade uma tentativa de 

escapar da própria vida e metade uma busca do diabo que tanto o persegue. É, ainda, a única 

maneira encontrada por ele de afirmação pessoal, que “consiste na desobediência às 

proibições, em fazer valer o interdito, mesmo que, para isso, o indivíduo [ele] tenha de arcar 

com o ônus da morte, do confinamento ou da exclusão” (LOPONDO, 2003, p. 217). Ainda 

que expressa no contexto de Santareno, essa enunciação é totalmente aplicável a Dammit, 

mesmo porque ele, excluindo-se e confinando-se em seu próprio mundo, não pode escapar da 

tentação de seu sedutor e, inocentemente, abraça o que lhe é facilmente oferecido como 

prêmio: a morte. 

Após receber o prêmio pela sua participação no western mesmo antes de tê-lo filmado, 

segue uma longa sequência, em que predomina o uso excessivo da luz, especificamente a 

utilização dos choques mais potentes de sombra e luz e todos os artifícios do claro-escuro com 

o propósito de intensificar o trágico (Fig. 60). Dammit é exibido em desembalada corrida por 

entre as ruas estreitas de Roma e nos seus arredores, encontrando nada além de becos sem 

saída. Acompanhemos algumas cenas: um traveling rápido para frente, focando o ponto de 

vista da personagem e reproduzindo a alta velocidade do veículo, capta a forte incidência de 

luzes violentas como os faróis do carro nas paredes e no chão (Fig. 61). Essa iluminação 

exagerada em contraste com as sombras da noite intervém, sobremaneira, como fator de 

dramatização.  

 

 
      Fig. 60: Foco nos olhos (2003, 1:46’33”)                                    Fig. 61: Foco na estrada (2003, 1:47’15”) 

 

O plano geral, propiciando uma visão da traseira do carro, é usado para registrar as 

manobras radicais de sua desenfreada carreira até parar pela primeira vez. Uma câmera parada 

registra, em primeiro plano, seus movimentos e sua feição em completa angústia: ergue a 

cabeça, desata o lenço do pescoço, faz gracejos com a boca e inicia um gemido que se 



256 
 

avoluma em um grito agudo, acompanhado de reações em todo o corpo, como remexer os 

ombros e erguer levemente o tronco e os braços. O mesmo plano, que se mantém ao longo de 

toda a cena, tem a capacidade de desvelar o rosto de Dammit refletindo, com uma 

impressionante riqueza de nuanças, toda a gama de sentimentos que vai desde o alívio à 

profunda inquietação. De volta ao volante, o ensurdecedor ronco dos motores e o barulho de 

aceleração e frenagem são os sons que embalam a continuidade da sequência que repete o 

efeito dos faróis, agora, em uma estrada de terra, ficando a cargo do primeiro plano explorar a 

figuração de ansiedade de Dammit cada vez mais acentuada. Durante todo o percurso, os 

reflexos oscilantes das luzes da rua que incidem em Dammit podem significar o combate 

trágico que trava na personagem a atração pela morte e o desejo de viver.  

Para Bruhm (2011), o que faz o gótico contemporâneo particularmente 

contemporâneo, além de seus temas e a recepção, são os desejos inconscientes dos 

protagonistas, que se centram sobre o problema de um objeto perdido. Segundo ele, “that loss 

is unusually material (parents, money, property, freedom to move around, a lover, family 

member, or happiness), but the materiality of that loss always has a psychological and 

symbolic dimension to it [lost object]”269 (BRUHM, 2011, p. 263). No caso de Dammit, o 

grito é a expressão máxima da perda de algo que se pode resumir em liberdade e felicidade, e 

a obsessão pela Ferrari demonstra a materialidade dessa perda. O seu desejo é, em última 

análise, o desejo de encontrar o que foi perdido, aquilo que vai unificar a sua subjetividade 

fragmentada. 

