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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

O presente trabalho de Literatura Norte Americana, promove um estudo cujos objetivos 

principais foram investigar e encontrar elementos do conto de horror, que provocam a 

sensação de medo. Pois, sabemos que a narrativa de horror advém de características 

peculiares como a incerteza, a sensação de perigo e a intuição do mal que se mantém entre 

uma realidade obscura e daquilo que entendemos por natural, que juntos favorecem os efeitos 

do medo. Porém, é preciso que o conto tenha uma atmosfera fantástica, que requer temas que 

possibilitem acontecimentos estranhos e possibilite a origem do medo do desconhecido, 

principalmente quando o tema está relacionado à morte, já que os mistérios que envolvem a 

morte elevam a imaginação humana a sua capacidade total, e também, por conseguinte 

estudamos a influência desta categoria nas personagens do conto: “A queda da casa de 

Usher”, de Edgar Allan Poe. Para isso, recorremos ao teórico Todorov, para o 

aprofundamento do conhecimento da teoria do conto Fantástico, também consultamos Poe 

com o seu ensaio a “Filosofia da Composição” (1999), juntamente com os teóricos Silva e 

França com as teorias de horror e estética do medo. Além deles, também recorremos a outros 

teóricos como Bauman, Freud, Candido, Teles e etc., para o embasamento e sustentação desta 

pesquisa bibliográfica. Assim, este trabalho estuda o conceito do gênero horror e quais as suas 

implicações para o enredo do conto analisado. Portanto, esta pesquisa busca encontrar 

elementos que caracterizam o horror e que criam a sensação de medo, tanto na personagem 

quanto no leitor, através da análise do conto e da aplicação de teorias. 

 

Palavras–chave: Medo. Horror. Edgar Allan Poe.  Literatura Norte-americana.     
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ABSTRACT 

 
 

 

 

 

 

 

This North American Literature work promotes a study whose main objectives were to 

investigate and find elements of the horror short story that cause the sensation of fear. For we 

know that the horror story comes from peculiar characteristics as uncertainty, the sense of 

danger and intuition of evil that remains between an obscure reality and what we mean by 

natural, which altogether favor the effects of fear. However, it is necessary that the short story 

has a fantastic atmosphere, which requires themes to enable strange events and enable the 

origin of the fear of the unknown, especially when the topic is related to death, since the 

mysteries involving death elevate human imaginatio’s full capacity, and therefore we also 

studied the influence of this category in the characters of the story "The Fall of the House of 

Usher", by Edgar Allan Poe. For this, we turn to Todorov to deepen  our knowledge of the 

theory of the Fantastic short story, we also consulted Poe’s essay on "Composition of 

Philosophy” (1999), along with theorists Silva and France with the theory of horror and the 

aesthetics of Fear. Besides them, we also resorted to other theorists such as Bauman, Freud, 

Candido, Teles, etc., for the foundation and support of this literature. This work studies the 

concept of the horror genre and what its implications are for the plot of the story being 

analyzed. Therefore, this research seeks to find elements that characterize the horror and 

create a sense of fear, both in character and in the reader, through the analysis of the short 

story and the application of theories. 

 

Keywords: Fear. Horror. Edgar Allan Poe. North American literature.    
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
 

 

 

O presente trabalho da área de Literatura Norte-Americana promove um estudo cujo 

objetivo é investigar elementos do conto de horror que provocam a sensação de medo, e a 

influência desta categoria nas personagens do conto “A queda da casa de Usher”, de Edgar 

Allan Poe (1809-1849). Pois, esse escritor se mostrou genuíno na produção de contos de 

horror, diferente de outros escritores, ele se dedicou na construção de uma instância que 

permite o leitor ler em uma assentada sem a interferência do mundo de pessoas vivas, com o 

objetivo de atingir um único efeito.  

Antes dele, os autores não compreendiam a sedução psicológica do horror, eles se 

conformavam com o final feliz ou com conceitos morais vigentes na sociedade. Porém, Poe 

percebeu que o papel da ficção era simplesmente expressar e interpretar eventos e emoções 

como realmente são, produzindo seus textos de forma impessoal, sem se importar se são bons 

ou maus, agradáveis ou repugnantes, alegres ou deprimentes. Sendo, assim, considerado pelos 

críticos o pai da literatura de horror.  

 “A queda da casa de Usher” trata-se de uma das primeiras obras a ser publicada pelo 

escritor norte-americano. No conto é possível observar as técnicas desenvolvidas por Poe, em 

que só tendo o desfecho em mente se desencadeia o enredo, como também sua extensão 

pensada racionalmente para a produção de um único efeito, esses e outros conceitos 

desenvolvidos por ele mesmo estão dispostos em seu ensaio intitulado “A filosofia da 

composição” (1999). 

 Assim, esse trabalho, a qual traz um dos contos de horror de Edgar Allan Poe, tem 

como objetivo estudar o conceito da modalidade do horror na obra selecionada e quais as suas 

implicações, já que a narrativa possui em seu enredo uma atmosfera fantástica que propicia o 

estabelecimento do sobrenatural.  

  Para isso, no primeiro capítulo estudaremos o conceito de Fantástico, no qual a 

hesitação e o universo estranho, na maioria das vezes, estão presentes nas obras de Poe. 

Assim, no segundo capítulo, faremos um estudo sobre o conceito do horror, o qual está 
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conectado com a experiência do sobrenatural, isto é, do desconhecido que provoca uma 

inexplicável sensação de medo, criando uma atmosfera macabra e horripilante. 

No terceiro capítulo, faremos a análise do conto “A queda da casa de Usher” para, 

enfim, descobrir de que forma os elementos presentes no conto influenciam na sensação de 

medo, tanto da personagem quanto do leitor que estão ligados a partir do momento em que o 

leitor adota o mundo das personagens como um mundo de pessoas vivas que estão fora da 

ficção e hesita entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural dos 

acontecimentos (TODOROV, 2004, p. 151-152). 

Enfim, após a análise do terceiro capítulo, nossas considerações finais serão pautadas 

em um balanço final sobre esta pesquisa bibliográfica. 
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1 O FANTÁSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

No estudo intitulado As estruturas narrativas, o teórico Todorov (2004) dedica um 

capítulo ao estudo do fantástico em que afirma: “O fantástico é a hesitação experimentada por 

um ser que não conhece as leis naturais, diante de um acontecimento aparentemente 

sobrenatural” (TODOROV, 2004, p.148). Ou seja, são fatos estranhos que acontecem com um 

sujeito que diante dessa situação não sabe afirmar se aquilo é de fato algo que excede as 

forças da natureza. Ainda segundo Todorov, o fantástico dura conforme o tempo da hesitação 

comum ao leitor e à personagem, os quais decidem se a experiência vivida é real ou não. 

Portanto, podemos afirmar que o fantástico trata de acontecimentos estranhos, incomuns ao 

cotidiano, isto é, acontecimentos sem uma explicação racional. Para melhor compreendermos 

seu conceito, adicionamos também outra explicação que Todorov nos apresenta sobre o 

gênero fantástico em sua obra Introdução à literatura fantástica (1981): 

 

Em um mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, nem 

vampiros se produz um acontecimento impossível de explicar pelas leis 

desse mesmo mundo familiar. Que percebe o acontecimento deve optar por 

uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de 

um produto de imaginação, e as leis do mundo seguem sendo o que são, ou o 

acontecimento se produziu, é parte integrante da realidade, e então esta 

realidade está regida por leis que desconhecemos. (TODOROV, 1981, p.15) 
  

De acordo com as palavras de Todorov podemos dizer, de modo geral, que o gênero 

fantástico é o gênero da dúvida, esta se instaura entre o que é real e imaginário, natural e 

sobrenatural. Ou seja, o sujeito não consegue distinguir se o acontecimento aparentemente 

sobrenatural permanece nas leis naturais. Assim, o fantástico permanece nesse tempo de 

incerteza. 

Esse tempo da dúvida se estabelece, pois, o fantástico mantém essa ambiguidade entre 

real e o sobrenatural ao longo da narrativa: 

 
Um texto só se inclui no fantástico quando, para além de fazer surgir à 

ambiguidade, a mantém ao longo da intriga, comunicando-a as suas 

estruturas e levando-a a refletir-se em todos os planos do discurso. (...) 

