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RESUMO 

Esse trabalho tem por objetivo analisar como os pensamentos religioso e científico 
se relacionam nos contos “O demônio familiar”, “Chá verde” e “Carmilla, a Vampira 
de Karnstein”, do autor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, incluídos na coletânea In 
a Glass Darkly. Nessas narrativas, os representantes da fé e da razão são 
apresentados com enfoques distintos, o que permite observar as diferentes 
maneiras como Le Fanu aborda a religião e a ciência. Com base nessas leituras, 
procura-se observar se o autor dá mais credibilidade a algum desses ramos ou se 
ambos se mostram ineficazes perante os elementos sobrenaturais. Neste estudo 
também será levada em consideração a ambientação das narrativas e a quem 
pertence a voz narrativa de cada um dos relatos, que não permanecem as mesmas 
em todos os contos. Para fins teóricos, foram utilizados autores que estudaram o 
gênero do fantástico – Todorov e Roas – e do horror – Carroll.
Palavras-chave: Joseph Sheridan Le Fanu; Século XIX; Horror; Ciência; Religião. 



                                                                                                                                     

ABSTRACT 

This work aims to analyze how the religious and scientific mentalities relate in “The 
Familiar”, “Green Tea” and “Carmilla”,short stories included in the collection In a 
Glass Darkly, written by the Irish author Joseph Sheridan Le Fanu. In these short 
stories, the representatives of both faith and reason are presented in distinct 
perspectives, which makes it possible to observe Le Fanu’s different approaches to 
science and religion in these works. Based on these readings, there is an attempt to 
observe whether the author gives more credibility to any of these branches of thought 
or if both prove to be ineffective in dealing with the supernatural events. This study 
will also take into account the settings of these short stories and their narrative 
voices, which do not remain the same in all short stories considered here. Authors 
who worked with the fantastic genre – Todorov and Roas – and with horror – Carroll 
– provided the theoretical support for this dissertation.  

Keywords: Joseph Sheridan Le Fanu; 19th century; Horror; Science; Religion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O século XIX foi uma época marcante na história da Inglaterra. Após o 

surgimento do Iluminismo no século anterior, a população inglesa viveu dois 

momentos que trouxeram fortes mudanças paradigmáticas em seu cotidiano. 

Primeiro houve a revolução industrial, que se iniciou ainda no final do século XVIII e 

se consolidou no início do século seguinte, processo que foi um dos responsáveis 

pela modernização da Inglaterra. Já após a metade do século, mais precisamente no 

ano de 1859, Charles Darwin apresentou a teoria da evolução das espécies em sua 

obra A origem das espécies. Esse trabalho causou grande repercussão tanto no 

meio acadêmico quanto no religioso, visto que colocava abaixo a ideia do 

criacionismo em prol de uma explicação racional para a origem dos seres vivos. 

Outra consequência dessa expansão do pensamento científico foi o surgimento do 

agnosticismo, termo cunhado por Thomas Huxley, que abriu espaço para 

questionamentos das supostas certezas religiosas. Por conta desses eventos, o 

período em questão foi marcado pelo crescente interesse pelo saber científico. 

 Todos esses movimentos, aliados ao já mencionado Iluminismo, 

fortaleceram uma linha de pensamento que ofereceria um contraponto à visão de 

mundo que até então era predominante: a religiosa. Essa herança de tempos 

medievais passou, então, a coexistir com as novas perspectivas calcadas na ciência. 

Inicialmente, essa relação ocorria de uma forma relativamente harmoniosa, visto que 

havia universidades que eram controladas por membros do clero e, inclusive, grupos 

de cientistas formados por reverendos. 

 Essa convivência aos poucos se desfez, inicialmente com a separação do 

pensamento científico do religioso a partir do trabalho dos naturalistas científicos e, 

posteriormente, com o fortalecimento da noção de que somente a ciência seria 

capaz de trazer as verdadeiras respostas sobre o mundo para a sociedade. Bernard 

Lightman, em seu capítulo escrito para o compêndio The Cambridge Companion to 

Victorian Culture, apresenta bem o quanto essa mudança paradigmática foi 

significativa na Inglaterra: “A ciência passou a ser parte integral da cultura vitoriana 

após a metade do século. Alguns historiadores já se referiram a esse período de 
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1850 a 1890 como uma era do culto, da adoração da ciência”  (LIGHTMAN, p. 16, 1

2010). 

 Tudo isso trouxe mudanças que não se limitaram aos meios acadêmicos 

cientificistas da sociedade inglesa. Em 1859, Fitz-James O’Brien, em seu conto “O 

que foi aquilo? Um mistério”, apresenta uma história fantástica ou de horror em que, 

apesar de haver o fator sobrenatural característico, há também um viés médico-

científico. Esse viés se manifesta não só pelo tom empregado pelo narrador, mas 

também pelos procedimentos tomados pelos protagonistas ao examinarem e 

investigarem a misteriosa criatura que assombrava a casa em que moravam, 

encarada como uma curiosidade científica, tendo o molde de seu corpo preservado 

em um museu depois de sua morte. Esse conto é apenas um exemplo da inserção 

dos ideais científicos na literatura. Já no final do século XIX, H.G. Wells publicou o 

conto “O quarto vermelho”. Funcionando quase como um texto metalinguístico, o 

conto apresenta um personagem-narrador cético em relação aos fenômenos 

sobrenaturais, que revela aos leitores um certo desconforto de sua parte ao se 

referir aos outros personagens presentes no castelo em que se encontrava:  

Eles pareciam pertencer a uma outra época, mais antiga, quando o 
espiritual era de fato temível, quando o bom senso era incomum, uma 
época em que presságios e bruxas eram críveis, e era impossível negar a 
existência de fantasmas.  (WELLS, p. 9/pos. 33, 1984) 2

  

Ambos os exemplos acima servem para mostrar como essas mudanças impactantes 

na vida inglesa repercutiram nos meios literários. 

 Contudo, era possível encontrar dissidências tanto no meio científico quanto 

no religioso. Enquanto no primeiro havia representantes de algumas disciplinas que 

questionavam, por exemplo, as teorias de Darwin acerca da evolução – como os 

geólogos – e outros cientistas que ainda faziam associações com a religião – como 

os gentlemen of science –, no âmbito religioso podíamos encontrar o 

 Tradução livre. No original: “Science became an integral part of Victorian culture after the mid-1

century. Historians have sometimes referred to the period from 1850 to 1890 as an age of the cult, or 
worship, of science”.

 Tradução livre. No original: “They seemed to belong to another age, an older age, an age when 2

things spiritual were indeed to be feared, when common sense was uncommon, an age when omens 
and witches were credible, and ghosts beyond denying”. 
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desenvolvimento de novas formas de expressar a espiritualidade: as sessões de 

séance e os espiritualistas. Eles foram responsáveis por questionar dogmas 

religiosos e foram perseguidos tanto pelos religiosos mais tradicionais quanto por 

cientistas que questionavam a veracidade dos eventos que ocorriam nessas 

sessões. 

 Levando em consideração essa breve contextualização, o trabalho que irei 

desenvolver na minha dissertação terá por foco estudar a forma como a religião e a 

ciência dialogam entre si e são representadas na coletânea In a Glass Darkly, do 

autor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, publicada em 1872. A escolha desse autor 

como objeto de estudo se deve a vários fatores. Apesar de ser considerado um dos 

criadores da história de fantasma moderna, como defende Jack Sullivan em Elegant 

Nightmares: The English Ghost Story from Le Fanu to Blackwood, as obras de Le 

Fanu não foram tão reconhecidas pelo grande público como as de outros autores 

que escreveram mais ou menos na mesma época, como por exemplo Edgar Allan 

Poe. Isso acabou, também, resultando na pequena quantidade de estudos voltados 

especificamente para Le Fanu, outro fator que motivou a escolha de contos do autor 

como corpus primário para a pesquisa. Além disso, seu estilo deixou rastros em 

autores que o sucederam, sendo o exemplo mais claro disso o inglês M.R. James, 

que declarou abertamente considerar Le Fanu responsável pela forma ideal da nova 

narrativa de fantasmas, como indica Sullivan: “A estrutura de ‘Chá verde’ é a perfeita 

ilustração do modelo de M.R. James para a história de fantasma moderna”  3

(SULLIVAN, p. 12, 1978). Outro motivo da escolha desse autor foi a possibilidade 

de, nos contos selecionados, trabalhar com figuras bem definidas – pelo menos a 

princípio – quanto aos seus posicionamentos acerca da religião e da ciência. 

 A minha análise irá se concentrar nos contos “Chá Verde”, “O demônio 

familiar” e “Carmilla, a vampira de Karnstein”. Essas obras foram selecionadas por 

apresentarem de uma forma bem marcante tanto o pensamento religioso quanto o 

científico. Os personagens focais das três narrativas são bem diferentes entre si: na 

primeira, temos um reverendo obsidiado procurando ajuda fora da religião; na 

segunda, um homem cético que vê tudo aquilo em que acreditava até então 

desmoronar ao ser obrigado a buscar auxílio na figura de um reverendo; e, na 

última, uma jovem que é socorrida tanto pela fé quanto pela ciência médica – trata-

 Tradução livre. No original: “The structure of ‘Green Tea’ is a perfect illustration of M.R. James’s 3

model for the modern ghost story”.
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se do único dos contos em que o personagem principal não está aliado a nenhuma 

das fontes de autoridade discutidas aqui, o que, de certa forma, lhe concede uma 

posição isenta na narrativa.  