Ao longo de todo o segmento, nota-se como a iluminação é utilizada para ressaltar 

rostos, principalmente o de Dammit. Sobretudo nessa sequência final, esse recurso mostra-se 

mais eficaz com o primoroso trabalho de Giuseppe Rotunno ao obter uma fotografia bem 

contrastada, que modula os claros e os escuros com precisão. A utilização unilateral da luz, 

em particular, contribui fortemente para criar a impressão de peso sufocante que domina o 

segmento. Dammit tem o rosto desumanizado e retalhado pela mancha obscura que se forma 

pelas luzes (Fig. 62). A iluminação e o escurecimento de seu rosto, dando a impressão visual 

de divisão da pessoa, igualmente sugerem a desestabilidade emocional e psicológica da 

personagem, corroborando a damaticidade da história. Tendo como significação elíptica 

esconder a outra face de Dammit, a utilização do efeito de sombra pode deixar entrever um 

poderoso fator de ansiedade pela ameaça do desconhecido que ele vai enfrentar no plano 

                                                
269 essa perda é invulgarmente material (pais, dinheiro, propriedade, liberdade para se movimentar, um amor, um 
membro da família, ou a felicidade), mas a materialidade da perda tem sempre uma dimensão psicológica e 
simbólica a ele [objeto perdido].  
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seguinte. Nessa sequência, com a preocupação de compor uma atmosfera que sugira as 

vibrações da alma da personagem por meio de um jogo de luzes, se vê claramente a influência 

da tradição do claro-escuro do cinema germânico no cineasta italiano. 

 

 
Fig. 62: Dammit dividido (2003, 1:55’17”) 

 

Dando progresso à sequência, um traveling para frente seguido do mesmo movimento 

para trás é responsável por oferecer uma cena de grande efeito estético: ao atravessar uma rua 

toda iluminada por uma série de lâmpadas suspensas, o brilho das lâmpadas reflete a cor 

dourada da Ferrari e, constrastando com a escuridão que domina toda a sequência, revela o 

último momento de glória da personagem. A cena seguinte, vigorosamente captada pelo 

primeiro plano, valida a ideia de decadência ao flagrar Dammit recostado em uma parede, 

após descer do carro. Olhando para o alto, parece pensar em tudo o que tem feito até aqui. A 

continuidade revela Dammit ainda mais eletrizante ao aumentar a velocidade. O primeiro 

plano, selecionado para desvelar a dramaticidade da sequência, agora se ocupa de focar na 

sinalização da estrada, destacando a indicação STOP no chão. Em seguida, um pedágio é 

avistado por meio do plano geral que também registra o momento em que ele fura uma 

barreira de parada obrigatória, cujas placas, exibidas em primeiro plano, indicam estrada 

interditada. Após o plano médio tê-lo mostrado perdendo o controle do carro, um leve 

plongée se encarrega de sobressair os estragos da pista enquanto deixa visualizar Dammit 

dentro do carro com um ar assustado. Nesse ínterim, ouve-se um forte barulho de luminárias 

caindo, vidro quebrando e frenagem violenta, como se o motorista estivesse tentando parar o 

veículo. 

Essa longa sequência é uma preparação do cenário para a ação final, com a última 

aparição da menina-diabo, em que o horror transparece com toda a naturalidade. O plano de 
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conjunto deixa à vista muito óleo escorrendo na pista e vidro estilhaçado no chão, armações 

retorcidas, pequenos focos de fogo aqui e ali e muita fumaça que quase dá para sentir o calor e 

o cheiro fétido do ambiente, aumentando a sensação de que alguma coisa de ruim vai 

acontecer. A composição desse quadro demonstra que “o cenário desempenha quase sempre 

um papel de contraponto com a tonalidade moral ou psicológica da ação” (MARTIN, 1990, p. 

66). No caso, a estrada molhada antecipa o horror do suicídio e tem a conotação da violência e 

da morte que vem no desfecho. 

Após Dammit descer do carro e olhar o quadro desolador e pavoroso da ponte caída, 

do outro lado, quase como uma miragem, o plano geral oferece uma visão da menina-diabo, 

no centro do vídeo, com a bola no alto da cabeça, dançando com a graça e a desenvoltura de 

uma bailarina, atuando num ritual de sedução (Fig. 63). A imaginação pura de Fellini, ao 

colocar lado a lado o belo e o disforme nessa cena, leva-nos a perceber que, orientado pelas 

fundamentações de Poe, expostas na epígrafe deste Capítulo, ele tem ciência do poder dessa 

combinação, que bem utilizada pode ocasionar efeito artístico de valor inestimável. Tanto que 

a imediata reação de regozijo de Dammit ao contemplar inigualável cenário, captado pelo 

primeiríssmo plano, é impressionante. O mesmo plano é responsável por registrar a menina-

diabo sorrindo e ele respondendo com um longo sorriso, gesto de quem foi seduzido. Em 

suma, o sorriso traduz a cumplicidade existente entre eles e a completa concretização do pacto 

anunciado no primeiro encontro. Diferentemente das sequências anteriores em que as imagens 

vistas são retidas na memória de Dammit e vem a público por meio de flashbacks, agora esse 

reencontro pertence ao curso da ação daquele momento, e é decisivo. 