Longe de ser o traço distintivo do fantástico, a hesitação do destinatário 

intertextual da narrativa não passa de um mero reflexo dele, constituindo 
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apenas mais uma das formas de comunicar o leitor a irresolução face aos 

acontecimentos e figuras evocadas. (FURTADO, apud TELES, TELES, sem 

ano, p. 3) 

 

No livro intitulado As estruturas narrativas (2004), Todorov nos aponta as 

características do fantástico em sua análise da narrativa de Cazotte, O Diabo Apaixonado, em 

que a personagem principal Alvare vive há meses com um ser, do sexo feminino, que ele 

acredita ser um mau espírito: o diabo ou um dos seus subordinados. O modo como esse ser 

apareceu indica claramente que se trata de um representante do outro mundo; mas seu 

comportamento especificamente humano e feminino, os ferimentos reais que recebe, parecem 

provar o contrário: trata-se simplesmente de uma mulher que ama. Quando Alvare lhe 

pergunta de onde ela vem, Biondetta responde: 

 

‘Sou Sílfide de origem, e uma das mais consideráveis dentre elas...’ E, no 

entanto, existem as Sílfides? ‘Eu não concebia nada que ouvia, continua 

Alvare. Mas que havia de concebível em minha aventura? Tudo isso me 

parece um sonho, dizia a mim mesmo; mas será outra coisa a vida humana? 

Eu sonho de modo mais extraordinário do que os outros, eis tudo... Onde 

está o possível? Onde está o impossível?’ (CAZOTTE apud TODOROV, 

2004, p.148) 

 

Assim, Alvare hesita e pergunta a si mesmo se o que lhe está acontecendo é 

verdadeiro, se o que o cerca é mesmo a realidade (e então as Sílfides existem) ou se trata 

simplesmente de uma ilusão que toma aqui a forma de um sonho. Enfim, a ambiguidade se 

mantém até o fim da narrativa: realidade ou sonho? Verdade ou ilusão? Portanto, fica evidente 

que Alvare não conhece as leis naturais diante desse fato aparentemente sobrenatural, pois o 

fantástico ocupa o tempo dessa incerteza. 

Outro exemplo é “O gato preto” de Edgar Allan Poe, em que se passa a história de um 

homem visto na infância como uma pessoa boa de coração: “Desde a infância, tornaram-se 

patentes a docilidade e o sentido humano de meu caráter. A ternura de meu coração era tão 

evidente, que me tornava alvo de gracejos de meus companheiros” (POE, 1978, p.41). Porém, 

conforme o tempo passa, esse homem assume um temperamento perverso: “E, então, como 

para perder-me final e irremissivelmente, surgiu o espírito da perversidade” (POE, 1978, 

p.43, grifo do autor).  

Foi em uma noite, após voltar para casa embriagado que ele arrancou um dos olhos do 

seu gato, como podemos observar em: “Tirei do bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre 

animal pela garganta e, friamente, arranquei de sua órbita um dos olhos!” (POE, 1978, p.43). 
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Este e outros acontecimentos aparentemente estranhos causam hesitação no leitor, pois o fato 

do narrador estar embriagado, como vemos em: “Certa noite, ao voltar a casa, muito 

embriagado, de uma de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava a 

minha presença” (POE, 1978, p. 43, grifo nosso) nos faz perder a credibilidade no que ele diz, 

já que nos deixa sempre na dúvida de que tenha ou não ocorrido de fato o que se narra.  

No final da narrativa encontramos o auge da hesitação, pois surgem na imaginação do 

leitor dúvidas sobre se ele poderia de fato ter matado sua esposa e emparedado o gato junto ao 

corpo dela sem perceber, ou ainda, se o animal poderia ser mesmo algo demoníaco e ter 

aparecido em cima do cadáver de sua esposa. Assim, esse conto caracteriza-se como uma 

narrativa fantástica, pois mantém até o final a hesitação no leitor.  

 Nesse sentido, Todorov (2004, p. 151) nos propõe que o fantástico implica a 

integração do leitor com o mundo das personagens, a hesitação de acontecimentos estranhos e 

a identificação do leitor com a personagem, ou seja, exigem-se três condições no gênero 

fantástico: 

 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 

personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma 

explicação natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos 

evocados. Em seguida, essa hesitação deve ser igualmente sentida por uma 

personagem; desse modo, o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a 

uma personagem e ao mesmo tempo a hesitação se acha representada e se 

torna um dos temas da obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se 

identifica com a personagem. (TODOROV, 2004, p. 151-152) 

  

No gênero fantástico a presença de descrições realistas de lugares e de personagens é 

comum para que se crie uma falsa impressão de que os acontecimentos não existentes na 

realidade de pessoas vivas sejam verdadeiros, logo o leitor passa a considerar o mundo das 

personagens como o mundo a qual ele se encontra hesitando entre uma explicação e outra 

para o acontecimento estranho. Assim, ele não sabe distinguir se a experiência vivida pela 

personagem permanece nas leis naturais ou se excede as forças da natureza.  

Quando o leitor passa a considerar o mundo das personagens, consequentemente ele 

passa a confiar na personagem, assim como acontece no conto que estudamos, pois o leitor 

confia no narrador-personagem, este que narra em primeira pessoa. Isso gera uma 

aproximação entre o leitor e a narrativa, já que é permitido ao leitor se imaginar na posição de 

personagem do enredo, como se fosse ele mesmo fosse a testemunha dos acontecimentos 

narrados.  
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Em vista disso, podemos dizer que o leitor deve adotar uma atitude com relação ao 

texto, ou seja, ele deve recusar a interpretação alegórica e também a interpretação poética, 

porque “o fantástico implica, pois não só a existência de um acontecimento estranho, que 

provoca uma hesitação no leitor e no herói, mas também um certo modo de ler, que se pode 

definir negativamente: ele não deve ser nem poético nem alegórico” (TODOROV, 2004, p. 

151). 

 Segundo Finné, nenhum gênero depende tanto do leitor como o gênero fantástico, 

pois a percepção do fenômeno – verossímil ou sobrenatural - depende de seu sistema de 

referências. Nesse sentido, o autor afirma: “Eu não conheço nenhum gênero literário que 

dependa a esse ponto do intelecto do leitor – dependência que, às vezes, pode levar a um 

conflito entre autor e leitor. Essa sujeição me parece uma das maiores características do 

gênero” (FINNE apud PÁDUA, 2010, p.40). 

Além disso, no fim da história devemos ser cautelosos, pois o leitor, senão a 

personagem deve optar se aquilo retratado no conto é real ou imaginação, porque "se ele 

decide que as leis da realidade permanecem intactas e [assim, consequentemente] permitem 

explicar o fenômeno descrito, dizemos que a obra pertence ao gênero do estranho" 

(TODOROV, 2004, p. 156).  

No gênero fantástico-estranho, os acontecimentos que parecem sobrenaturais recebem 

uma explicação racional no fim da narrativa, mas de uma forma extraordinária e inquietante, 

como no conto “O gato preto”, de Edgar Allan Poe, em que é sugerido na narrativa que o 

narrador-personagem foi o responsável por emparedar o gato junto ao corpo da esposa sem 

perceber, pois estava bêbado. Ou, que o aparecimento do gato sob a cabeça da mulher tenha 

ocorrido por ele se tratar de um animal místico. 

Na visão do próprio narrador, o gato foi o motivo do assassínio, já que ele acredita que 

o próprio animal se tratava de um ser demoníaco, sobrenatural. Essa associação do gato com o 

místico surge de registros históricos, em que esses animais eram considerados os guardiões da 

noite, dos mortos e dos mistérios da vida e da morte.   

Essas supertições com a imagem do gato vieram da Idade Média, em que o papa 

Gregório IX afirmava que o gato preto era um animal diabólico e sua cor representava o mal e 

a vergonha. Na visão do papa, esse animal havia caído das nuvens para a infelicidade dos 

homens. Desse modo, ele dava a sua bênção à tortura e à morte dos felinos, como também 

obrigava as pessoas a se confessarem, sob tortura, que haviam venerado o demônio em forma 

de gato preto, e depois, essas pessoas eram condenadas à morte.  
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Então, podemos afirmar que: “há um fenômeno estranho que pode ser explicado de 

duas maneiras, por tipos de causas naturais e sobrenaturais. A possibilidade de vacilar entre 

ambas cria o efeito fantástico” (TODOROV, 1981 p. 16). Verificamos, ainda, que “o 

fantástico é a vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, 

frente a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1981 p. 16). Portanto, o 

conceito de fantástico se define, pois, com relação ao real e ao imaginário. 