 Essa diversidade presente nas obras enriquece a discussão conduzida 

neste trabalho, que busca analisar justamente o posicionamento e a influência das 

linhas de pensamento constituídas pela ciência e a religião. Além disso, as três 

obras em questão encontram-se na coletânea In a Glass Darkly, cuja introdução 

revela que os escritos nela contidos seriam extratos e relatos de caso do Dr. Martin 

Hesselius. Ele destaca-se por apresentar traços curiosos, a começar pelo fato de 

seu próprio ofício não ser fácil de ser definido – segundo Sullivan, ele antecede 

Freud em pelo menos trinta anos e “tem dificuldade em se definir, denominando-se, 

em diversos momentos, um filósofo médico, um médico filosófico e até mesmo 

doutor de medicina metafísica” (SULLIVAN, p. 24, 1978).  Além disso, os relatos 4

passam pelo filtro de seu assistente, brevemente apresentado no prólogo de “Chá 

verde”. Por conta disso, deve-se levar em consideração que aquilo que é narrado 

em In a Glass Darkly não pode ser facilmente tomado por um relato puro e imparcial, 

sendo contaminado desde o início por uma perspectiva que se apresenta como 

cientificista. No entanto, a adoção dessa contextualização fictícia cria zonas de 

tensão com alguns relatos específicos. É o caso de “O demônio familiar”, narrativa 

que já havia sido publicada anteriormente na coletânea Ghost Stories and Tales of 

Mystery (1851), e que é narrada por um pároco. 

 Outro aspecto que deve ser analisado é o fator psicológico presente em tais 

contos. Como indicado no parágrafo anterior, não é uma tarefa simples apontar qual 

é exatamente a área de atuação de Hesselius. Jack Sullivan já levantara a questão 

de que Hesselius antecede Sigmund Freud no que viria a ser a base da psicanálise 

– observação corroborada mais tarde por Paul M. Chapman em sua introdução para 

a edição de 2008 de In a Glass Darkly. Os três relatos estudados aqui apresentam 

aspectos que podem ser postos em diálogo com ideias relacionadas ao 

descobrimento do inconsciente, elemento central não só da obra de Freud, mas 

também das teorias de Jung ligadas ao sonhos. 

 Por último, vale a pena mencionar que, além dos motivos acima, a coletânea 

foi escolhida por ter sido a última publicada ainda em vida pelo autor e também por 

 Tradução própria. No original: “(…) has a hard time defining just what he is, calling himself at various 4

times a medical philosopher, a philosophical physician and even a doctor of Metaphyisical Medicine.”



                                                                                                                                     �5

apresentar obras em que seu estilo estava mais definido. No início de sua carreira, 

Le Fanu apresentava uma certa irregularidade em sua produção, como pode-se 

perceber em alguns contos incluídos em The Purcell Papers – coletânea que, apesar 

de ter sido lançada postumamente, traz contos escritos no início de sua carreira. 

Entretanto, como indiquei acima, o conto “O demônio familiar” fora apresentado para 

o público anteriormente à publicação em foco no trabalho. Com o título de “The 

Watcher”,  o texto aparece em Ghost Stories and Tales of Mystery (1851) numa 5

forma diferente daquela de sua edição final, o que também será analisado. 

 A análise comparativa dos três contos focados neste trabalho será precedida 

por um primeiro capítulo, “Religião e ciência no século XIX”, que apresentará o 

contexto histórico e sociocultural da Inglaterra e da Irlanda no século XIX, levando 

em consideração o já mencionado desenvolvimento da mentalidade científica e 

como este reverberou nas sociedades em questão. O desenvolvimento de outras 

formas de expressão da espiritualidade também será abordado. Além disso, haverá 

também uma breve exposição biográfica de Joseph Sheridan Le Fanu, focando nos 

fatores relevantes para o tema discutido nesta dissertação, como, por exemplo, o 

histórico religioso de sua família. 

 Os três capítulos seguintes serão dedicados às análises dos contos 

propostos. No capítulo 2, “O ceticismo em ‘O demônio familiar’”, eu trabalharei com 

a figura de James Barton, personagem cético que vê sua mentalidade racional ser 

desconstruída conforme os eventos se desenrolam. Outro fator importante que 

trabalharei é a questão do foco narrativo. Como já indiquei, a coletânea In a Glass 

Darkly teria sido montada através do intermédio do secretário do Dr. Martin 

Hesselius – nesse conto ambos são pouco trabalhados, visto que não têm uma ação 

direta na narrativa. Essa mediação é importante de ser observada, pois na 

publicação inicial do conto, sob o título de “The Watcher”, não há introdução nem 

conclusão com o parecer científico de Hesselius. Outro ponto importante que 

trabalharei será a maneira como James Barton é visto e tratado pela sociedade – 

por conta do seu crescente desespero, ele vai sendo empurrado para uma posição 

cada vez mais marginal. Estabelecerei uma relação desse processo de 

marginalização com a forma como as mulheres eram tratadas no século XIX, 

 Somente a versão publicada em In a Glass Darkly foi traduzida. Sendo assim, optei por utilizar o 5

título original do conto.
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discutindo a incapacidade da ciência de lidar com aquilo que ainda não é capaz de 

explicar. 

 “Chá verde” será analisado no capítulo 3, “O reverendo encontra o cientista”. 

Apesar de ser o conto que abre In a Glass Darkly, optei por trabalhar com ele depois 

de “O demônio familiar” por não ter sido o primeiro conto a ser publicado, como 

mencionei acima. Aqui as principais figuras trabalhadas serão as do reverendo 

Jennings, o clérigo que é assombrado pelo espectro de um macaco, e o Dr. Martin 

Hesselius, o responsável pelo seu tratamento. O clérigo será um dos focos por ser o 

representante da fé nessa obra. Logo, investigarei sua postura, seus interesses e os 

possíveis significados que o macaco espectral que o assombra pode ter em relação 

à sua vida. Não menos importante é a figura de Hesselius, já que “Chá verde” é o 

único conto em que ele tem participação ativa. A sua forma de analisar o caso de 

Jennings e suas colocações sobre o assunto farão parte da discussão nesse 

momento, uma vez que elas são as manifestações mais explícitas da mentalidade 

científica nos contos abordados nesta dissertação. 

 Por fim, no último capítulo de análise, “O retorno ao campo: superstição, 

religião, ciência e a vampira”, trabalharei com “Carmilla, a vampira de Karnstein” – 

possivelmente a obra mais conhecida de Le Fanu e que teve maiores repercussões 

no gênero do terror. Aqui temos um narrador que, ao contrário do cético Barton e do 

religioso Jennings, não se alia explicitamente nem ao campo científico, nem ao 

religioso. Sendo assim, observarei como Laura, a narradora-protagonista do conto, 

enxerga os representantes tanto da ciência quanto do discurso místico e religioso. 

Outro elemento bem diferente nessa obra é a ambientação. O retorno ao espaço do 

campo dá margem para o retorno das grandes mansões com poucos moradores e 

de figuras que não fariam mais parte de uma sociedade moderna e racional, 

elementos comuns das narrativas góticas tradicionais. Assim, discutirei a influência 

que o espaço exerce na constituição da narrativa, seja no discurso de certos 

personagens, que neste caso apresenta tons supersticiosos, seja na própria 

existência de outros personagens, como a figura do vendedor ambulante. Por fim, 

abordarei um dos pontos mais discutidos dessa obra: a sexualidade das 

personagens. Discutirei alguns pontos do relacionamento entre Laura e Carmilla, 

como ele é observado pelos homens que procuram salvar a protagonista da vampira 

que a assedia, e, por fim, as consequências das ações deles. 
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 Serão utilizados diferentes textos como suporte teórico para a análise de 

cada conto, seja através de estudos específicos das obras – como, por exemplo, o já 

citado livro de Jack Sullivan –, seja recorrendo à obra de outros autores para suporte 

teórico mais geral, como Jung e Freud, a serem utilizados nas discussões 

relacionadas aos símbolos presentes nos contos e como estes podem ser 

analisados e interpretados. No que diz respeito à questão do gênero dos contos, os 

escritos de Le Fanu podem ser agrupados tanto no horror – se adotarmos a 

definição do gênero proposta por Carroll e Lovecraft – quanto no fantástico – 

seguindo a abordagem proposta por Roas e Todorov. Utilizarei outras obras do 

mesmo gênero para estabelecer alguns contrapontos com as obras tratadas aqui, 

como, por exemplo, o clássico Dracula, de Bram Stoker, “O quarto vermelho” de 

Wells e “The Tapestried Chamber”, de Scott. 

 Um dos objetivos centrais deste trabalho é, após comparar e contrastar a 

representação da ciência e da religião nos contos analisados aqui, avaliar até que 

ponto Le Fanu valida uma ou outra. Ao fazer isso, tentarei observar se o autor 

procura dar maior credibilidade para algum desses campos do pensamento, 

mostrando, assim, alguma preferência ideológica, ou se ele acaba por desconstruir 

ambos. Como já mencionei, as três narrativas apresentam personagens que, apesar 

de serem todos eles vítimas do sobrenatural, se colocam de forma diferente em 

relação à ciência e à religião: há o cético, o clérigo e a jovem, que seria uma posição 

neutra entre os outros dois. A partir desse ponto, poderei perceber como a 

perseguição sobrenatural se faz e como o autor trabalha a reação de seus 

personagens e as suas consequências.
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2 RELIGIÃO E CIÊNCIA NO SÉCULO XIX 

2.1  INTRODUÇÃO 

No ano de 2014, foi publicada no Brasil a obra do autor espanhol David 

Roas A ameaça do fantástico: aproximações teóricas. Nesse texto, ele desenvolve 

sua teorização sobre esse gênero literário, que teve como uma de suas épocas mais 

prolíficas o século XIX.  Um dos pontos que ele discute está relacionado à 1

importância do contexto sociocultural a fim de que o efeito do fantástico não se 

perca: 

[P]recisamos contrastar o fenômeno sobrenatural com nossa concepção do 
real para poder qualificá-lo de fantástico. Toda representação da re\alidade 
depende do modelo de mundo de que uma cultura parte: “realidade e 
irrealidade, possível e impossível se definem em sua relação com crenças 
às quais um texto se refere” . (ROAS, 2014, p. 39; a citação feita por Roas 
no final do trecho é de Segre, Principios de análisis del texto literário, p. 
257) 

  

 Alguns parágrafos à frente, Roas faz menção a Todorov, crítico literário que 

foi um dos primeiros a teorizar acerca da literatura fantástica – e continua sendo 

uma das referências fundamentais do gênero, apesar de abordá-lo de uma forma 

restritiva. Em Introdução à literatura fantástica, Todorov argumenta que o efeito do 

fantástico está relacionado a questionamentos por parte dos personagens – e dos 

leitores – acerca do que estão testemunhando nas narrativas. Existe uma hesitação 

quando se deparam com elementos que fazem com que se perguntem se o que 

presenciam é possível ou não, se é natural ou sobrenatural. Para que isso se torne 

possível, é necessário que haja uma situação e uma ambientação em que a 

possibilidade de que tais dúvidas surjam seja plausível. 