 

 
Fig. 63: A sedutora menina-diabo (2003, 1:55’49”) 
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Retomando a importância da iluminação, observa-se que enquanto Dammit é 

parcialmente apagado pela sombra e obscuridade que dominam as cenas, a menina-diabo em 

todas as aparições é realçada pela luz que ilumina o seu rosto terrificante. Este recurso atua 

para demonstrar que, ao passo que ele está confuso, num total estado de torpor, ela está 

determinada, com clareza das ações. Este jogo de luz, pondo em evidência uma personagem 

em relação à outra, causa efeito de fatalidade e restabelece o espírito gótico do segmento. 

Num plano simbólico, a metade sombreada da face dele sugere o nível de terror no qual está 

imerso e a sua completa impotência para resistir às investidas de seu tirano carrasco. 

 Tanto que após esse último encontro, o sorriso de entrega no rosto de Dammit vai se 

esvaindo e toma lugar um riso histérico que se junta novamente ao ronco do motor que ele 

acabara de ligar. À medida que acelera freneticamente o carro e mergulha no abismo aberto 

pela queda da ponte, a tela se enche em completa obscuridade e o silêncio total toma lugar. 

Entendemos que esse “silêncio” não é somente uma ausência de sons reais, mas tem valor de 

“um objeto acústico exatamente como a fala, a tosse ou os rumores da rua (JAKOBSON, 

1970, p. 157). E como “fala” se reveste de significação: é como se nos perguntássemos: e 

agora? O que se sucedeu? A resposta vem poucos segundos depois, quando a imagem vai 

abrindo-se lentamente permitindo, por meio do primeiro plano, a visão de um fio manchado 

de sangue (Fig. 64), enquanto o plano de conjunto capta o movimento da bola vindo em 

direção da câmera até parar ao lado da cabeça de Dammit (Fig 65), separada do corpo, 

ressaltada pela precisão do primeiro plano, que também se encarrega de revelar o olhar de 

vitória do Diabo e de realçar os seus movimentos calculados: enquanto tem uma mão apoiada 

na bola, a outra pega a cabeça de Dammit. Aqui temos a alusão ao conto. A troca da bola pela 

cabeça, entre outras, retém a seguinte significação: a parte vital do corpo humano passa a ser 

objeto, agora o novo brinquedo de estimação do Diabo.   

 

 
       Fig. 64: O fio cortante (2003, 1:58’07”)                                Fig. 65: A cabeça de Dammit (2003, 1:58’19”) 
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Essa corrida para a morte faz-nos recordar Metzengerstein (conto), personagem que 

segue destino similar. Diversamente de sua expressividade de pavor, analisada no Capítulo 

IV, não se lê o medo no rosto de Dammit que é atraído inocentemente e se encaminha com 

uma lânguida compleição em direção à morte. Moldando-se no horror e retomando o caráter 

fabular do conto de Poe, esse fim instiga o espectador a se perguntar se esse difícil caminho é 

o melhor para uma estrela de cinema aprender sobre os males do sucesso e se é um destino 

apropriado para um homem que tratou a vida em um campo de jogos sem sentido. De 

qualquer maneira, com ou sem respostas para essas indagações de natureza moral, o 

espectador pega carona com Dammit na estrada da destruição e é levado a sentir, nesse final 

simbólico, a opressão de um poço vazio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

Muitas seriam as maneiras possíveis de iniciar esta seção, porém uma reflexão acerca do 

título do trabalho, ainda não empreendida, parece-nos oportuna. Poe, cujos pressupostos 

teóricos nortearam boa parte de nossa análise, uma vez mais, colabora com seus 

ensinamentos. Em “Marginalia”, ele declara:  

 

If any ambitious man have a fancy to revolutionize, at one effort, the universal world 
of human thought, human opinion and human sentiment, the opportunity is his own 
― the road to immortal renown lies straight, open, and unencumbered before him. 
All that he has to do is to write and publish a very little book. Its title should be 
simple ― a few plain words ― “My Heart Laid Bare.” But ― this little book must 
be true to its title.270 (POE, 1844-49/1984, p. 1423, grifos do autor). 