 No entanto, dentro do gênero fantástico também encontramos algumas características 

peculiares segundo a visão de Joel Malrieu:  

 

 [...] o gênero conta com dois elementos constitutivos básicos: uma 

personagem e um elemento perturbador (seja um fantasma, um morto-vivo, a 

presença do duplo, etc.) que se caracteriza, ou não, por manifestações de 

loucura, alucinação, que possam desestabilizar profundamente o equilíbrio 

da personagem e do leitor. Para facilitar a identificação entre ambos, a 

personagem deve ter configurações bem realistas; verifica-se que grande 

parte dessas personagens estabelece uma imediata empatia com o leitor, já 

que ela é um membro benquisto pela sociedade (não raro são figuras ilustres 

e abastadas), porém, é uma figura ensimesmada que está mais predisposta ao 

fenômeno sobrenatural por estar afetiva, intelectual e socialmente isolada de 

seu contexto. (MALRIEU apud PÁDUA, 2010, p.49-50) 

 

Além disso, a narração em primeira pessoa é um recurso muito utilizado no gênero 

fantástico para produzir o efeito de hesitação, pois se cria uma ambiguidade no relato. Sobre 

isso, Pádua (2010) afirma que “como é consensual, em uma narração desse tipo, a tonalidade 

do que está sendo relatado é dada pela personagem, é ela quem manipula as informações, pois 

tudo é visto e sentido pela sua perspectiva” (PÁDUA, 2010, p.55).  

Logo, podemos entender que o narrador em primeira pessoa no gênero fantástico é 

comum para manter a ambiguidade em toda narrativa, pois o relato é descrito por uma 

personagem que participou da ação. Portanto, temos a perspectiva restrita de uma personagem 

que seleciona as informações, para convencer seu leitor sobre o que ela está narrando. 

 Em “Dom Casmurro”, obra do escritor brasileiro Machado de Assis (1839 – 1908), 

temos o narrador-personagem Bentinho que conta o seu ponto de vista acerca de sua relação 

com Capitu, a qual ele acredita e tenta convencer o leitor de que ela o tenha traído. Assim, 

esse tipo de narrador que participa dos eventos narrados deixa o relato duvidoso. Desse modo, 

Grojnowski explica que: 

 

A narração em primeira pessoa oferece exemplo de uma precisão singular 

uma vez que aquele que conta é aquele que percebe e que participa da ação. 

No contrato da ficção, esse narrador incita o leitor adotar seu ponto de vista. 
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A novela toma a forma de um monólogo, de um diário intimo da 

confidência, ela se dá como um testemunho. (GROJNOWSKI apud 

PÁDUA, 2010, p. 55) 

 

 Outra característica do gênero em questão é o espaço. Segundo Pádua (2010, p.58), “a 

narração fantástica acontece em locais aparentemente comuns, grandes cidades ou até mesmo 

em propriedades rurais, porém em lugares isolados do convívio social [como no conto ‘A 

queda da casa de Usher’]”. Esse isolamento do convívio social, em lugares de preferência 

góticos, facilita a instauração do fenômeno sobrenatural. Assim, “o personagem fantástico é 

desse modo, arrastado para um espaço singular de onde se irradia o sentimento de estranheza 

que faz eco à sua solidão, à sua necessidade de escapar da convivência social” (PÁDUA, 

2010, p.62). 

Ainda na visão de Pádua (2010, p.59), “o insulamento espacial, dessa forma, faz eco à 

personalidade hermética da personagem e às mudanças conferidas ao ambiente pela presença 

do elemento perturbador”. Ou seja, o espaço no gênero fantástico é responsável por 

determinar as características físicas e psicológicas da personagem, esse conceito está 

relacionado com a concepção do determinismo geográfico a qual o meio ambiente define ou 

influencia a fisiologia e a psicologia humana.  

Nós sabemos que o gênero fantástico é constituído por dois elementos básicos, o 

elemento perturbador e a personagem. Quando o elemento perturbador está presente no 

ambiente, a personagem sofre com mudanças físicas e psicológicas como a personagem Usher 

que adquiri uma aparência cadavérica e uma palidez espectral, e que também sofre com a 

solidão, a tristeza e a demência. 
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2  O HORROR E A LITERATURA DE EDGAR ALLAN POE 

 

 

 

 

 

 

 

Silva (2011, p. 12-14) afirma que a literatura no século XIX ajudou a reconhecer uma 

variante mais perversa da narrativa fantástica: o horror.  Além disso, o autor expõe a visão 

que Todorov tinha sobre o fantástico ocupar um tempo de incerteza regido por forças 

estranhas. E, em outro extremo há o estranho, como podemos observar em grande parte dos 

contos de Poe, nos quais o acontecimento incomum surge de uma situação cotidiana (de um 

cenário realista) para se configurar como estranha a ela. Afinal, “é como se o autor tivesse 

conseguido elaborar, em atmosfera fechada, um mundo artificial e coerente, um jogo 

estranho, mas fascinador, cujas regras aceitamos” (CANDIDO apud SILVA, 2011, p.14). Ou 

seja, a narrativa de horror precisa de  uma atmosfera fantástica, pois “é preciso que haja 

acontecimentos que levem tanto narrador como leitor a se questionarem sobre a coerência e a 

veracidade dos fatos e a duvidarem também da própria sanidade”(NIELS, 2011, p. 69 – 70) , 

consequentemente, necessita  também de temas que possibilitem acontecimentos estranhos, 

pois é a partir da atmosfera da dúvida, que se possibilita a origem do medo do desconhecido, 

principalmente quando o tema está relacionado a morte, assim, para Poe essa sensação de 

medo criada intensionalmente chama-se “efeito”. 

Para Poe, a primeira consideração a ser feita antes da elaboração da obra ficcional é o 

efeito que se deseja produzir no leitor e é no ensaio intitulado “Filosofia da composição” 

(1999) que encontramos suas principais considerações sobre a produção literária, em que ele 

mesmo explica o modo como produz suas obras. Neste estudo, ele traz como exemplo a 

construção do poema “O corvo” e defende que, em todas as obras artísticas, a principal coisa 

a se fazer é pensar num efeito e a partir disto, “compor a estância”: 

 

Eu prefiro começar com a consideração de um efeito. Mantendo sempre a 

originalidade em vista, pois é falso a si mesmo quem se arrisca a dispensar 

uma fonte de interesse tão evidente e tão facilmente alcançável, digo-me, em 

primeiro lugar: ‘Dentre os inúmeros efeitos, ou impressões a que são 

suscetíveis o coração, a inteligência ou, mais geralmente, a alma, qual irei 

eu, na ocasião atual escolher?’ (POE, 1999, p.1, grifos do autor) 
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Nesse sentido, H. P Lovecraft
1
 afirma que a autenticidade de uma obra de horror não é 

o enredo, mas a sensação que ela é capaz de produzir. (LOVECRAFT apud FRANÇA, 2008, 

p. 3). Portanto, podemos dizer que o medo, como efeito estético, é resultado de um 

planejamento, pois a partir dele se constrói o enredo do conto em questão. Ou seja, a obra 

pode nos induzir a sentir raiva, indignação, tristeza, e outras emoções relacionadas ao íntimo 

de cada sujeito. Desse modo, o autor é o principal ser no processo de manipulação dos 

sentidos do texto, pois ele deve escolher um efeito e, a partir dele, atingir o que se deseja no 

leitor. 

Silva afirma que o horror pertence ao campo psicológico e atinge “seu pleno efeito 

quando mergulha o leitor/espectador no mundo desajustado de suas personagens, o lento e 

gradual processo de desagregação mental que elas representam” (SILVA, 2011, p.17). Porém, 

para King,
2
 compreende-se o horror, “a sensação de medo que não pertence exclusivamente 

ao campo da percepção intelectual ou espiritual, mas que gera também uma reação física” 

(KING apud FRANÇA, 2008, p.4).  

Logo, podemos inferir que Poe buscava produzir em suas narrativas o efeito do medo, 

pois “a experiência do horror envolve a convivência com algo fora do normal (aparição de 

mortos, a demência, os pensamentos macabros) que provoca uma inexplicável sensação de 

medo” (SILVA, 2011, p.15), o que para H.P Lovecraft (2007, p.13) representava o sentimento 

mais antigo e mais forte da humanidade, principalmente o medo do desconhecido.  