 O que esses dois teóricos têm a dizer sobre o fantástico nos ajuda a 

compreender por que este gênero conheceu o seu auge no século XIX, período 

 Todorov inclusive parece restringir o gênero fantástico ao final do século XVIII e ao século XIX por 1

conta das obras que utiliza como exemplos. Isso pode nos levar a crer que as hesitações e 
questionamentos característicos do gênero – como as questões envolvendo o caráter sobrenatural ou 
não dos fenômenos inquietantes relatados nesses textos – podem perder o efeito conforme a 
mentalidade e o conhecimento científico vão se desenvolvendo a partir do século XX.
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marcado por grandes modificações no modo de pensar das pessoas e, portanto, por 

profundas incertezas. O surgimento de novos ramos da ciência e a queda de antigos 

conceitos religiosos deram margem a uma época em que ocorreram diversas 

divisões internas nas esferas religiosa e científica. Dessa forma, abriram-se portas, 

na literatura, para o surgimento de personagens lidando com situações em que se 

questionam acerca da veracidade daquilo que presenciam – como por exemplo a 

governanta em A volta do parafuso de Henry James, que alega observar a presença 

de dois fantasmas atacando as crianças das quais está encarregada de cuidar. 

Nesse momento em que a realidade parece dúbia, surgem aqueles que procuram, 

através de uma mescla de conhecimentos científicos e espirituais, encontrar uma 

explicação para esses eventos duvidosos. Um dos personagens em que poderemos 

observar essa característica é o Dr. Martin Hesselius. Como será mostrado 

posteriormente, seu ofício é dificilmente identificado por conta dos diversos campos 

abarcados em suas investigações. 

 Partindo, então, dos pontos levantados nos parágrafos anteriores, o 

propósito deste capítulo inicial será expor um panorama histórico das mudanças 

vividas pela sociedade vitoriana e o impacto que tiveram sobre o pensamento de 

seus membros. O foco escolhido neste segmento será o relacionamento entre a 

religião e a ciência, duas áreas de muita força na época em questão e que passaram 

por divisões e conflitos internos, como, por exemplo, o prestígio que certos ramos da 

ciência tiveram em detrimento de outros e as rupturas internas da Igreja. Além 

dessas questões, o diálogo entre esses dois campos se transformou no período 

vitoriano, indo de momentos harmônicos para verdadeiros duelos, como veremos no 

decorrer deste segmento do trabalho.   

 Por fim, após essa análise, apresentarei um breve perfil de Joseph Sheridan 

Le Fanu, o autor cujas obras selecionadas serão as principais fontes ficcionais a 

serem analisadas nesta pesquisa. Vindo de uma família intimamente ligada a 

práticas religiosas – a exemplificar, seu pai, Thomas Le Fanu, atuara como pároco 

por um longo período de sua vida e escolheu um tutor religioso para educar seus 

filhos – ele viveu de perto movimentos sociais que ocorreram na Irlanda, como a 

Guerra do Dízimo, e as manifestações por conta das disparidades religiosas. Os três 

contos escolhidos como corpus primário desta dissertação – “O demônio familiar”, 
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“Chá verde” e “Carmilla, a vampira de Karnstein” – apresentam personagens que 

passam por conflitos relacionados justamente a essas transformações.  

2.2  CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 No início do século XIX, religião e ciência coexistiam e se relacionavam por 

conta dos membros da classe religiosa que participavam de estudos científicos. 

Loades e Gilley mostram isso ao mencionarem alguns dos estudiosos atuantes 

nesse período, como Sedgwick, Buckland e Conybeare, que eram religiosos e 

“estavam entre os principais geólogos da época” (GILLEY, LOADES, 1981, p. 286).   2

 Peter Harrison também contribui para a visão exposta acima. Em seu artigo 

“Science and Religion”, ele traça um panorama da evolução do pensamento 

científico. Ao chegar ao século XIX, além de apoiar os argumentos de Loades e 

Gilley, ele reforça o íntimo relacionamento entre a ciência e a religião. Além dessa 

harmonia, há outro elemento que deve ser levado em consideração. Diversas 

instituições acadêmicas eram regidas por membros do clero. Por conta disso, havia 

um controle sobre os textos e trabalhos publicados e desenvolvidos nesses locais. 

Para que algo fosse publicado, deveria passar pelo crivo de indivíduos que, por 

conta de suas relações com a instituição da Igreja Anglicana, já possuíam uma 

opinião tendenciosa e poderiam, assim, impedir a divulgação e desenvolvimento de 

ideias que não atendessem a seus interesses. Então, pode-se dizer que, apesar do 

convívio pacífico entre a religião e a ciência, havia um controle por parte da primeira 

sobre a segunda, o que, conforme veremos, acabou gerando um movimento de 

reação que transformou radicalmente esse relacionamento. 

 O início da ruptura se deu com a ascensão dos naturalistas científicos. Esse 

grupo de cientistas visava uma total independência em relação à Igreja e uma 

profissionalização do ramo da ciência. Bernard Lightman explica que esse grupo se 

baseava em três estratégias em sua atuação: 

Primeiro, eles argumentavam que somente a ciência (como eles a definiam) 
oferecia o caminho para o verdadeiro conhecimento da natureza. Nem a 

 Tradução própria. No original: “[…] were among the leading geologists of the age.”2
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Igreja nem a Bíblia poderiam ser consideradas fontes fidedignas para a 
verdade científica. (LIGHTMAN, 2010, p. 20)  3

  

 Aqui já se percebe um contraste com os primeiros cientistas do século XIX, 

os chamados Gentlemen of Science, justamente por eles misturarem preceitos 

religiosos com seus estudos e terem uma atitude diletante em relação à ciência, algo 

que os naturalistas científicos viam como inaceitável, como podemos perceber pelo 

primeiro ponto estratégico. Para eles, a separação desses dois campos era 

essencial para que o trabalho científico fosse validado e bem sucedido. O segundo 

foco está mais voltado para a forma como os envolvidos com os estudos científicos 

deveriam formar seu conhecimento: 

Segundo, os naturalistas científicos afirmavam que somente eles possuíam 
a expertise para falar em nome da ciência. Esse conhecimento era 
resultado de treinamento que só poderia ser obtido em locais específicos, 
como laboratórios, e que somente poderia ser atingido através da disciplina 
da abnegação. (LIGHTMAN, 2010, p. 20)  4

  

 De certa forma, esse segundo ponto ideológico batia de frente com a 

tradição de a própria Igreja ter um controle sobre os estudos publicados nas 

universidades inglesas. Como já mencionado anteriormente, por conta da posição 

de privilégio do clero – muitas vezes as instituições científicas eram regidas por 

religiosos – as publicações acabavam por passar por um crivo que ocasionalmente 

poderia vir a censurar qualquer texto que não seguisse os ideais defendidos pela 

Igreja, além de que não havia muito espaço para que os pesquisadores que 

dedicavam suas vidas à ciência obtivessem oportunidade de assumir posições 

relevantes: 

 Tradução própria. No original: “First, they argued that only science (as they defined it) offered a path 3

to genuine knowledge of nature. Neither the church nor the Bible could be considered as authoritative 
sources of scientific truth.”

 Tradução própria. No original: “Second, scientific naturalists claimed that only they possessed the 4

expertise to speak on behalf of science. Expertise was the result of training that could only be 
obtained in specific sites, especially the laboratory, and it was only achievable through a discipline of 
self-renunciation (…)”. Ainda nesse mesmo texto, Lightman chama atenção ao fato de que a ciência, 
na época, transformava-se em uma espécie de culto. Nessa sua observação, ele faz, inclusive, 
alusões às peregrinações religiosas. Isso ilustra bem como a ciência estava se tornando algo além de 
uma "disciplina" ou um "ramo do saber".
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De fato, por conta de o clero dominar as universidades, as poucas posições 
universitárias ligadas à ciência eram em sua maioria ocupadas por 
membros do clero, e tornar-se um clérigo era o modo mais óbvio de se obter 
sustento e lazer para a pesquisa científica. Ciência, então, era uma 
ocupação restrita para cavalheiros que eram proprietários de terra ou 
membros do clero e o resultado era um espírito de amadorismo que ofendia 
o instinto profissional de Huxley, que trabalhava integral e intensamente 
como biólogo. (GILLEY, LOADES, 1981, p. 296)  5

 Há ainda o terceiro e último ponto no qual os naturalistas científicos 

calcavam sua estratégia. Segundo Lightman: 

Após argumentarem que a ciência era o único caminho para o 
conhecimento da natureza, e que somente eles tinham as habilidades para 
trilharem essa estrada, eles insistiam que o conhecimento científico provia 
um bom discernimento da condição humana, e não somente do estado da 
natureza. (LIGHTMAN, 2010, p.20)  6

 Esse terceiro ponto não foi acolhido de forma unânime pelos naturalistas 

científicos. Mas outros, como Herbert Spencer, não percebiam nenhuma dificuldade 

em cruzar essa fronteira entre o homem e o mundo natural (LIGHTMAN, 2010, p. 20, 

21). 