 

Subjacente a essas palavras vislumbramos Poe, homem das letras, ao declarar que 

como forma de promover uma revolução no âmbito humano, a solução está nas mãos do 

próprio homem, e passa pela escritura e publicação de um livro. O fato de ele se manifestar a 

favor de um “little book” com “few plain words” evidencia claramente sua adesão à 

brevidade, defendida em “Review of Twice-told tales” (1842/1984d), indicando sua coerência 

como ensaísta e como autor de narrativas curtas. A assertiva “the road to immortal renown 

lies straight... before him” corrobora a ideia de que ele tinha uma obsessiva preocupação com 

a obtenção do reconhecimento tanto do público quanto da crítica, o que o impelia à 

necessidade de ter sua obra inscrita num cânon universal memorável.  

O que mais convém no momento é a sentença final que chama atenção para o título, 

mostrando a importância dada a ele como elemento de relevância para todos os tipos de 

produções. Depreende-se que a sua escolha não deve ser aleatória, mas carece passar por um 

rigoroso processo de seleção. O título mantém estreita relação com a obra, ou seja, seu 

                                                
270 Se algum homem ambicioso tem a fantasia de revolucionar, com esforço, o mundo universal do pensamento 
humano, a opinião humana e o sentimento humano, a oportunidade assim é ele próprio ― o caminho para a fama 
imortal encontra-se em linha reta, aberto e desimpedido diante dele. Tudo o que ele tem a fazer é escrever e 
publicar um livro bem pequeno. Seu título deveria ser simples ― algumas palavras simples ― “Meu coração 
desnudado”. Mas ― este pequeno livro deve ser fiel ao seu título. 
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conteúdo deve ser verdadeiro a ele: deve dizer o que a obra pretende dizer. Essa relação não é 

facultativa, ao contrário, o criterioso uso do verbo “must” indica antes uma imposição. 

Esse fascínio talvez justifique o fato de Poe ter mudado tantas vezes os títulos de seus 

escritos, seguindo o que Quinn (1998, p. 747) denomina de “Poe’s method of revision”.271 Só 

para citar alguns exemplos, temos: o conto “Life in death” passou a ser chamado “The oval 

portrait” e “The bargain lost”, “Bon-Bon”; “Peter Pedulum, the business man” foi modificado 

para “The business man” e “The psyche Zenobia”, para “How to write a Blackwood article”. 

As mudanças não se restringem somente à prosa, estendendo-se também aos poemas: “Dirge” 

teve o seu título original mudado para “Lenore” e “Irene”, para “The sleeper”; “Silence, a 

sonnet” foi alterado para “Sonnet ― Silence” e “The lake”, para “The lake ― To ―”; 

“Sonnet ― To my mother” ficou conhecido na sua forma reduzida “To my mother”. Até os 

ensaios não ficaram imunes ao exame cuidadoso de Poe: “House furniture” tornou-se “The 

philosophy of furniture” na sua versão final. 

Essa reflexão se revela útil, porque nos faz pensar no título de nosso trabalho. Na 

esteira do pensamento de Poe, procurando o conteúdo ser verdadeiro ao título, O Gótico de 

Poe no cinema tenta ser simplesmente o que anuncia: uma investigação do que é o Gótico 

como gênero, particularmente o literário, sua manifestação nos contos de Poe e o modo como 

foi apresentado ao público em versão cinematográfica, que poderia ser sumariamente 

nomeado Poe no cinema.  Passando ao seu conteúdo, nossas considerações começam com a 

questão do “por quê”: por que diretores de diferentes nacionalidades escolheram adaptar um 

autor morto? É claro que como todo adaptador, eles tiveram suas próprias razões para decidir 

se ocupar da obra do autor americano. O que nos ocorre de imediato é uma possível grande 

admiração por Poe, seguida do apelo comercial suscitado pelo seu nome.  