É possível notar na narrativa poeana a preferência por temas sobrenaturais. Com isso, 

percebemos em sua obra alguns aspectos, como a obscuridade do ambiente, a presença da 

morte, o ambiente velho e decadente, a loucura, que contribuem para a instauração do efeito 

do medo, que envolve a personagem e o espaço.  

Poe (1999) afirma que: 

 

[...] uma circunscrição fechada do espaço é absolutamente necessária para o 

efeito do incidente insulado e tem a força de uma moldura para um quadro. 

Tem indiscutível força moral para conservar concentrada a atenção e, 

naturalmente, não deve ser confundida com a mera unidade de lugar. (POE, 

1999, p.6, grifos do autor) 

 

Nesse sentido, Gama-Khalil explica que:  

                                                 
1
H.P. Lovecraft (1890-1937) é o mais importante supernaturalista desde Poe e teve uma incalculável influência 

em todos os escritores de história de horror nas últimas décadas. O horror sobrenatural na literatura (2007) é a 

sua melhor discussão sobre o gênero. 
2
Stephen Edwin King é um escritor americano, reconhecido pelos seus contos de horror fantástico e ficção.  
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[...] a atmosfera fantástica dos contos poeanos é, na maioria das vezes, 

desencadeada por intermédio da constituição de espaços onde a história se 

desenrola; a opção pelo espaço fechado é determinada, assim, não só em 

função da aclamada unidade de lugar, mas também pela necessidade de gerar 

o sentido de insulamento. (GAMA- KHALIL apud PÁDUA, 2010, p.58) 

 

 No conto fantástico, o espaço fechado é responsável por manter o efeito desejado pelo 

autor. Esse espaço contribui para que as mudanças conferidas ao ambiente influenciem as 

características da personagem, isto é, está relacionado ao insulamento espacial. Desse modo, 

Pádua (2010) define o insulamento espacial como: 

 

[...] [O elemento que] faz eco à personalidade hermética da personagem e às 

mudanças conferidas ao ambiente pela presença do elemento perturbador. O 

espaço é configurado, então, pelas dimensões do protagonista em uma 

perspectiva determinista, em voga no século XIX. Em sentido amplo, o 

determinismo geográfico é a concepção segundo a qual o meio ambiente 

define ou influencia fortemente a fisiologia e a psicologia humana, de modo 

que seria possível explicar a história dos povos em função das relações de 

causa e efeito que se estabeleceriam na interação homem/natureza. 

(PÁDUA, 2010, p.59) 

 

Podemos, portanto, inferir que o espaço na narrativa tem papel fundamental para 

determinar as características das personagens. No conto, a escolha de um lugar subterrâneo 

dentro da casa é utilizado para enterrar o corpo da irmã de Usher. O cadáver de Madeline se 

constitui um elemento perturbador e faz com que a personagem protagonista passe por 

mudanças psicológicas, como a loucura. 

 A loucura na personagem Roderick Usher foi influenciada pelo ambiente, porque com 

o corpo da irmã dentro da casa, permeava-se com mais intensidade a atmosfera de medo e 

assombramento no ambiente, já que a presença da morte na casa era maior do que se a moça 

tivesse sido enterrada em um lugar fora dela.  

 Segundo Grojnowski, “nas narrativas curtas todos os seus componentes se 

intensificam para reforçar a eficácia da narração na produção do efeito sobre o leitor, assim 

sendo, o espaço da novela traduz a percepção da personagem” (PÁDUA, 2010, p. 60). Ou 

seja, se a narrativa tem como objetivo produzir o efeito do medo no leitor, o espaço é uma 

ferramenta que o escritor utiliza para traduzir a percepção da personagem que está 

aterrorizada, para isso o contista recorre a descrições ricas em detalhes, incitando o leitor a 

adotar a perspectiva da personagem. No conto selecionado de Edgar Allan Poe, a presença de 

um espaço escuro e sombrio intensificam a percepção do sobrenatural e instaura a atmosfera 
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da dúvida, já que no escuro a percepção se torna prejudicada porque não temos clareza sobre 

o que está sendo narrado. 

Assim, percebemos que a narrativa de horror advém de características peculiares como 

a incerteza, a sensação de perigo e a intuição do mal que se mantém entre uma realidade 

obscura e daquilo que entendemos por natural e juntos, esses elementos favorecem os efeitos 

do medo: 

 

O medo é mais assustador quando difuso, disperso, indistinto, desvinculado, 

desancorado, flutuante, sem endereço nem motivo claros; quando nos 

assombra sem que haja uma explicação visível, quando a ameaça que 

devemos temer pode ser vislumbrada em toda parte, mas em lugar algum se 

pode vê-la. ‘Medo’ é o nome que damos a nossa incerteza: nossa ignorância 

da ameaça e do que deve ser feito [...]. (BAUMAN, 2008, p.8 apud 

FRANÇA, 2011, p.61) 

 

  

Para King a narrativa de horror é:  

 

[...] como um processo catártico que possibilitaria extravasar, através do 

medo inspirado pela ficção, os pavores associados ao horror real- aquele 

relacionado às condições de existência e de sobrevivência do ser humano. 

(KING apud FRANÇA, 2008, p. 4)  

 

King explica que as narrativas de horror que tem como objetivo amedrontar o leitor, 

buscam os medos mais íntimos de cada sujeito, em especial relacionados à morte, pois a 

consideramos um grande mistério. Esse tipo de narrativa desperta a curiosidade no leitor e um 

estranho prazer através da leitura. Também percebemos que a literatura de horror, assim como 

no gênero fantástico, exige uma participação do leitor com certo nível de imaginação para 

construir o sentido sugerido.   

Portanto, os temas que exploram o sobrenatural (morte), tais como cadáveres, o 

suposto retorno dos mortos, espíritos, fantasmas, são constantemente encontrados em 

narrativas que tem o medo da morte como principal efeito: 

 

A biologia não conseguiu ainda responder se a morte é o destino inevitável 

de todo ser vivo ou se é apenas um evento regular, mas ainda assim talvez 

evitável, da vida. É verdade que a afirmação ‘Todos os homens são mortais’ 

é mostrada nos manuais de lógica como exemplo de uma proposição geral; 

mas nenhum ser humano realmente a compreende, e o nosso inconsciente 

tem tão pouco uso hoje, como sempre teve, para a ideia da sua própria 

mortalidade. [...] Uma vez que quase todos nós ainda pensamos como 

selvagens acerca desse tópico, não é motivo para surpresa o fato de que o 

primitivo medo da morte ainda tão intenso dentro de nós e está sempre 
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pronto a vir à superfície por qualquer provação. (FREUD apud FRANÇA, 

2011, p. 65) 

 

Diante disso, notamos que o medo da morte talvez seja o maior entre todos os medos 

disseminados na humanidade, pois os seres que a experimentaram não tiveram chances de 

descrevê-la aos que aqui ficaram: “tanto nossas crenças e convicções quanto nossa 

imaginação podem dar origem ao medo” (FRANÇA, 2011, p. 66).  Por isso, entre os 

sentimentos do homem, o medo é o mais constante, mesmo que reprimido ao longo do tempo, 

porém em condições especificas é ativado. Ou seja, o medo pode surgir a partir de uma 

atmosfera macabra, na qual elementos relacionados a questões humanas colocam o leitor 

imaginando-se na posição da personagem e por meio desse movimento de troca o leitor 

vivencia o medo.  
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3 ANÁLISE: “A QUEDA DA CASA DE USHER” (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Começaremos nossa análise entendendo o conceito de narrativa, a qual todo relato de 

acontecimentos ou ações, escrito ou oral, falso ou verdadeiro, por conseguinte, são modos de 

contar, assim chamadas narrativas: "Toda narrativa consiste em um discurso integrado numa 

sucessão de acontecimentos de interesse humano na unidade de uma mesma ação” 

(BRÉMOND apud GOTLIB, p.11, 1995). Assim, Edil Silva Costa diz que: 

 

Talvez não haja hábito mais antigo em qualquer ajuntamento humano que o 

de narrar, relatar fatos, sejam eles fictícios ou não. As narrativas imemoriais 

terminam sendo o eixo de ligação entre o homem primitivo e o da sociedade 

urbana ocidental. Seus dramas e necessidades não diferem essencialmente, 

embora sua cultura os diferencie muito. (COSTA apud VIEIRA, 2011, p.16) 