 Além da difusão das ideias desse grupo de cientistas, houve momentos no 

século XIX que foram de extrema importância para estabelecê-los como os maiores 

defensores do pensamento científico desse período. Um deles foi a publicação de A 

origem das espécies, de Charles Darwin, no ano de 1859. Pela primeira vez, a teoria 

criacionista da Igreja Católica era colocada em xeque por conta de uma nova visão, 

a evolucionista. A partir desse momento, houve o desenvolvimento de novas 

correntes científicas. Apesar disso, esse trabalho também não foi recebido com 

 Tradução própria. No original: “Indeed, because the clergy dominated the universities, the few 5

universitary positions in science were mostly occupied by clergymen, and becoming a cleric was the 
most obvious way of obtaining means and leisure for scientific research. Science, therefore, was an 
occupation restricted to landed or clerical gentleman, and the result was a spirit of amateurism which 
offended Huxley’s professional instincts as a hardworking, full-time biologist.”

 Tradução própria. No original: “After arguing that science was the sole path to knowledge of nature, 6

and that they alone had the skill to tread that path, they insisted that scientific knowledge provided a 
good deal of insight into the human condition, not just the state of nature.”
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unanimidade no meio acadêmico-científico. Como bem destacado por Gilley e 

Loades, diferentes ramos científicos questionaram alguns dos princípios que 

levaram Darwin a desenvolver a sua teoria: 

Biólogos rejeitaram Darwin pelo fato de os criadores não conseguirem 
produzir novas espécies; geólogos, pela falta de evidência fóssil de 
espécies intermediárias; filósofos da ciência, pelo seu uso de hipóteses. 
(GILLEY, LOADES, 1981, p. 290)  7

 Walter F. Cannon também menciona essa cisão interna no meio acadêmico-

científico e ainda levanta uma problemática que viria a continuar até os dias atuais: a 

possibilidade de conviver com diversas leituras possíveis do mundo: 

De fato, a hierarquia científica foi desfeita, uma vez que a biologia foi 
lançada contra a física, a geologia contra a astronomia e a intuição contra 
estatísticas nos debates darwinianos. Não havia mais uma norma universal 
da verdade mesmo dentro da ciência. Com a quebra da hierarquia, arte, 
literatura, filosofia, política e até mesmo teologia tiveram que trilhar o seu 
próprio caminho em busca da verdade. Os vitorianos do início do século 
negavam a possibilidade de duas verdades, mas os do final do século 
tinham de viver com várias, como fazemos hoje. (CANNON, 1964, p. 489)  8

 Um dos grandes nomes nessa explosão do pensamento científico na 

Inglaterra do século XIX foi Thomas Huxley. Integrante do movimento dos 

naturalistas científicos e um grande apreciador da obra darwiniana, ele teve grande 

importância nesse momento de mudança do pensamento inglês. Muito ativo, foi 

protagonista de um dos eventos mais marcantes da segunda metade do século: o 

seu debate com o bispo Samuel Wilberforce na British Association for the 

Advancement of Science (BAAS), fundada em 1831. Esse embate é constantemente 

 Tradução própria. No original: “Biologists rejected Darwin for the failure of breeders to produce new 7

species, geologists for the lack of fossil evidence of intermediate species, philosophers of science for 
his use of hypothesis.”

 Tradução própria. No original: “Indeed the scientific hierarchy itself was shattered, as biology was 8

pitted against physics, geology against astronomy, intuition against statistics, in the Darwinian 
debates. There ceased to be any longer a universal norm of truth even within science. With the 
breaking of the hierarchy, art, literature, philosophy, politics, even theology, each went its own way in 
search of truth. The early Victorian denied the possibility of even two truths, but the late Victorians had 
to live with many, as do we.”
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mencionado em discussões sobre o relacionamento entre religião e ciência no 

século em questão: 

O debate em Oxford entre Huxley e o bispo Wilberforce em 1860 é 
comumente visto como um dos momentos cruciais do relacionamento 
histórico entre ciência e religião e é colocado lado a lado com outros 
episódios-chave, como o julgamento de Galileu em 1633 ou o dos Scopes 
em 1925. (LIGHTMAN, 2001, p. 343)  9

  

 A imagem que Gilley e Loades montam do evento, apesar de um pouco mais 

metafórica, reforça a importância que ele teve para o movimento dos naturalistas 

científicos: “Huxley, o arcanjo Miguel do Iluminismo, do conhecimento e da busca 

pela verdade sem interesses; Wilberforce, o defensor negro das forças decadentes 

da autoridade, do fanatismo e da superstição” (GILLEY, LOADES, 1981, p. 285).  10

 Além do protagonismo de Huxley nesse evento tão marcante, ele também 

recebeu crédito por cunhar um novo termo que passaria a ser de grande 

representatividade para o povo inglês, em especial a classe trabalhadora: o 

agnosticismo. Fazendo uma alusão ao viés gnóstico da religião católica, o biólogo 

inglês resolveu seguir pelo caminho contrário: 

Eu pensei e inventei o que eu concebi como o nome apropriado de 
“agnóstico”. Isso veio à minha cabeça como uma antítese sugestiva ao 
“gnóstico” da história da igreja, que professava saber muito sobre todas as 
coisas sobre as quais eu era ignorante; e eu aproveitei a primeira 
oportunidade para desfilar isso em nossa sociedade, mostrando que eu 
também pertencia a algum grupo”. (HUXLEY, 1895, p. 239, apud CLAUSEN, 
1976, p. 74)  11

 Tradução própria. No original: “The Oxford debate between Huxley and Bishop Wilberforce in 1860 9

is often seen as one of the pivotal moments in the historical relationship between science and religion 
and is placed beside other key episodes, such as the trial of Galileo in 1633 or the Scopes trial in 
1925.”

 Tradução própria. No original: “Huxley, the archangel Michael of enlightenment, knowledge, and the 10

disinterested pursuit of truth; Wilberforce, the dark defender of the failing forces of authority, bigotry, 
and superstition.”

 Tradução própria. No original: “I took thought and invented what I conceived to be the appropriate 11

title of ‘agnostic’ of Church history, who professed to know so much about the very things of which I 
was ignorant; and I took the earliest opportunity of parading it at our Society, to show that I, too, had a 
tail, like the other foxes.”
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 Esse pensamento representa uma espécie de possibilidade de se duvidar e 

questionar ideias ou conceitos que não possuem comprovação empírica. 

A ideia geral do agnosticismo era, no final das contas, que nós não 
sabemos nada sobre a derradeira organização ou sobre os elementos que 
constituem o mundo. O agnóstico cauteloso, então, seria tão incrédulo 
respeito da metafísica não-teísta quanto do cristianismo tradicional. 
(CLAUSEN, 1976, p. 79)  12

 Segundo Christopher Clausen, o termo “agnóstico” trazia uma honestidade 

intelectual ao questionar aquilo que não se sabe. Isso, segundo o autor, criou um 

alívio e, como Huxley descrevera, uma sensação de pertencimento ao inglês que, no 

meio do século XIX, se sentia isolado ao não se encaixar na mentalidade dogmática 

da Igreja. Tyndall, um dos naturalistas científicos aliados de Huxley em sua batalha 

pela profissionalização da ciência, argumenta acerca dos cientistas: “Eles têm 

somente um desejo – saber a verdade. Eles têm somente um medo – acreditar em 

uma mentira” (TYNDALL, 1896, p.134; apud CLAUSEN, 1976, p. 78).  13

 Essas duas citações são destacadas por Clausen ao tentar trazer um pouco 

mais de luz para esse termo cunhado no século XIX. Segundo ele, esse vocábulo 

trouxe respeito para “os que se declaravam ignorantes na metafísica e nas questões 

religiosas” (CLAUSEN, 1976, p. 73).  Posteriormente, o autor levanta diversos 14

pontos acerca dessa palavra e de seu significado. Um dos adendos que faz é a 

representatividade que o agnosticismo levou aos vitorianos do meio do século, pois 

acabava por trazer um alento para aqueles que se sentiam culpados justamente por 

não se enquadrarem no pensamento religioso padrão (CLAUSEN, 1976, p. 76).  

 Considero importante abordar esse ponto do agnosticismo que vinha à tona 

em meados do século XIX não somente pela sua relevância histórica, como já foi 

 Traducão própria. No original: “The whole point of agnosticism, after all, was that we do not know 12

about the ultimate order or constituents of the world. The careful agnostic, then, would be as skeptical 
of nontheist metaphysics as of traditional Christian ones.

 Tradução própria. No original: “They have but one desire – to know the truth. They have but one 13

fear – to believe a lie.”

 Tradução própria. No original: “to those who professed ignorance in metaphysical and religious 14

matters.”
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exposto anteriormente, mas também por ser um elemento que será observado nos 

contos de Joseph Sheridan Le Fanu escolhidos para análise, onde encontraremos 

alguns personagens que apresentam legítimos traços agnósticos. Além disso, como 

ainda veremos neste mesmo capítulo, os questionamentos religiosos foram 

presentes na vida do autor, em especial na época do falecimento de sua esposa. 