Em princípio, reconhecemos que os motivos deles para a escolha dos contos são 

estritamente pessoais, quer dizer, cada um teve justificativas e obsessões particulares bem 

diversificadas para se sentir atraído por essas histórias. As razões para interpretá-las, 

assumindo uma posição diante delas, e reescrevê-las do modo como fizeram, estão ligadas ao 

momento social, histórico e cultural em que viveram e às suas cosmovisões. A forma estética 

específica escolhida por cada um, que desempenha um importante papel na adaptação e faz de 

cada trabalho uma obra autônoma, dependeu de suas habilidades e de seus próprios interesses.  

Eles interpretam os contos à sua maneira, dando vida às personagens existentes ou 

criando outras, recuperando as fábulas ou inventando-as, conservando os enredos ou 
                                                
271 o método de revisão de Poe 
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ajustando-os, porém em unanimidade resgatam as temáticas, ou seja, de diferentes maneiras e 

em variados graus, estão imersos em Poe, conseguindo reter o significado do texto adaptado. 

Considerando que as intenções estéticas dos cineastas são relevantes para a interpretação do 

público, as modificações ocorridas fizeram-se  necessárias para tornar as histórias apropriadas 

a um novo contexto. De modo legítimo, e como se poderia esperar para adaptações, eles 

fazem de suas versões cinematográficas obras verdadeiramente suas.  

Ao fazer suas opções, Corman, Vadim, Malle e Fellini buscam satisfazer o que 

percebem como demandas do público do cinema dos anos 1960. Mesmo procurando manter o 

Gótico inscrito nas histórias de Poe, o terror do século XIX não é igual ao do século XX. 

Portanto, as versões que analisamos correm em direção própria, pois, conforme, Hutcheon 

(2011) as adaptações podem e devem ser diferentes, pois as culturas mudam com o tempo, e 

os adaptadores podem buscar a “recontextualização ou reambientação ‘correta’” (2011, p. 

197). Os ajustes são aceitáveis, especialmente, se considerarmos que o contexto condiciona o 

resultado, sendo que o contexto de recepção do texto adaptado é tão importante quanto o da 

adaptação. Fazendo seleções dos contos, eles reconfiguram-nos em outra linguagem e, 

criando equivalências, conferem-lhes soluções estéticas diferentes daquelas encontradas nos 

textos adaptados. Cada diretor conta a história de Poe a seu modo, tanto simplificando quanto 

ampliando, mas sempre fazendo analogias, pois, como vimos na Introdução, suas adaptações 

são relações declaradas e definitivas com os textos adaptados. 

Retomando a noção de que adaptar significa “ajustar” ou “alterar”, foram grandes e 

variáveis as mudanças sofridas nas adaptações. Observamos que há diferentes níveis de 

equivalências para os vários elementos das histórias ― eventos, espaços, personagens, pontos 

de vista, contextos. Contudo, registra-se que, mesmo com tantas oscilações, os temas foram 

mantidos, porque “os temas talvez sejam os elementos da história mais prontamente 

identificados como adaptáveis entre mídias ou mesmo entre gêneros e contextos” 

(HUTCHEON, 2011, p. 33). Neste sentido, consideramos que até “Toby Dammit”, o 

segmento que menos retém elementos da história adaptada, mantém um rendoso diálogo com 

ela pela extrema proximidade temática.  

Na opinião de Hutcheon, as variações acontecem “porque cada forma envolve um 

modo de engajamento distinto por parte do público e do adaptador” (HUTCHEON, 2011, p. 

35). Uma história contada, por envolver o ato de descrever, explicar, resumir e expandir, não 

é a mesma que uma história mostrada em uma tela de cinema ou TV ou encenada em um 

palco, que implica uma performance direta, auditiva e geralmente visual. Essa constatação 
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nos leva a distinguir que “cada modo adapta diferentes coisas ― e de diferentes maneiras” 

(HUTCHEON, 2011, p. 35).  