 

Assim, o ato de narrar é a forma mais antiga que a humanidade possui para transmitir 

algum conhecimento, independente se os acontecimentos presentes na narrativa sejam 

verídicos ou ficcionais, com ou sem valores morais ou religiosos. Logo, podemos entender 

que: 

 
[...] a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em 

todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 

humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa; todas as 

classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e freqüentemente 

estas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas diferentes, 

e mesmo opostas. (BARTHES apud VIEIRA, 2011, p. 18) 

   

 De certa forma, a narrativa é muito importante para a formação de uma sociedade, pois 

ela também é um dos meios de construir a cultura de um povo e de transmiti-la com o tempo 

para as gerações posteriores. Assim, podemos inferir que nós somos constituídos por 

narrativas, pois quando contamos nossa historia para alguém construímos uma narrativa com 

começo, meio e fim. 
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Consequentemente, podemos dizer que a narrativa/conto é o ato verbal de apresentar 

uma situação inicial, que passando por várias transformações, chega a uma situação final 

(MESQUITA, 1986, p. 21), isto é: 

 

A narração consiste no relato de fatos ou acontecimentos; envolve, portanto, 

ação, movimento; e evolução no tempo como, por exemplo, a narração de 

uma viagem, de um jantar, de um choque de veículos, etc. No conto, 

funciona como condensação dos pormenores ligados ao passado, remoto ou 

próximo, que interessam ao desenvolver da ação. Pode, ainda, ser invocada 

para sintetizar fatos intermediários ou acessórios que, no plano da fabulação, 

não importa revelar, sob pena de redundar em desequilíbrio do 

conto. (MOISÉS, 2006, p. 57) 

 

Desse modo, percebemos que a narração consiste no movimento do ponto de partida, 

que passa por um desenvolvimento até chegar ao fim. Ainda em seu estudo, Moisés afirma 

que: 

 

O conto é, pois, uma narrativa unívoca, univalente: constitui uma unidade 

dramática, uma célula dramática, visto gravitar ao redor de um só conflito, 

um só drama, uma só ação. Caracteriza-se, assim, por conter unidade de 

ação, tomada esta como a seqüência de atos praticados pelos protagonistas, 

ou de acontecimentos de que participam. (MOISÉS, 2006, p. 40) 

 

Assim, entendemos que o conto diferente de um romance não se divide em capítulos, 

ele possui uma única unidade dramática, com apenas um único conflito, a qual apresenta uma 

sequência de atos praticados pelos protagonistas que passam por transformações e chegam a 

uma situação final.  

Porém, a narrativa de Poe segue um estilo próprio, ela “é marcada pela concisão de 

elementos e pela intensidade do efeito (ou impressão) que permeia o texto com a função de 

exercer domínio sobre o leitor, mantendo a tensão até o desfecho” (SILVA, 2008, p.9) 

Diferentemente de outros escritores, os contos de Edgar Allan Poe possui, além da 

temática peculiar que causa certo estranhamento no leitor, a busca pelo efeito único. Em “A 

Filosofia da Composição” (1999), Poe afirma que é preciso considerar a extensão para a 

construção do efeito: 

 
Se alguma obra literária é longa demais para ser lida de uma assentada, 

devemos resignar-nos a dispensar o efeito imensamente importante que se 

deriva da unidade de impressão, pois, se requerem duas assentadas, os 

negócios do mundo interferem e tudo o que se pareça com totalidade é 

imediatamente destruído. (POE, 1999, p. 2) 
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 Assim como Poe, Cortázar partilha da mesma ideia: 

 
[...] o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e limitar uma 

imagem ou acontecimento que sejam significativos, que não só valham por 

si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no espectador ou no leitor 

como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência e a 

sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento visual ou 

literário contido na foto ou no conto. (CORTÁZAR apud VIEIRA, 2011, 

p.22) 

 

Portanto, no conto de horror, o efeito singular tem importância, pois surge dos 

recursos de expectativa crescente por parte do leitor ou da técnica de suspense perante um 

enigma, que é alimentado no desenvolvimento do conto até o seu desfecho final. Pois, Poe 

afirma que “só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu 

aspecto indispensável de conseqüência, ou causalidade, fazendo com que os incidentes e, 

especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua intenção” (POE, 1999, 

grifo do autor).  

Por isso, podemos observar no conto estudado, que sua extensão é pensada 

propositalmente para a manutenção de um efeito de tensão, pois traz a perspectiva do narrador 

que está horrorizado. Essa perspectiva é adotada pelo leitor que, junto ao narrador-

personagem se submete a várias atmosferas: triste, opressora, sombria e etc. Esse efeito faz 

com que o leitor fique preso à leitura conforme vão acontecendo os fatos, o que o deixa 

suscetível à sensação de medo desde seu início até seu desfecho. Isso só é possível porque 

essa extensão impede que o leitor receba interferência do mundo real.  

Em se tratando de um trabalho escrito em português, optamos pela utilização da 

tradução do conto “A queda da casa de Usher” (em inglês, “The fall of the house of Usher”), a 

fim de facilitar o processo de leitura de nosso leitor. O conto foi publicado em 1840 pela 

primeira vez na revista Burton's Gentleman Magazine e na coletânea Histórias 

Extraordinárias, cujo título em inglês é The Tales of the Grotesque and the Arabesque.  

Ao olharmos para o enredo
3
, percebemos que o conto traz a história de Roderick Usher 

(doente, louco), Madeline Usher, sua única irmã (epilética), e um velho amigo (narrador). É 

por meio dessa última personagem que conhecemos a história. 

O conto começa com a marcação cronológica do tempo e também com a descrição do 

trajeto percorrido pelo narrador-personagem (observe que se trata de uma personagem 

secundária que narra a história) até a sua chegada à casa de Usher ao anoitecer, originando 

uma atmosfera sombria: “Durante um dia inteiro de outono, escuro, sombrio, silencioso[...], 

                                                 
3
 O conto está em anexo para a leitura e visualização dos apontamentos feitos na análise.  



23 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 
 

passava eu, a cavalo, sozinho, [...]quando as sombras da noite se estendiam, finalmente me 

encontrei diante da melancólica Casa de Usher” (POE, 1978, p.7, grifo nosso).  

Podemos observar nesse excerto, o qual tem a imagem da chegada do amigo de 

Roderick, a descrição de uma atmosfera gótica, pois, através de espaços sombrios que se 

combinam com as horas noturnas é que temos essa ideia. Poe era um escritor norte-americano 

e sua produção literária coincide com a expansão do romantismo, período em que se manteve 

com maior intensidade a tradição da literatura gótica, que combinava “a descrição de um 

espaço físico antiquado e decadente [Casa dos Usher] com segredos do passado que 

assombram suas atormentadas personagens [Roderick Usher]” (FRANÇA, 2008, p. 1)  

Quando o amigo chega à casa de Usher, a primeira impressão que ele teve foi de uma 

acentuada tristeza: “Não sei como foi – mas, ao primeiro olhar lançado à construção, uma 

sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito” (POE, 1978, p.7).  

A entrada do narrador-personagem na casa é saudada por Usher que estava no sofá. O 

narrador-personagem, ao lançar o primeiro olhar para Roderick, não se conforma com a 

imagem abatida que ele possuía: “[...] não me era possível, mesmo com esforço, relacionar a 

sua expressão arabesca com qualquer ideia de simples humanidade” (POE, 1978, p.12). 

Roderick, que está doente, informa ao amigo sofrer de “[...] um mal constitucional de família, 

para o qual não tinha esperança de encontrar remédio; uma simples afecção nervosa [...]. 

Manifestava-se numa variação de sensações nada naturais” (POE, 1978, p.13). Entendemos 

que Roderick julgava um mal de família carregar o nome Usher, pois atribuía ao nome à culpa 

de sua demência, a qual não havia cura. Isto era visto como uma maldição, e por 

consequência, o resultado era suas sensações anormais, que o atormentavam. 

Na casa, além de Roderick, mora sua irmã, Lady Madeline Usher, que também está 

gravemente doente. Observamos aqui que a doença aparece para criar uma atmosfera de 

medo, mas especificamente da morte. Podemos inferir que seja esse o motivo que cria um tom 

de doença e de demência que vai fazendo com que o leitor hesite diante dos acontecimentos, 

pois o fato da morte estar mais próxima de acontecer para duas pessoas doentes, e que não se 

vê a cura para ambas, induz o leitor a hesitar se a morte delas se dá de forma natural (pela 

doença), ou de forma sobrenatural (inexplicável).  