 Retomando o texto de Clausen, em outro momento ele aponta o que 

considera, junto de outros estudiosos que lidam com o tema do agnosticismo, qual é 

o verdadeiro embate na época: defendendo que religião e ciência não teriam como 

discordar por tratarem de assuntos distintos, o grande duelo é entre a ciência e a 

teologia. Lightman reforça a opinião de Clausen ao citar um texto publicado no jornal 

The Reader no ano de 1864. O autor anônimo  argumenta: 15

A religião tem um trono inabalável nas profundezas da natureza do homem 
que ficam nas proximidades do intelecto, mas não nele. Mas a Teologia é 
uma ramificação simples da ciência ou então não é nada. (HUXLEY, 1864, 
s/p apud LIGHTMAN, 2001)  16

 Assim, pode-se perceber que por mais que muito fosse dito acerca do 

relacionamento conflituoso entre esses dois ramos, na realidade o que causava 

transtorno era, por um lado, os ataques a certos dogmas religiosos, como o 

criacionismo, por parte da mente científica e, por outro, a tentativa de “cientifização” 

da religião através da teologia. Por mais que ainda houvesse naturalistas científicos 

que fossem radicais em seus posicionamentos em relação à Igreja, o próprio Huxley, 

grande nome do movimento, aceitava que a religião fazia parte do homem. Isso será 

observado nos capítulos seguintes na nossa análise do personagem do Dr. Martin 

Hesselius, um cientista que trabalha com questões sobrenaturais e que já começa a 

lidar com aspectos que anos mais tarde viriam a ser abordados por Sigmund Freud 

na psicanálise. 

 Apesar de ser uma publicação originalmente anônima, Lightman atribui sua autoria a Thomas 15

Huxley.

 Tradução própria. No original: “Religion has her unshakeable throne in those deeps of man’s nature 16

which lie around and below the intellect, but not in it. But Theology is a simple branch of Science or it 
is nought.”
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 Conforme o século XIX chegava ao fim, viu-se o surgimento de um novo 

grupo de cientistas, os popularizadores da ciência. Esse grupo ia de encontro ao 

alicerce que sustentava os ideais dos naturalistas científicos. Ao invés de promover 

a dissociação das esferas religiosa e científica, eles pregavam uma reunificação 

entre ambas. Segundo Lightman, os popularizadores da ciência tinham apoio 

religioso:  

Apesar de dificilmente poderem almejar serem considerados membros da 
elite cultural, os popularizadores da ciência podiam se apoiar no clero 
anglicano em sua luta contra os naturalistas científicos pela autoridade 
cultural. (LIGHTMAN, 2001, p. 355)  17

  

 Esse conjunto de “cientistas” era composto essencialmente por mulheres e 

ministros anglicanos, um grupo que não era levado em consideração pelos 

naturalistas científicos por serem considerados incapazes de realizar o verdadeiro 

trabalho de um homem de ciência. Em especial, a participação do gênero feminino 

nesse grupo foi muito criticada por conta do sexismo forte na época. Segundo 

Lightman, 

As mulheres eram consideradas duplamente desqualificadas para a 
participação completa na ciência por Huxley e seus aliados. Em seu modo 
de ver, as mulheres eram mais facilmente seduzidas pelas iscas do 
cristianismo e não possuíam a capacidade intelectual necessária para se 
dedicarem a pesquisas científicas. (LIGHTMAN, 2001, p. 356)  18

  

 No que diz respeito à participação dos ministros anglicanos nas publicações 

científicas dos popularizadores, a crítica feita pelos naturalistas se centrava 

basicamente na aproximação com a religião efetuada em seus escritos. Lightman 

exemplifica isso ao falar sobre John George Wood, um religioso que se aposentara 

 Tradução própria. No original: “Though they could hardly aspire to be considered members of the 17

cultural elite, the popularizers of science could throw their weight behind the Anglican clergy in their 
struggle with scientific naturalists for cultural authority.”

 Tradução própria. No original: “Women were considered by Huxley and his allies to be doubly 18

disqualified from full participation in science. In their view, women were more easily seduced by the 
lure of Christianity and did not possess the required intellectual power to engage in genuine scientific 
research.”
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de seus afazeres ecumênicos e passara a tentar construir uma carreira com 

publicações acerca da história natural. Sua escrita tentava, de certa forma, conduzir 

os seus leitores a perceberem a beleza em quase todos os elementos presentes na 

natureza. Dessa forma, ele discretamente fazia um elogio às criações divinas. 

Citando Lightman: “Apesar de Wood nunca utilizar a palavra ‘Deus’ em Nature’s 

Teachings, o livro utiliza a racionalização analógica da teologia natural” (LIGHTMAN, 

2001, p. 359).  19

 Esse é um dos pontos de diferenciação em relação aos objetivos de Huxley, 

uma vez que não havia uma profissionalização da ciência na Inglaterra vitoriana. 

Pelo contrário, o grupo dos popularizadores visava uma maior exposição da ciência 

através de um processo de simplificação com a utilização de histórias e imagens. 

Segundo Lightman, essa foi uma das principais causas do sucesso de suas 

publicações. 

 Conforme exposto anteriormente, não havia uma voz unânime dentro do 

mundo científico, que se dividia em diversas vertentes de pensamentos, como a dos 

naturalistas científicos e a dos popularizadores da ciência.  Algo similar acontecia 20

no meio religioso. Gilley e Loades inclusive apontam que o principal embate do 

século XIX não era precisamente entre as áreas da ciência e da religião, mas sim as 

disputas internas que acabavam abalando as estruturas de cada uma delas. Eles 

também apresentam algumas das possíveis causas para o declínio do poder 

religioso: 

O darwinismo foi menos importante que a revolta ética contra a ortodoxia 
cristã, a crítica à Bíblia, o afastamento da classe trabalhadora em relação à 
igreja institucional e as crescentes divisões sectárias dentro do cristianismo. 
Desde os anos de 1820, todas as igrejas estiveram em guerra, com uma 
nova intensidade após a dogmática sonolência do século XVIII. (GILLEY, 
LOADES, 1981, p. 287)  21

 Tradução própria. No original: “Even though Wood never used the word ‘God’ in Nature’s 19

Teachings, the book employs the analogical reasoning of natural theology.”

 Por mais que fossem considerados pseudo-cientistas por parte dos naturalistas, acredito ser justo 20

colocá-los no grupo dos cientista por conta da inserção de conceitos científicos em suas ideias, 
mesmo que, no final, ainda caminhassem para um ponto em que a religião daria a resposta final.

 Tradução própria. No original: “Darwinism was less important than the ethical revolt against 21

Christian orthodoxy, biblical criticism, working class estrangement from the institutional church and the 
deepening sectarian divisions in Christianity itself. From the 1820s all the churches were at war, with 
new intensity after the eighteenth-century dogmatic slumbers.”
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 Esse ponto é reforçado por Anthony Burgess em English Literature. Ao traçar 

um panorama da sociedade inglesa no século XIX, ele também faz menção a essa 

divisão da igreja na Inglaterra: 

A Igreja da Inglaterra estava se dividindo entre “Broad Church” – muito 
influenciada por ideias racionais, tornando-se quase deísta, rejeitando boa 
parte dos antigos rituais do cristianismo tradicional, assim como sua 
doutrina – e a “High Church”, que tinha uma maior inclinação para o 
catolicismo. (BURGESS, 1974, p. 183)  22

 Assim, é possível perceber que na esfera religiosa também havia uma 

carência de identidade ou até mesmo uma noção de unidade concreta. Essas cisões 

e disputas de poder não somente criavam problemas na estrutura interna do clero, 

mas também criavam barreiras para que pudessem atingir maiores massas, em 

especial a classe trabalhadora. 

 É importante chamar atenção para um outro ponto importante da época que 

será bem evidente nos capítulos a seguir: o crescimento do movimento espiritualista 

na era vitoriana. A expansão das sessões de séance nos círculos íntimos da 

sociedade inglesa parece ter sido uma consequência de todas as mudanças que 

vinham ocorrendo no século XIX. Segundo Julian Holloway, o espiritualismo era uma 

espécie de ramificação da igreja cristã (HOLLOWAY, 2006, p. 183). Em suas 

próprias palavras: 

O espiritualismo representava uma espécie de meio-termo entre o crescente 
distanciamento do Deus (e, por consequência, da Igreja) da doutrinação 
religiosa baseada no “fogo do inferno”  e o materialismo cru do secularismo 
ou ateísmo. (…) [O] espaço da séance interagia com discursos e práticas 
científicas. Argumentava-se, de uma forma um tanto idiossincrática, que o 
Espiritualismo oferecia “fatos” ou “provas” cientificamente validadas da 
sobrevivência da alma após a morte física, assim desenrolando e 

 Tradução própria. No original: “The Church of England was splitting into a ‘Broad Church’ – much 22

influenced by rational ideas, becoming almost deistical, rejecting a great deal of the old ritual of 
traditional Christianity as well as its doctrine – and a ‘High Church’, which inclined towards 
Catholicism.”
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justificando crenças dentro dos parâmetros do discurso científico baseado 
no empirismo. (HOLLOWAY, 2006, p. 183)  23

  

 Apesar de supostamente estabelecer um diálogo entre religião e ciência, 

essa nova vertente foi questionada por membros de ambos os grupos. Pelo lado da 

comunidade científica, o espiritualismo sofreu acusações de pseudocientificismo e 

falta de comprovações concretas dos fenômenos ocorridos durante as sessões. No 

texto “Spiritualism and a Mid-Victorian Crisis of Evidence”, Peter Lamont apresenta a 

história de Daniel Dunglas Home, um suposto médium que dirigia sessões de 

séance. Em sua trajetória, ele foi diversas vezes “investigado” por autoridades 

científicas da época a fim de comprovar suas fraudes, uma vez que não havia 

colaboração de sua parte para reproduzir tais fenômenos em um ambiente 

controlado, conforme dita o estudo científico considerado legítimo. Seu caso tornou-

se famoso justamente pela incapacidade de provar que os eventos eram legítimos 

ou farsas. Esse caso será mencionado posteriormente nas análises dos contos, mas 

o que vale a pena destacar aqui é um dos pontos que Lamont levanta em seu artigo. 

Segundo ele, o caso desse médium acabou ganhando destaque não somente pelo 

fato de o espiritualismo ser uma espécie de resposta ao cientificismo e as críticas à 

Bíblia na época, mas também por revelar uma “crise de evidências, que provocou 

uma resposta menos que científica da própria ciência ortodoxa” (LAMONT, 2004, p. 