De maneira geral, as adaptações preservam no modo visual a rica herança gótica de 

Poe, sendo confirmada nossa hipótese de trabalho de que o seu goticismo consegue ser 

representado significativamente no cinema, tendo sido preservada a marca de seus diretores 

nessa outra mídia. Todavia, se nos fosse pedido listar em uma ordem decrescente de 

proximidade, por todas as observações feitas nas análises, teríamos em primeiro lugar A 

queda da casa de Usher, seguido dos segmentos “William Wilson” e “Metzengerstein”, 

ficando por último “Toby Dammit”. 

Mesmo com as peculiaridades de cada um, nos dois filmes, em maior ou menor grau, 

há a ideia de oposição de comportamentos e de sentimentos experimentados, sendo exibida de 

forma pleonástica a degradação do ser humano, a sua desumanização. Essa fratura, esse não 

comprometimento com a causalidade da narrativa parece-nos que tem um propósito. Será que 

os diretores não estão querendo mostrar esse ser fragmentado, que vive os momentos sem 

vínculos de comprometimento com a vida, com a responsividade de seus atos e, ao mesmo 

tempo, reificado, que não se constringe diante dos horrores que comete? Parece que estamos 

diante de um sujeito da sociedade de consumo, degradado, conforme Baudrillard (1995). Se 

este pensamento tiver sentido, os filmes, nas variadas gradações, mostram na sua 

materialidade descosida o homem da sociedade capitalista.  

Todas as sequências finais, ricas em significado, com pouco ou quase nenhum diálogo, 

mostram que a importância do cinema provém precisamente do fato de ele lidar com outro 

tipo de linguagem, diferenciando-se radicalmente da comunicação verbal, por ter a imagem 

como “material significante de base” (AUMONT at al, p. 178). Por esta singularidade, as 

imagens da casa de Usher sucumbindo no pântano, de Metzengerstein cavalgando em direção 

da morte, da espada gravada no peito de Wilson e do fio ensanguentado balançando no ar são 

muito fortes e, impregnadas na mente do espectador, tornam-se visões difíceis de serem 

esquecidas.   

Mais especificamente, registra-se que houve mais acréscimos que supressões, 

dilatamentos que condensações. Estes recursos estéticos comparecem na construção do filme, 

porque “as adaptações de contos por vezes são obrigadas a expandir as fontes 

consideravelmente” (HUTCHEON, 2011, p. 44). Ao contrário, nas adaptações de romances o 

adaptador tem o trabalho de subtrair, enxugar, contrair, fazer cortes, por exemplo, de 

personagens e dos mundos que elas habitam e acelerar a ação, pois não há tempo para que o 

espectador registre as informações como acontece durante a leitura.  
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No caso de narrativas curtas, é comum o adaptador acrescentar detalhes de outros 

contos, como acontece na versão La chute de la maison Usher (1928), de Jean Epstein (1897-

1953), em que o diretor insere na trama do conto “The fall of the house of Usher” pormenores 

de “The oval portrait”. Esse processo é o que torna a tarefa dos diretores criativa, fazendo 

com que eles não se configurem como meros adaptadores, mas, sim, verdadeiros criadores. 

Para o analista, quanto mais diferente é a adaptação melhor e mais desafiador é o trabalho, 

porque mostra a criatividade de seu adaptador. Conforme Hutcheon (2011), essas variações 

funcionam como indicadores da “voz” do adaptador. Sendo o diretor considerado o autor do 

filme, responsável direto pela forma e impacto do todo da nova obra, e ponderando que as 

suas preocupações características, seus gostos e sua marca estilística, tanto no teatro como no 

cinema, são as de maior destaque e visibilidade, talvez esse profissional devesse ser reputado 

pelo menos autor-adaptador em potencial. 

Os filmes, por meio das imagens e das simbologias, apresentam a proposta de leitura 

dos contos pelos autores-adaptadores e desafiam o espectador a perceber a dimensão social 

dos espaços, a criação das atmosferas, as características das personagens através dessa 

dimensão do espaço e os elementos literários reconstruídos na linguagem do cinema. Se por 

um lado, as produções de Corman, Vadim e Malle resgatam o tempo inscrito nas narrativas de 

Poe, por outro, o segmento de Fellini é atualizado, procurando reduzir o intervalo entre a obra 

adaptada e o público contemporâneo. Com maior ou menor intensidade, as obras 

cinematográficas levam em consideração as mudanças culturais que podem ter ocorrido com 

o passar do tempo. Nesse sentido, percebe-se que as produções de Vadim e Fellini causariam 

mais impacto no século XIX que as de Corman e Malle. 