Madeline sofre de “uma apatia constante, um esgotamento gradual de sua pessoa, bem 

como frequentes ataques em parte epiléticos[...]” (POE, 1978, p.14). Alguns dias depois ela 

morre, então Usher e o amigo depositam seu corpo no subterrâneo da casa, um espaço 

sombrio, onde se depositam coisas que não são mais necessárias ou úteis.  
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Por outro lado, o fato de deixar o corpo ali pode sugerir a presença constante da morte 

através da presença física do corpo morto na casa (mantendo a atmosfera do medo). Por meio 

desse ato (de deixar o corpo no subterrâneo ao invés de enterrar no jazigo da família que se 

localizava distante), instaura-se como o elemento perturbador, pois o que poderia ser visto 

como uma morte natural já que ela estava doente, passa para o leitor a impressão de que algo 

não está normal, porque a atmosfera de medo criada contribui para isso. Ou seja, a morte de 

Madeline era sentida pelo narrador de forma aterrorizante, enquanto era possível observar que 

em Roderick se acentuavam os sintomas da enfermidade mental, sintomas característicos do 

horror segundo Silva (2011), pois para ele o horror pertence ao campo psicológico. 

Sete ou oito dias após a morte de Madeline, o narrador sai pela casa sem sono, em uma 

noite de tempestade, escura e sombria, propiciando a atmosfera de medo. Então, o narrador 

encontra Usher trêmulo e apavorado, e na tentativa de acalmá-lo, o narrador faz uma leitura 

do primeiro livro que encontra.  

A leitura prende a atenção de ambos, mas os sons descritos na crônica parecem fazer 

eco aos ruídos que se ouvem na casa. Roderick se levanta e diz em voz quase imperceptível: 

“Nós a colocamos viva em sua tumba!” (POE, 1978, p.26, grifos do autor). Então, a porta se 

abre e em pânico, eles assistem à aparição de Lady Madeline: “Aquilo era obra de uma rajada 

de vento, mas, no marco daquela porta, surgiu alta e amortalhada, a figura de Lady Madeline 

de Usher. Suas alvas vestes estavam manchadas de sangue, e havia sinais de violenta luta em 

toda a sua pálida figura” (POE,1978, p.27). Em seguida, Madeline e o irmão se lançam nos 

braços um do outro e caem mortos. O narrador foge aterrorizado e vê as pesadas paredes se 

desmoronando e sendo engolidas pelo fétido e profundo lago. 

Neste conto é possível observar que o autor busca o efeito do medo, desde sua 

extensão pensada propositalmente para prender a atenção do leitor, o que o induz a se 

desconectar do mundo de pessoas vivas e considerar o mundo das personagens como 

verdadeiro, permitindo a criação de uma atmosfera responsável pela tensão, hesitação e medo 

no leitor, até seus elementos textuais que se integram para manter o efeito. 

   Além disso, é possível observar a antecipação do desfecho no título da obra estudada 

“A queda da casa de Usher”, pois o conto termina com o desmoronamento da antiga casa dos 

Usher no lago: 

 

Meu cérebro se transtornou quando vi as pesadas paredes se desmoronarem, 

partidas ao meio; ouviu-se longo e tumultuoso estrondo, como o reboar de 

mil cataratas – e o lago fétido e profundo, a meus pés, se fechou, tétrica e 

silenciosamente, sobre os restos da Casa de Usher. (POE, 1978, p.27) 
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Observe que o título do conto aparece o sobrenome Usher, se separarmos as sílabas 

dessa palavra, encontramos Us e Her que em português significa Nós- Ela. Desse modo, o 

título antecipa para o leitor, além do tema da queda, à quem o núcleo dramático se rodeará ao 

longo da narrativa. Ou seja, Us equivalente a Roderick, ao amigo e Madeline, sua irmã, 

enquanto que Her se refere à casa. 

 Assim, notamos que no próprio título do conto ocorre a antecipação do enredo da 

narrativa. Poe conceitua essa característica estética em seu ensaio “A filosofia da 

composição” (1999) em que defende que é só tendo o desfecho da narrativa em mente que se 

pode desencadear a história, alcançando, desse modo, o “efeito” desejado na obra. Nesse 

sentido, Poe afirma que: 

 

Só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo seu 

aspecto indispensável de consequência, ou causalidade, fazendo com que os 

incidentes e, especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento 

de sua intenção. (POE, 1999, p.1, grifo do autor) 

 

Percebemos também outra antecipação do autor sobre o desfecho no excerto abaixo: 

 
Durante um dia inteiro de outono, escuro, sombrio, silencioso, em que as 

nuvens pairavam, baixas e opressoras, nos céus, passava eu, a cavalo, 

sozinho, por uma região singularmente monótona - e, quando as sombras da 

noite se estendiam, finalmente me encontrei diante da melancólica Casa de 

Usher. Não sei como foi - mas, ao primeiro olhar lançado à construção, uma 

sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. (POE, 1978, p. 7, 

grifo nosso) 

 

Pudemos notatr no excerto acima a antecipação do desfecho que se estende do título 

ao enredo. Por exemplo, a estação do ano “outono” em inglês fall (que também significa cair) 

é o período em que as árvores perdem as suas folhagens, ou seja, as folhas “caem”, podendo 

assim, antecipar para o leitor tanto a queda da casa (desfecho da obra) como também a 

decadência daqueles que a habitam.  Ou ainda, trazer para o texto a ideia de retorno, porque 

outono é o período de renovação das folhas que caem ao solo, pois, novas folhas nascem. 

Desse modo, é um período em que se inicia um novo ciclo de vida e, portanto, se assemelha à 

morte e ao retorno de Madeline. 

Em a “Filosofia da Composição” (1999), Poe explica que é preciso ter em mente o 

desfecho, porque é a partir desse ponto que se desenvolve a ficção, já que é pelo fim que 

“devem começar todas as obras de arte, porque foi nesse ponto de minhas considerações 
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prévias que, pela primeira vez, tomei do papel e da pena para compor a estância” (POE, 1999, 

p. 5), por isso, o autor antecipa o desfecho no próprio título.  

 No entanto, mesmo que haja a sugestão do que pode vir a acontecer, não dispensamos 

a leitura do conto, já que o percurso para se chegar ao desfecho é que mais nos interessa, pois 

sabemos que Poe obedece a duas das considerações fundamentais em relação a sua 

composição: “o estabelecimento prévio de um efeito único a ser obtido e a mobilização dos 

elementos textuais, desde o primeiro momento do texto, em função disso” (SILVA, 2008, 

p.48-49).  

Assim, entendemos que o conto poeano é uma "máquina literária de criar interesse" 

(CORTÁZAR apud SILVA, 2008, p.48). Ou seja, quando ele antecipa o seu desfecho, ele 

mobiliza os outros elementos do conto, para manter um efeito (medo), como exemplo, o 

trecho a seguir, que foi retirado do conto: 

 

- Morrerei- disse me- devo morrer desta deplorável loucura. Assim, assim, e 

não de outra maneira, é como devo morrer. Aterram-me os acontecimentos 

futuros não por si próprios, mas pelos seus resultados. Tremo ao pensar 

mesmo no mais trivial incidente, pelo efeito que possa ter sobre esta 

intolerável agitação de minha alma. Não creio, efetivamente, o perigo, 

exceto em seu efeito absoluto: o terror. Neste estado de excitação... nesta 

lamentável condição...sinto que chegará logo o momento em que deverei 

abandonar, ao mesmo tempo, a vida e a razão, em alguma luta com o 

horrendo fantasma: o medo. (POE, 1978, p.13, grifo do autor) 

 

Após a leitura deste excerto, é possível observar que há uma antecipação do desfecho, 

pois, é no final que a personagem protagonista se confronta com o medo da morte, 

representado pela sua irmã, mantendo no conto a atmosfera de medo, que se cria desde os 

primeiros momentos da narrativa e se intensificam após a morte de Madeline.  

Para entendermos como é possível a criação dessa atmosfera de medo, precisamos 

entender a figura do narrador, já que é dele o papel mais importante, o de contar a história. 

Para isso, partiremos da definição de narrador. 