898-899).  24

 De modo geral, podemos perceber que tanto a ciência quanto a religião 

estavam em um momento de transformação no período vitoriano. Essa 

transformação atingia as suas estruturas internas, com o ramo científico se 

desenvolvendo e gerando novas áreas de estudo que revolucionariam a forma de se 

analisar o mundo, e o religioso se confrontando com novas formas de expressão de 

espiritualidade. Além disso, o relacionamento entre essas duas áreas passava por 

 Tradução própria. No original: “(…) Spiritualism represented a sort of halfway house between the 23

increasingly separate or separated God (and thus by implication the Church) of ‘hellfire’ religious 
doctrine and the bare materialism of secularism or atheism. (…) the space of the séance interacted 
with discourses and practices of science. It was argued, somewhat idiosyncratically, that Spiritualism 
provided scientifically validated ‘facts’ and ‘proof’ for survival of the soul after physical death, thus 
deploying and justifying beliefs within the parameters of empiricist-based scientific discourse. 

 Tradução própria. No original: “(…) a crisis of evidence, one that provoked a less than scientific 24

response from orthodox science.”
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fortes mudanças, havendo um distanciamento ainda mais forte entre elas com a 

ascensão dos naturalistas científicos colocando dogmas religiosos abaixo. No meio 

desse turbilhão ideológico, o gênero fantástico foi se solidificando, em parte por 

colocar ciência e espiritualidade em diálogo em situações ambíguas, como veremos 

mais à frente, na análise das obras selecionadas de Joseph Sheridan Le Fanu. 

2.3  JOSEPH SHERIDAN LE FANU 

 Traçar uma biografia de Joseph Sheridan Le Fanu é uma tarefa árdua, tendo 

em vista a pouca quantidade de estudos e informações disponíveis acerca de sua 

vida pessoal. Ivan Melada, um dos poucos autores que optaram por realizar essa 

tarefa, destaca esse aspecto no prefácio de seu livro intitulado Sheridan Le Fanu: 

  

Um estudo crítico sobre Sheridan Le Fanu se mostra um desafio por conta 
da ausência do material biográfico e literário que comumente tomamos por 
certo encontrar no caso de outros novelistas vitorianos. (MELADA, 1987, s/
p)  25

 Melada destaca ainda que não somente há uma escassez de obras 

dedicadas a ele, mas que, segundo um dos biógrafos de Le Fanu, o próprio autor 

não deixou espécie alguma de fonte primária, seja autobiográfica, seja através de 

diários. Nem mesmo seus familiares lhe deram destaque em seus escritos. Tanto 

seu irmão William quanto seu sobrinho Thomas o colocaram em uma posição 

periférica em suas memórias. 

 W.J. McCormack é outro estudioso que aponta para essas dificuldades 

biográficas a respeito do autor irlandês. Também no prefácio de seu estudo, 

Sheridan Le Fanu and Victorian Ireland, ele expõe o desafio: 

Algumas dificuldades técnicas confrontam um possível biógrafo de Sheridan 
Le Fanu, que podem ser úteis mencionar logo no início deste estudo. 
Primeiro, há o problema de se abordar uma figura que, cem anos após sua 
morte, nunca atraiu considerável atenção. (…) Segundo, há a ausência de 

 Tradução própria. No original: “A critical study of Sheridan Le Fanu poses a challenge because of 25

the absence of biographical and literary materials that we are accustomed to take for granted in the 
case of other Victorian novelists.”
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material bibliográfico de confiança sobre os escritos de Le Fanu. (…) Por 
fim, os materiais manuscritos remanescentes são escassos e trazem pouco 
interesse literário, ainda que tenham uma importância biográfica. 
(McCORMACK, 1980, s/p)  26

 

 É importante mencionar que apesar das obras de McCormack e Melada já 

não serem tão recentes, durante o levantamento bibliográfico percebi que a 

quantidade de material acerca da vida de Le Fanu ainda é pequena. 

 A família de Joseph Sheridan Le Fanu teve um grande envolvimento com a 

Igreja. Seu pai, Thomas Philip Le Fanu, foi ordenado e tornou-se pároco auxiliar na 

igreja de St. Mary, em Dublin, além de assumir a função de capelão na Royal 

Hibernian School, na mesma cidade, e de reitor de Abington, no condado de 

Limerick (MELADA, 1987, p.1, 2). 

 Em 28 de Agosto de 1814, Joseph Sheridan Le Fanu nascia na cidade de 

Dublin. Em sua infância, ele e seu irmão foram educados por um idoso clérigo 

chamado Stinson. Melada deixa clara a imagem que foi passada pelos biógrafos de 

Le Fanu sobre o educador: “[P]oderia ter sido facilmente uma caricatura vindo 

diretamente das páginas de um romance de Dickens” (MELADA, 1987, p. 3).  27

 Segundo McCormack, Stinson teve pouca influência no crescimento dos 

jovens, em especial por conta de sua falta de comprometimento – isso, inclusive, 

parece ter contribuído para a representação paroquial que Le Fanu expõe em suas 

obras: 

Por diversas horas diárias ele se sentava com eles na sala de estudos 
supostamente ensinando as letras clássicas, mas na verdade estava 
consertando seu equipamento de pesca. (McCOMARCK, 1980, p. 24)  28

 Tradução própria. No original: “Certain technical difficulties confront the would-be biographer of 26

Sheridan Le Fanu, which it may be useful to admit at the outset of this study. First, there is the 
problem of approaching a figure who, one hundred years after his death, has never attracted serious 
attention. (…) Second, there is the absence of a reliable biography of Le Fanu’s writings. (…) Finally, 
surviving manuscript material is scarce and includes very little of literary – as distinct from biographical 
– interest."

 Tradução própria. No original: “[C]ould easily have been a caricature out of the pages of a Dickens 27

novel.”

 Tradução própria. No original: “For several hours each day he sat with them in the school-room 28

supposedly teaching classics but in fact was repairing his fishing gear.”
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 Melada faz uma observação interessante a respeito da biblioteca pessoal de 

Thomas Le Fanu. Descrevendo-a como muito extensa, ele ressalta tanto o papel 

que a leitura teve na vida de Joseph Sheridan Le Fanu quanto o conteúdo de alguns 

livros a que ele teve acesso. Segundo McCormack, Stinson teve pouca influência no 

crescimento dos jovens. McCormack relata que William acabou seguindo o caminho 

da pesca, tornando-se um pescador entusiasta. Já Joseph procurou sua educação 

na biblioteca do pai. 

O decano era um colecionar de livros, e apesar de teologia e literatura 
devota terem sido muito presentes em suas estantes, havia bastante 
poesia, teatro e também crítica, edições de Shakespeare, Milton, Smollett, 
Johnson e Burke – o pacote tradicional da biblioteca de um cavalheiro. 
(McCOMARCK, 1980, p. 24)  29

 Além desse conteúdo, havia outro tema que também ocupava parte dessas 

estantes e que veio a ter uma influência marcante em Le Fanu: 

O decano Le Fanu tinha uma extensa biblioteca onde seu filho Joseph 
Sheridan descobriu volumes acerca de bruxaria e demonologia, além de 
obras poéticas inglesas do século XVIII. (MELADA, 1987, p. 2)  30

 Esse foi provavelmente o primeiro contato do jovem Le Fanu com escritos 

que viriam a despertar seu gosto por histórias do sobrenatural e, posteriormente, 

influenciar a sua escrita, desde a temática – que abordaria fantasmas e demônios – 

até mesmo a criação de personagens – como será visto posteriormente neste 

trabalho, o personagem do reverendo Jennings, presente em “Chá verde”, é um 

religioso que se envolve em estudos supostamente profanos. 

 Tradução própria. No original: “The Dean was a collector of books, and though theological and 29

devotional literature crowded the shelves, there was plenty of poetry, drama, and criticism also, 
editions of Shakespeare, Milton, Smollett, Johnson and Burke – the usual stock of a gentleman’s 
library.”

 Tradução própria. No original: “Dean Le Fanu had an extensive library in which his son Joseph 30

Sheridan discovered volumes on witchcraft and demonology in addition to the works of eighteenth-
century English poets.”
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 A família do autor irlandês passou por situações complicadas por conta de 

sua relação com a ascensão protestante anglo-irlandesa. Com o início da Guerra do 

Dízimo,  de 1831 a 1836, alguns episódios de violência ocorreram nos arredores da 31

residência dos Le Fanu. Melada destaca que apesar de não se saber o quanto 

Joseph viu desses movimentos, muito provavelmente ele testemunhou os mesmos 

eventos que seu irmão mais novo, William, como alguns confrontos ocorridos 

durante a revolta. Isso se deu por conta da proximidade entre eles: “Os irmãos eram 

próximos tanto por conta do isolamento de sua família por fazer parte da minoria 

protestante, quanto por haver poucos membros da aristocracia nos arredores de 

Emly” (MELADA, 1987, p. 5).  Por conta do caráter violento da Guerra do Dízimo e 32

do lado da batalha em que sua família se encontrava – Thomas Philip Le Fanu, 

como membro da Igreja protestante, fora beneficiado com o pagamento dos dízimos 

– o jovem Joseph Sheridan acabou adotando hábitos de reclusão, evitando ao 

máximo se expor a situações perigosas. Esse estado recluso retornaria nos últimos 

anos de sua vida, sem nenhuma relação aparente com suas experiências de 

juventude, quando passaria a escrever suas obras no período da madrugada.  33

 Le Fanu iniciou sua carreira como escritor logo após concluir seu curso na 

área das letras clássicas na faculdade – assim como seu pai, conduziu seus estudos 

na Trinity College, em Dublin. Seu primeiro conto publicado foi “O fantasma e o 

arranjador de ossos”, que saiu pela Dublin University Magazine. Esse conto viria a 

ser republicado postumamente na coletânea The Purcell Papers, que inclui outros 

contos publicados nessa mesma época. 