Inquestionável é o fato de a obra de Poe ser a principal fonte de input para os diretores 

e roteiristas que não hesitam em utilizá-la, contudo observa-se que eles, cada um a seu modo, 

sendo mais próximos ou mais distantes, se apropriam dela e lhe dão um novo desdobramento. 

Assim, as suas adaptações, como nova obra, se tornam “adoções bem legítimas”, utilizando o 

dizer de Hutcheon (2011) ao citar William S. Burroughs, na epígrafe de seu livro. Nesta 

perspectiva, dentre os diretores, Fellini é o que consegue fazer a leitura mais radical ao 

deslocar a história de Poe para um contexto contemporâneo, legitimando sua adoção. 

Acreditamos que esses contos nos parecem fortes candidatos a várias adaptações, não 

somente por serem clássicos, mas, essencialmente, por falarem da humanidade do homem e, 

por isso, se constituírem histórias universais, possíveis de transcender seu tempo e lugar de 

criação, podendo gerar outros textos em “um processo infinito de reciclagem, transformação e 

transmutação” (STAM, 2003, p. 234). Não é difícil encontrar nos dias atuais, transitando nas 
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ruas e calçadas das cidades contemporâneas, indivíduos atormentados pela sua consciência, 

ou enclausurados em seu próprio mundo, sujeitos ao não controle de seus impulsos mais 

perversos, ou dispostos a contestar normas sociais, à espera de um adaptador-criador que os 

faça imergir no universo de Poe e os transforme em personagem de uma de suas histórias. 

A riqueza do processo de adaptação está no fato de que sendo “central para a 

imaginação humana” (HUTCHEON, 2011, p. 10), pode-se fazer com ela numerosos 

trabalhos. Se fosse dada a diferentes diretores a tarefa de adaptar esses mesmos contos, com 

certeza teríamos uma infinidade de produções cinematográficas, pois no processo de contar 

histórias, elas não apenas são reproduzidas, mas também recontadas. E se “recontar quase 

sempre significa adaptar ― ‘ajustar’ as histórias para que agradem ao seu novo público” 

(HUTCHEON, 2011, p. 10), é possível recontar as histórias de Poe em pleno século XXI, 

seguindo categoricamente a fábula de origem ou não, porém sendo sempre necessário aos 

adaptadores buscar analogias na cultura desse novo tempo. Por exemplo, tomar como alvo o 

Transcendentalismo derivava da experiência de Poe que estava voltado para o contexto 

americano do século XIX. Fellini, por exemplo, precisou encontrar analogia na cultura 

europeia do século XX. Apropriando-se da história oitocentista, ele a interpreta e realiza a 

dupla e “paradoxal tarefa” (HUTCHEON, 2011, p. 133) de mascarar e revelar sua fonte, pois 

só um grande conhecedor da obra de Poe irá reconhecê-la aí. Com essa estratégia, ele 

consegue fazer, a nosso ver, uma adaptação verdadeiramente artística.  

Lembrando que há várias intenções possíveis por trás do ato de adaptar, qual teria sido 

o desejo dos quatro diretores? Hutcheon (2011, p. 28-29) diz que há duas direções nessa 

empreitada, podendo tanto haver o desejo de “consumir e apagar a lembrança do texto 

adaptado” quanto de “prestar homenagem”. Mesmo com todos os direcionamentos realizados 

nos capítulos de análises, não se pode inferir que há nas adaptações nem tentativas de 

suplantar a obra adaptada, por não haver uma crítica direta ou subversão explícita, nem, 

tampouco, a intenção de suplantar a autoridade cultural canônica. Elas podem antes ser 

concebidas como reverência ou ressacralização, por prestar tributo à obra oitocentista. 