 Mesquita (1986, p.38) afirma que “o narrador, ou a instância narrante, é a voz que 

articula a narração. É o sujeito da enunciação, tão ficcional quanto qualquer personagem”, isto 

é, o narrador também é uma criação do autor como a personagem, ele pode apenas narrar os 

fatos da história como um observador, aquele sujeito que visualiza toda a situação e que 

descreve com detalhes cada cena, cada personagem como um amigo íntimo delas sem se 

identificar ou o narrador pode se “identificar”, dar-se um nome, constituir-se como 

protagonista de seu enredo. 
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No conto “A queda da casa de Usher”, podemos observar a presença de um narrador 

homodiegético, termo narratológico genetiano que diz respeito a: 

 

[...] entidade que veicula informações advindas da sua própria experiência 

diegética; quer isto dizer que, tendo vivido a história como personagem, o 

narrador retirou daí as informações de que carece para construir o relato, 

assim se distinguindo do narrador heterodiegético, na medida em que este 

último não dispõe de um conhecimento direto. Por outro lado, embora 

funcionalmente se assemelhe ao narrador autodiegético, o narrador 

homodiegético difere dele por ter participado na história não como 

protagonista, mas como figura cujo destaque pode ir da posição de simples 

testemunha imparcial a personagem secundária estreitamente solidária com a 

central. (REIS & LOPES apud SILVA, 2008, p.60)  

 

Ou seja, é aquele narrador que participa da história ocupando uma posição secundária 

em relação ao fato que se narra. Segundo Franco: 

 

É possível imaginar, por exemplo, que a testemunha que conta em um 

tribunal um crime que presenciou deva elaborar a sua história valendo-se da 

1ª pessoa do discurso. Tal testemunha terá de contar aos presentes algo que 

viveu (presenciar um crime), mas não na condição de protagonista (posição 

necessariamente ocupada pelo réu e pela vitima). Desse modo, tal 

testemunha será um narrador que narra em 1ª pessoa, mas não participa da 

história narrada, senão uma posição secundária, periférica ou, mesmo, neutra 

no que se refere à constituição e ao desenvolvimento do conflito dramático 

da história narrada. (FRANCO, 2005, p. 39) 
 

O uso do narrador homodiegético no conto implica características convenientes à 

composição/manutenção da dualidade do discurso fantástico - principalmente no que se 

relaciona com o caráter limitado de seu ponto de vista, resultante de sua representatividade na 

história - como afirma Todorov: 

 

[...] o narrador representado convém ao fantástico, pois facilita a necessária 

identificação do leitor com as personagens. O discurso deste narrador possui 

um estatuto ambíguo [...] quando concerne ao narrador, o discurso se acha 

aquém da prova de verdade; quando à personagem, deve se submeter à 

prova. (TODOROV apud SILVA, 2008, p.61) 

 

Notamos que a escolha da voz narrativa em primeira pessoa compreende mais um 

esforço em função das sensações que devem afetar o leitor ao longo da narrativa. Logo, 

oferecendo ao texto um tom subjetivo para a história, permitindo uma maior aproximação do 

leitor. Desse modo, esse narrador incita o leitor a adotar o seu ponto de vista, já que a “adesão 

do leitor às impressões do narrador resulta do caráter testemunhal através do qual a narrativa 

se constrói” (SILVA, 2008, p.61). 
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Assim, parece que o narrador homodiegético realiza um relato confiável, quando já 

temos conhecimento de que ele participou e presenciou os incidentes. Por se tratar de um 

narrador-personagem que assume esse caráter testemunhal, pensamos no tribunal em que a 

testemunha se compromete em dizer apenas a verdade daquilo que presenciou. Desse modo, é 

como se a escolha desse narrador fosse para afirmar ao leitor que o fato narrado é verídico, ou 

seja, você leitor preste muita atenção, pois esta história é verdadeira, pois ele o presenciou. 

Por isso, essa escolha de narrador é responsável por caracterizar o conto como 

testemunhal, criando a ilusão de que a história é verdadeira, para assim se estabelecer o 

fantástico, porque segundo Todorov “é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o 

mundo das personagens como um mundo de pessoas vivas e a hesitar entre uma explicação 

natural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados” (TODOROV, 2004, p. 

151). Porém, para que isto aconteça, precisa-se de um leitor “ingênuo” que considere o mundo 

das personagens como um mundo real e que passe a confiar à personagem o seu papel de 

leitor. 

Quando ocorre o aparecimento de Lady Madeline, identificamos como o momento 

comum de hesitação entre as personagens (protagonista e narrador-personagem) e o leitor, 

pois nos deparamos com um acontecimento que nos gera dúvida, isto só ocorre quando o 

leitor adota a perspectiva da personagem, e consequentemente passa a sentir e perceber os 

relatos conforme as sensações daquele que narra, por isso que a narração em primeira pessoa 

é muito utilizada em narrativas fantásticas para produzir o efeito de hesitação, essa que se 

estabelece entre o que é “real” e “imaginário”, “natural” e “sobrenatural”. Ou seja, não 

conseguimos distinguir se o acontecimento aparentemente sobrenatural permanece nas leis 

naturais.  

Assim, o aparecimento de Lady Madeline é um fenômeno estranho que pode ser 

explicado de duas maneiras, por tipos de causas naturais, pois ela estava doente, talvez, além 

da epilepsia ela pudesse sofrer com outro distúrbio, como a catalepsia, por exemplo, que é 

uma doença que impede o doente de se movimentar, apesar de continuarem funcionando os 

sentidos e as funções vitais de certo modo desaceleradas, assim o doente fica imóvel, como 

uma estátua e seu ataque pode durar minutos ou dias.  

 

A enfermidade que levara Lady Madeline ao túmulo em plena juventude 

deixara, como ocorre comumente em todas as doenças de caráter 

estritamente cataléptico, a ironia de uma ligeira coloração sobre o seio e o 

rosto e, nos lábios, esse sorriso equivocadamente parado, que é tão terrível 

na morte. (POE, 1978, p.20-21) 
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Como Roderick e o amigo não sabiam sobre a doença, pois “a enfermidade de Lady 

Madeline desafiara durante longo tempo a ciência e seus médicos” (POE, 1978, p.14), eles 

podem ter se confundido e acreditado na possível morte de Madeline, por isso a sepultaram 

viva. 

 Por outro lado, esse fato estranho pode ser explicado pelo viés do sobrenatural, pois a 

visão que eles estavam vivenciando poderia ser o fantasma da irmã falecida de Usher. Então, 

essa possibilidade de vacilar entre realidade e irrealidade – aquilo que é mais plausível versus 

o que é imaginação, sonho, sobrenatural, cria o efeito fantástico no conto.  

O aparecimento de Madeline é seguido do desmoronamento da casa que também pode 

ser explicado pelo viés do natural, pois se tratava de uma antiga mansão que possuía uma 

rachadura que seguia fazendo ziguezague por toda a parede: “Talvez o olhar de um 

observador meticuloso pudesse ter descoberto uma fenda mal perceptível, que, estendendo-se 

desde o telhado da fachada, descia em ziguezague até perder-se nas águas sombrias do lago” 

(POE, 1978, p.10).  

Em outra perspectiva, esses acontecimentos também podem ser vistos pelo viés 

sobrenatural, pois não conseguimos explica-los de forma racional, sendo algo que excede as 

forças da natureza, impossível de explicar pelas leis do nosso mundo. Assim, a ideia do 

desabamento da casa trazido nas primeiras páginas do conto, mantém o conceito da 

antecipação do epílogo que se estende desde o título até o desenvolvimento do enredo. 

No conto “A queda da casa de Usher”, de Edgar Allan Poe a atmosfera fantástica, a 

qual permeia todo o conto se constrói por meio de elementos da narrativa. Por exemplo, o 

narrador- personagem e o espaço, as quais se confluem para a manutenção da atmosfera de 

hesitação até o seu desfecho. 

No conto “A queda da casa de Usher”, o narrador-personagem nos descreve o espaço 

(a mansão), que desde o primeiro contato lhe causara um grande incômodo, uma sensação de 

“insuportável tristeza” que tomava conta de sua alma, pois a casa tinha como principal 

característica uma excessiva aparência antiga e uma decadência física. E por meio das 

descrições feitas pelo narrador, também tomamos conhecimento de que a personagem 

Roderick Usher não saíra a muito tempo da mansão onde vivera, desse modo, vivendo isolada 

do convívio social, tendo apenas sua única irmã como companhia.  