 Alguns autores gostam de pontuar que a carreira de Le Fanu se dividiu em 

três momentos: sua primeira fase, quando seus primeiros contos foram escritos e 

publicados, alguns dos quais selecionados para fazer parte da coletânea 

supracitada; o seu momento jornalístico, durante o qual sua produção literária foi 

 A Guerra do Dízimo (em inglês, Tithe Wars) foi uma revolta popular mobilizada pela maioria que 31

seguia a igreja católica romana em resposta à imposição do pagamento do dízimo para a Igreja da 
Irlanda (um braço da Church of England, de cunho protestante), independente da adesão a essa 
religião por parte dos trabalhadores rurais.

 Tradução própria. No original: “The brothers were close partly because of the family’s isolation as a 32

Protestant minority and partly because there were few other members of the gentry in the vicinity of 
Emly.”

 Novamente é válido mencionar esse fato e colocá-lo em paralelo com os hábitos do ficcional 33

Jennings. Mais uma vez é possível perceber indícios biográficos nesse conto.
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menor e Le Fanu tornou-se proprietário de diversos jornais e periódicos irlandeses 

(ele foi dono, por exemplo, do Protestant Guardian, adquirido em 1842); e seu 

retorno à carreira de escritor, fase durante a qual publicou diversos outros contos e 

romances, dentre os quais se destacam o romance The House by the Churchyard a 

coletânea In a Glass Darkly (1872), de onde os contos selecionados para análise 

nessa dissertação foram retirados. 

 Um evento que merece destaque é o casamento de Joseph Sheridan Le 

Fanu. No ano de 1843, ele se casou com Susanna Bennet. Após terem dois filhos e 

duas filhas, ela viria a falecer em 1858. Entre os diversos problemas pelos quais ela 

passava, Melada aponta um curioso: um aparente questionamento da fé em seu 

leito de morte.  

Seu marido a descreve como assediada por dúvidas religiosas, aflita com 
uma humildade mórbida, tomada pela imaginação do desastre e, como se 
isso não bastasse, insegura quanto ao amor de seu marido. (MELADA, 
1987, p. 9)  34

 Aparentemente, o estado de ânimo de Susanna Bennet nesse estágio final 

de sua vida não foi um caso isolado, visto que ela já havia manifestado um 

comportamento semelhante alguns anos antes: 

Pouco antes da morte de seu pai dois anos antes, Susanna passara por um 
período de profunda dúvida sobre a verdade na religião revelada. Sua fé 
incerta, que alarmava seu marido, parece ter se resolvido antes de sua 
morte. (MELADA, 1987, p. 10)  35

 Essa resolução, porém, não trouxe muita ajuda a sua esposa: 

 Tradução própria. No original: “Her husband describes her as harassed by religious doubts, afflicted 34

with a morbid humility, possessed of the imagination of disaster, and in addition not convinced of the 
certainty of her husband’s love.”

 Tradução própria. No original: “Shortly before the death of her father two years before, Susanna had 35

gone through a period of profound doubt about the truth of revealed religion. Her unsettled faith, which 
alarmed her husband, appears to have cleared before her death.”
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Mesmo com o levantamento desse véu de dúvida intensa, a fé de Susanna 
parece ter-lhe oferecido pouco conforto, levando-a a uma submissão 
autoimposta que se aproximava do mórbido em sua intensidade. (MELADA, 
1987, p. 10)  36

 Novamente, essas informações serão relevantes no decorrer deste trabalho, 

pois, aliado ao já discutido surgimento do termo “agnóstico”, será possível identificar 

esses elementos de aceitação ou descoberta das “verdades espirituais” aliada à falta 

de conforto nas narrativas selecionadas, como no caso de James Barton em “O 

demônio familiar”. 

 Assim como ocorrera durante a Guerra do Dízimo, Joseph Sheridan Le 

Fanu, ao final de sua vida, retomou a postura de recluso que adotara em sua 

infância enquanto buscava proteção. Mas nesse ponto o propósito foi diferente e 

com algumas pequenas peculiaridades: 

Quando se aproximava o fim de sua vida, Le Fanu viu menos seus amigos. 
(…) Seu isolamento foi ainda mais intensificado pelo seu horário peculiar de 
escrever. Parece que Le Fanu produziu a maior parte dos seus textos na 
cama. (MELADA, 1987, p. 12)  37

 Tendo em vista todos os aspectos abordados neste capítulo, podemos notar 

a relevância e a necessidade de observamos os movimentos religiosos e científicos 

que ocorreram tanto na Inglaterra quanto na Irlanda do século XIX. Como 

argumentado no início, para que o efeito do fantástico seja alcançado, é necessária 

uma conexão com o contexto sociocultural em que a narrativa em questão se 

desenrola. Para que possamos compreender e analisar adequadamente os contos 

que serão trabalhados nos próximos capítulos, foi necessário entender como era o 

relacionamento entre a ciência e a religião no período vitoriano, tanto nos momentos 

harmoniosos quanto nas épocas em que as duas entravam em conflito. Além disso, 

também foi preciso levar em consideração como os conflitos internos, o desprezo de 

 Tradução própria. No original: “Even with the veil of acute doubt lifted, Susanna's faith appears to 36

have offered her little comfort, driving her to a self-imposed humility that approached the morbid in its 
intensity.”

 Tradução própria. No original: “Toward the end of his life, Le Fanu saw less of his friends. (…) Le 37

Fanu’s isolation was further intensified by a peculiar writing schedule. It seems that Le Fanu did most 
of his writing in bed.”
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certos campos da ciência por outros ou os conflitos entre as igrejas prepararam o 

terreno para a ambiguidade e os questionamentos na literatura. 

 Além disso, houve a necessidade de apresentar uma breve biografia de 

Joseph Sheridan Le Fanu. Primeiro, por ele não ser um dos autores mais estudados 

desse gênero – nem mesmo dessa época. Segundo, por conta de elementos de sua 

vida que parecem se refletir em sua obra, desde a relação de sua família com a 

religião e, consequentemente, o ambiente no qual o escritor foi criado, até 

acontecimentos que claramente o marcaram a ponto de afetarem sua personalidade 

e que parecem ter transbordado na criação de certos personagens, como será visto 

detalhadamente nos capítulos a seguir.
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3  O CETICISMO EM “O DEMÔNIO FAMILIAR” 

3.1  INTRODUÇÃO 

 Iniciarei as análises das obras de Joseph Sheridan Le Fanu abordadas 

nesta dissertação com “O demônio familiar”. Apesar de ser o segundo conto de In a 

Glass Darkly – e a estrutura interna da coletânea seguir a ordem cronológica dos 

relatos – optei por não seguir a ordem da coletânea, pois “O demônio familiar” foi 

publicado anonimamente pela primeira vez em 1851, fazendo parte da coletânea 

Ghost Stories and Tales of Mistery sob o título de “The Watcher”.   1

 O enredo do conto não sofreu grandes alterações da primeira versão para a 

segunda. Houve, porém, a adição de um prólogo a fim de encaixar a narrativa na 

proposta inicial de In a Glass Darkly: o livro seria uma coleção de textos encontrados 

e traduzidos pelo secretário do Dr. Martin Hesselius. Como esse personagem não 

desempenha um papel importante na história em questão, deixarei para analisá-lo 

com mais afinco no capítulo dedicado a “Chá verde” – narrativa em que ele 

participará de forma influente em boa parte da ação e terá seus pensamentos mais 

claramente expostos. Apesar disso, é impossível iniciar a discussão desse conto 

sem levar em consideração alguns pequenos aspectos presentes nessa nova 

introdução. Por conta de estar trabalhando com a derradeira coletânea publicada por 

Le Fanu, a versão do conto utilizada nesta dissertação será a que nela está 

publicada, “O demônio familiar”. 

 Este capítulo se propõe a examinar o conto levando em consideração o 

ceticismo do personagem principal da narrativa, James Barton, e a forma como os 

elementos fantásticos do relato o afetam. Conforme veremos, não é um caso isolado 

na literatura fantástica e de horror a colocação de personagens sem qualquer crença 

no mundo espiritual perante situações nas quais a razão não consegue explicar com 

plenitude os acontecimentos que são descritos. Furtado (2014) reforça essa ideia 

quando diz que  

 Essa versão não foi traduzida para o português, ao contrário daquela presente em In a Glass 1

Darkly. Por conta disso, no decorrer desta dissertação, utilizarei o título não traduzido da obra.
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(N)ão obstante, é com recurso a outra figura (o “céptico” convencido) que se 
visa encaminhar o leitor para uma interpretação dubidativa, anfibológica, da 
acção narrada, desse modo lhe tornando mais aceitável o surgimento do 
sobrenatural. Representante caricatural da racionalidade, do positivismo e, 
por extensão, da ciência, sem fé religiosa ou temor perante o numinoso, por 
vezes acolhido com uma condescendência algo trocista, a sua crença 
inabalável nas leis da física fá-lo rejeitar categoricamente quaisquer 
fenómenos que as contradigam. (FURTADO, 2014, p. 284) 

Dois contos em que podemos perceber essa tendência são, por exemplo, “The Red 

Room”, de H.G. Wells, de 1894 e “The Tapestried Chamber”, de Walter Scott, 

publicado em 1829 na coletânea The Keepsake Stories. Por estar trabalhando sob o 

viés do fantástico, escolhi utilizar dois importantes teóricos desse gênero, Todorov e 

Roas, como as bases principais para a análise que irei conduzir aqui, além de 

recorrer a outros artigos que lidam com aspectos pertinentes a uma discussão de “O 

demônio familiar”. 