Por fim, resta elucidar uma questão que tem nos inquietado durante todo este percurso, 

no intento de deixar aqui a nossa pequena contribuição aos estudos do Gótico em Poe e da sua 

transposição para o cinema. O que faz as histórias de Poe serem adaptáveis em versão 

cinematográfica? Talvez o seu caso possa ser explicado se tomarmos como premissa as 

reflexões de um dos maiores e mais inovadores cineastas de todos os tempos. Serguei 

Eisenstein (1898-1948), ao escrever as suas memórias, diz que dois Edgars, Degas e Poe, 

foram os dois artistas que mais lhe transmitiram a tradição da composição de alguns 
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elementos da linguagem cinematográfica. Porém, Poe foi o primeiro. Revendo as lembranças 

de infância, ele se recorda da intensidade de sua reação à leitura de uma história do autor 

americano, pelo modo como ele “olha através da janela e vê de repente um monstro 

gigantesco rastejando sobre os picos de uma distante cadeia de montanhas” (EISENSTEIN, 

1987, p. 308). Só mais tarde, fica evidente para o diretor que não se tratava de um monstro de 

dimensões pré-históricas, mas de um modesto “grilo”,272 rastejando na vidraça. Para ele, essa 

imagem infantil é marcante e leva-o a crer que a fantasia de Poe não poderia se formar a partir 

de uma impressão imediata. A combinação do impacto de sua visão e da descrição 

extremamente gráfica dessa narrativa, de alguma maneira, iria determinar a realização de suas 

mais eficazes e expressivas composições no primeiro plano.  

Retomando nossa indagação, talvez a sua adaptabilidade possa ser explicada por meio 

da apreciação da constatação final do cineasta russo: “[...] pois em Poe vemos aquilo que, em 

sua essência, é uma cena visual, descrita com detalhes visuais precisos, quase como um 

fenômeno ótico” (EISENSTEIN, 1987, p. 310, grifos nossos). Em outras palavras, 

presenciamos em Poe um entrelaçamento de intensas impressões visuais e descritivas, ou seja, 

as cenas são antes visuais que meramente descrições. A revelação desse potencial para cenas 

visuais, assumindo um significado deveras importante, é o que nos faz pensar nele como um 

autor prontamente adaptável. 

Com Fisher (2009), percebemos que o seu trabalho criativo mescla sensações e coisas, 

tornando compreensível o peso que ele, tão frequentemente, dá à descrição física como meio 

de entrada no corredor da mente, ou como símbolos desses corredores. Por ser um escritor fiel 

aos seus princípios, ele também percebe as virtudes de um goticismo conciso. É por meio 

dessa prática que cria um goticismo que ainda é impactante e que tanto fascínio exerce nos 

cineastas, enquanto dezenas de outros se desvaneceram, por ter suas longas histórias se 

tornado, de algum modo, desinteressantes. Poe conseguiu fazer com uma argila comum um 

vaso inquebrável. Talvez se mantenha um autor atual por ser um verdadeiro criador em cujas 

mãos há o desnudamento do “véu da alma” ou, simplesmente, porque fosse um artista fora do 

seu tempo.   

Acreditamos que “a adaptação não é vampiresca” (HUTCHEON, 2011, p. 234), que 

não retira a vida de sua fonte, ao contrário, pode dar-lhe uma sobrevida que ela nunca teria de 

outra maneira, que é por meio da popularidade de suas várias adaptações através das culturas 

e dos tempos que a vemos resistir aos séculos, os quais tendem a deteriorar certas obras, ou a 

                                                
272 O referido conto é “The sphinx” (1846), publicado pela primeira vez em Arthur’s Magazine. Nessa história o 
inseto que rasteja é uma mariposa e não um grilo.  
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reduzir o impacto de suas presenças, mesmo as clássicas, as mais apreciadas e aplaudidas pelo 

público. Então, deixamos um convite: que tal formarmos uma entusiasta plateia e sentarmos 

juntos para mais uma sessão de Poe. Com pipoca nas mãos, que se apaguem as luzes e se 

mantenham bem trancadas as portas, para que o Gótico não vá embora. O filme já vai 

começar! 
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Tomaso Sagone. Roteiro: Federico Felline; Bernardino Zapponi. Fotografia: Giuseppe 
Rotunno. Figurino: Pierro Tosi. Música: Nino Rota. Montagem: Ruggiero Mastroianni. Efeito 
especial: Joseph Nathanson. Intérpretes: Terence Stamp; Salvo Randone; Fabrizio Angeli. 
França: Films Marceau; Concinor; Pea Cinematografica, 2003. DVD (121 min.), widescreen, 
colorido, legendado.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 