Nos primeiros momentos do conto, o narrador-personagem descreve para o leitor a 

primeira impressão que tinha sobre a casa e o que ela lhe causara. O trecho, que retiramos do 

conto e que possui os primeiros momentos, nos informa que o visitante, passara o dia todo a 

caminho da casa de Usher, onde ele chega à noite. 



30 

 

Revista Letras Fafibe, Bebedouro-SP, 6 (1), Set. 2016. ISSN 2177-3408 
 

 

Durante um dia inteiro de outono, escuro, sombrio, silencioso, em que 

as nuvens pairavam, baixas e opressoras, nos céus, passava eu, a 

cavalo, sozinho, por uma região singularmente monótona - e, quando 

as sombras da noite se estendiam, finalmente me encontrei diante da 

melancólica Casa de Usher. (POE, 1978, p.7) 

 

 Esse excerto, além de revelar o afastamento ou isolamento em que se encontrava a 

casa de Usher, resalta a obscuridade do texto, relacionando a noite com a escuridão, o que 

diminui a visibilidade e cria dúvidas a respeito do que se passa.  

Assim, o relato do narrador ganha certo tom de incerteza, pois à noite não podemos 

ver com “clareza” os acontecimentos, por conseguinte, esse embaçamento da visão pode ser 

explicado como uma característica da literatura poeana, já que seu processo de composição 

textual consiste num jogo de claro e escuro que é responsável pelo aparecimento da dúvida e 

da hesitação: 

 

Não sei como foi- mas, ao primeiro olhar lançado à construção, uma 

sensação de insuportável tristeza me invadiu o espírito. Digo insuportável, 

pois aquele sentimento não era atenuado por essa emoção meio agradável, 

meio poética, com que o nosso espírito recebe, em geral, mesmo as imagens 

naturais mais severas da desolação e do terrível.  Contemplei a cena que 

tinha diante de mim - simples casa, a simples paisagem característica da 

propriedade, os frios muros, as janelas que se assemelhavam a olhos vazios, 

algumas fileiras de carriços e uns tantos troncos apodrecidos- com uma 

completa depressão de alma, que não posso comparar, apropriadamente, a 

nenhuma outra sensação terrena[...]. (POE, 1978, p.7) 

 

Nesse pequeno trecho, podemos observar que o ambiente além de oferecer uma 

perspectiva duvidosa do narrador tem grande influencia nos sentimentos das personagens, 

pois aquele cenário causara ao narrador-personagem um sentimento de estranha e insuportável 

tristeza. 

 Assim, outra observação deve ser feita em relação a este mesmo ambiente externo da 

casa, pois ele possui elementos do mesmo campo semântico “escuro”, “sombrio”, “sombras”, 

etc., que o compõe e que se relacionam entre si e se organizam em função da intenção do 

autor, juntos estes elementos explicitam a técnica utilizada por Poe, em que os elementos 

devem contribuir para o desenvolvimento de um efeito, no conto esse efeito é o do medo, que 

surge da atmosfera fantástica, pois o escuro permite que se crie essa atmosfera, que permeia 

todo o texto. 

Além disso, quando o narrador entra na mansão, nos deparamos com o espaço fechado 

em que encontramos a personagem protagonista e o elemento perturbador. O adentramento do 
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narrador na mansão de Usher faz com que suas descrições exacerbam o sentimento de medo, 

mantendo a atmosfera fantástica, a qual o conto insere o leitor desde os seus primeiros 

momentos.  

A descrição dos aposentos de Usher traz ao leitor um ambiente em que a obscuridade 

apresenta-se como fator de destaque:    

 
O aposento em que me encontrei era muito amplo e alto. As janelas, 

compridas, estreitas e ogivais, achavam-se a tal distância do negro assoalho 

de carvalho, que se tornavam inacessíveis por dentro. Fracos raios de luz 

avermelhada atravessavam as vidraças guarnecidas de gelosia, tornando 

suficientemente claros os principais objetos ali existentes. O olhar, no 

entanto, esforçava-se em vão para alcançar os cantos mais distantes do 

aposento, ou os recessos do teto abobadado e trabalhado a cinzel. Escuras 

tapeçarias cobriam as paredes. (POE, 1978, p.11, grifo nosso) 

 

 Essa obscuridade no texto é o que mantém o efeito do medo. Pois, este artifício 

narrativo de se dedicar para descrever aspectos físicos e sensações insere o leitor nessa 

atmosfera fantástica de duvida sobre o que é narrado. A descrição ativa a imaginação da 

personagem e do leitor, porque a literatura de horror exige uma participação do leitor com 

certo nível de imaginação para construir o sentido sugerido.   

O fato do conto “A queda da casa de Usher” ser narrado por uma personagem, que está 

inserido num ambiente em que predomina uma atmosfera fantástica, acentua ainda mais o 

caráter misterioso e ambíguo da narrativa. Além disso, o conto é constituído por um espaço 

determinante que caracteriza a personalidade e a ação das personagens. 

Portanto, o espaço na narrativa tem papel fundamental para a configuração do horror, 

que tem o objetivo de amedrontar o leitor, buscando os medos mais íntimos de cada sujeito, 

em especial o relacionado à morte. Assim, percebemos que o conto recorre à incerteza, à 

sensação de perigo e a intuição do mal que se mantém entre uma realidade obscura e aquilo 

que entendemos por natural, para produzir os efeitos do medo.   
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4   CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

A narrativa fantástica ultrapassa os modelos pré-estabelecidos do conto, nela podemos 

encontrar elementos peculiares que constroem no texto a atmosfera de hesitação. A criação 

dessa atmosfera no conto “A queda da casa de Usher” é resultado de um trabalho artístico, em 

que Edgar Allan Poe trabalha conceitos estabelecidos por si mesmo, no estudo intitulado 

“Filosofia da composição” (1999), como o efeito único e o enredo desencadeado pelo epílogo. 

No conto, a utilização de elementos que se referem ao universo obscuro, por meio dos 

quais a visão do narrador-personagem se torna turva, serve para manter desde o primeiro 

momento do texto, até o seu desfecho a atmosfera fantástica.  

Por meio dessa atmosfera, a irmã “morta” se torna um elemento que literaturas de 

horror, que objetivam promover o medo no leitor, utilizam com muita frequência. A morte é 

um elemento perturbador, pois ela está presente desde o momento em que a personagem 

Roderick diz para o velho amigo de infância que tanto ele quanto a irmã estavam doentes e 

não tinham chances de sobreviver, porque não havia uma cura para a enfermidade herdada da 

família, o mal de carregar o nome Usher. 

Assim, podemos considerar este conto como de horror, pois busca mergulhar o leitor 

no mundo desajustado de suas personagens, fazendo com que ele adote tudo o que é relatado 

pelo narrador como verdade absoluta. Desse modo, o narrador tem o controle de manipular as 

emoções e sensações do leitor, como por exemplo no poema em que o eu-lírico tem a 

responsabilidade de induzir o seu apreciador a certas emoções, sensações, etc. Ou seja, no 

conto o narrador tem o papel como principal função induzir o leitor a sentir medo, por isso a 

escolha de um narrador-personagem contribui para que seja criada uma aproximação entre a 

narrativa e o leitor. 

Logo, também observamos que a literatura de Poe é trabalhada com a intenção de 

manter o seu leitor preso e de fazê-lo sentir junto a uma personagem um sentimento de medo, 

tão subjetivo, que desperta a curiosidade, e um prazer no seu leitor. Pois, mesmo que lhe 

cause medo, ao final, quando o leitor fecha o livro, ele sabe que aquilo que a literatura lhe 
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proporcionou é apenas ficção e não a realidade, na qual o leitor está inserido. E é isto que 

torna Poe original, porque além de inovar o conto, ele proporciona para o seu leitor, uma 

desautomatização e sensações que talvez seu leitor nunca sentiria se não fosse por meio de sua 

literatura. 

Portanto, podemos concluir que a literatura poeana usufrui de elementos que foram 

racionalmente pensados para compor cada linha, pois cada um desses elementos textuais se 

confluem para intensificar o efeito que o autor almeja, como podemos ver nos contos, “A 

queda da casa de Usher” (1840), “O gato preto” (1843), “Manuscrito encontrado em uma 

garrafa” (1833), “Berenice” (1835), e em outros. 
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