3.2  CONHECENDO O CAPITÃO E SUA NARRATIVA 

 O primeiro ponto que devemos levar em consideração é a utilização de 

frame narratives na obra de Le Fanu, recurso comum em contos fantásticos e de 

horror no século XIX. A ideia basicamente consiste em ir passando a voz narrativa 

para personagens diferentes. A utilização desse recurso gera o efeito de 

afastamento da voz narrativa dos fatos ocorridos, criando assim um distanciamento 

do personagem que apresenta o conto. Isso se dá em diversos níveis em “O 

demônio familiar”. A parte principal do relato é narrada pelo reverendo Thomas 

Herbert, que alega ter conhecido James Barton e outros personagens presentes no 

conto. Nas primeiras linhas da seção inicial, porém, já temos o primeiro indício do 

quanto essa narrativa teria sido montada a partir de diferentes fontes: 

Na época eu era ainda rapaz e íntimo de alguns dos protagonistas desta 
estranha história, por isso a impressão que seus incidentes produziram em 
mim foi profunda e duradoura. Tentarei agora relatá-los com o máximo de 
precisão, incluindo, naturalmente, tudo o que vim saber por outras fontes, 
numa tentativa de esclarecer, embora de forma imperfeita, o mistério que 
envolve toda a história. (LE FANU, s/d, p. 218; ênfase minha) 
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 Aqui já temos um exemplo dessa estilística recorrente na literatura de horror. 

O distanciamento da voz narrativa em relação ao acontecido é o primeiro caminho 

que se abre para que surjam ambiguidades no que diz respeito tanto aos relatos 

apresentados quanto aos fenômenos descritos, uma vez que a suposta testemunha 

mistura a sua fala com a de outros, desestabilizando a sua autoridade. A situação 

torna-se ainda mais questionável na seção seguinte. Apesar de ter declarado 

inicialmente sua intimidade com alguns dos protagonistas da história que iria narrar, 

Thomas Herbert agora alega não ter sido uma pessoa muito próxima de James 

Barton: “Uma tarde, ele se dirigia à Câmara dos Comuns com um de seus membros, 

conhecido dele e meu. Essa foi uma das únicas ocasiões em que estive com o 

Capitão Barton. (LE FANU, s/d, p. 226)” Esse relato chega ao conhecimento de 

Martin Hesselius, que alega que teria sido capaz de solucionar o caso, se este 

tivesse sido levado à sua atenção antes:  

Tivesse eu examinado o Sr. Barton e estudado seu caso nos pontos que 
estão exigindo elucidação, teria sem dúvida atribuído esses fenômenos à 
doença que os origina. Meu diagnóstico é, portanto, todo baseado em 
conjeturas. (LE FANU, s/d, p. 218) 

 Por fim, a passagem acima, presente no diário de Hesselius, é encontrada 

por seu secretário, que por sua vez se encarrega de levá-la aos olhos de nós, 

leitores. Todas essas filtragens, além da própria afirmação do doutor de que ele é 

apenas capaz de conjeturar acerca do caso, evidentemente levam à possibilidade de 

questionarmos a autenticidade do relato apresentado pelo assistente do investigador 

ficcional de Le Fanu.  

 É válido aqui relembrar que esse último estágio da frame narrative foi 

inserido somente na última versão publicada do conto. Conforme mencionei 

anteriormente, a primeira versão dessa obra não conta com as seções introdutória 

nem conclusiva, focando estritamente na narrativa apresentada pelo religioso. Essas 

inserções realizadas por Fanu – além da mudança do título de “The Watcher” para 

“The Familiar” (“O demônio familiar”) – num primeiro momento podem parecer terem 

sido feitas somente com o intuito de adequar o conto ao contexto geral de In a Glass 

Darkly. Mas o fato de agora termos um personagem de mentalidade científica 
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sobrepondo sua voz ao relato do pároco pode nos levar a especular acerca do 

verdadeiro propósito dessa mudança tão brusca no foco do texto: a própria 

desestabilização tanto do discurso religioso quanto do científico na era vitoriana. 

Conforme veremos no decorrer deste capítulo, tanto o poder da mente cientificista 

de Barton e de seu médico quanto o consolo que a fé poderia trazer mostram-se 

nebulosos e inconclusivos, fazendo com que questionemos onde o personagem 

assombrado pode encontrar algum tipo de resolução ou explicação para seu 

sofrimento. 

 Logo no início da narrativa, o personagem de James Barton é descrito como 

um homem de hábitos bem tradicionais e com uma história relacionada a viagens 

marítimas, tendo servido na Marinha “com certa distinção” (LE FANU, s/d, p. 219). O 

narrador destaca, entre outros aspectos, a sobriedade do protagonista – 

possivelmente um reflexo da sua boa educação vitoriana, uma característica que 

deve ser levada em consideração, uma vez que suas qualidades o tornam uma fonte 

confiável de informações e de relatos, pois esses aspectos contribuiriam para que 

ele não tomasse uma postura excessivamente emocional perante os acontecimentos 

de sua vida:  

Era um companheiro inteligente e alegre quando queria, embora geralmente 
reservado e em certas ocasiões até mal-humorado. Em sociedade, 
entretanto, portava-se como um homem do mundo e um cavalheiro. Não 
adquirira os modos bruscos e espalhafatosos que muitas vezes se adquirem 
no mar. Ao contrário, suas maneiras eram as de uma pessoa extremamente 
polida e delicada. (LE FANU, s/d, p. 219) 

 Aliado a essa boa índole salientada pelo narrador, James Barton apresenta 

um forte ceticismo em sua formação. Isso parece fazer dele um representante do 

desenvolvimento do pensamento cientificista do século XIX apresentado no capítulo 

anterior. Conforme o meio científico foi se tornando mais influente e aos poucos foi 

se dissociando da esfera religiosa – vale lembrar que era possível encontrar 

universidades e instituições de pesquisa sendo controladas pelo clero – essa 

separação tornou possível a divulgação de ideias que iam de encontro aos preceitos 

religiosos, como a teoria da evolução de Darwin. Essa característica de Barton é 

mencionada pela primeira vez durante um jantar com sua então noiva, a Srta. 
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Montague. Durante uma das conversas entre eles e Lady L., tia viúva da 

companheira do protagonista, o narrador apresenta o jeito de pensar de Barton: 

A conversa girara sobre as provas da revelação, que ele negava com 
ceticismo empedernido de um verdadeiro infiel. Aquilo que era chamado de 
“princípios franceses” estava tendo grande aceitação na alta sociedade 
daqueles dias, especialmente a parte desses princípios que professava 
lealdade ao liberalismo, e nem a velha dama nem sua sobrinha estavam 
completamente livres da “epidemia”, não considerando portanto os pontos 
de vista do capitão como um entrave sério à união. (LE FANU, s/d, p. 221) 

 O parágrafo seguinte vai direto ao ponto do ceticismo de Barton: 

A discussão degenerara para o campo do sobrenatural e do fantástico, no 
qual o homem prosseguira na mesma linha de negação do ridículo. Em tudo 
isso, e afirmo para o bem da verdade, o Capitão Barton não podia ser 
acusado de estar fingindo. As doutrinas nas quais insistia eram de fato a 
base de sua crença, se é que se pode dizer assim. (LE FANU, s/d, p. 221) 

  

 Aqui, tendo por base as características apresentadas pelo narrador, 

podemos traçar um perfil bem definido de James Barton, iniciando com a sua 

sobriedade de caráter e índole inquestionável, e chegando ao seu ceticismo quanto 

ao mundo sobrenatural. Após esse jantar, iniciam-se os ataques que ele passará a 

sofrer até o final da narrativa, culminando em sua morte. Porém, antes de eles se 

iniciarem, o narrador já os preludia, estabelecendo um contraponto com a ideologia 

de Barton:  

E talvez a menos estranha das muitas circunstâncias estranhas ligadas à minha 
narrativa seja o fato de que o tema dos terríveis fenômenos que vou descrever a 
seguir não tinha no capitão qualquer ressonância, sendo ele um inveterado 
descrente no que tange aos assim chamados fenômenos sobrenaturais. (LE FANU, 
s/d, p. 221)  2

 Na edição traduzida que utilizei nessa dissertação – até onde pude checar, a única existente – há 2

uma falha na tradução dessa passagem. No texto original, Le Fanu escreve: “(…) and perhaps not the 
least strange of the many circumstances (…)”. Seria mais adequado dizer, portanto, que, dentre as 
circunstâncias que envolvem o caso, uma das mais estranhas seria o fato de os acontecimentos 
sobrenaturais envolverem uma pessoa tão descrente. A tradução, portanto, praticamente inverte o 
sentido do texto original.
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 Como já mostrei no capítulo anterior, a época vitoriana foi marcada pela 

ascensão de uma mentalidade cientificista, expandindo os campos do saber e 

criando a opção de levar em conta possibilidades além dos conceitos impostos pela 

Igreja. Uma das consequências dessa transição foi a cunhagem do termo 

“agnóstico” por Thomas Huxley, biólogo inglês de suma importância para a 

popularização do cientificismo, conforme expus no capítulo anterior. Assim, temos 

um crescente número de personagens na literatura fantástica que apresentam uma 

atitude cética em relação ao mundo não material, estabelecendo, assim, um embate 

entre crença e ceticismo, um ponto recorrente nesse gênero literário. É comum 

esses personagens adotarem uma postura mais investigativa perante 

acontecimentos que aparentam ser sobrenaturais – um exemplo é Sherlock Holmes 

diante do caso apresentado em O cão dos Baskervilles. O que a princípio é exposto 

como uma figura espectral cujo propósito seria exterminar a família Baskerville por 

consequência de uma maldição é revelado no final como um cachorro de grande 

porte devidamente ornamentado por um herdeiro a fim de tomar posse dos bens da 

família. 

 O estilo de caracterização previamente mencionado se aplica perfeitamente 

ao protagonista de “O demônio familiar”. Em James Barton, temos um personagem 

apresentado como um grande cético acerca da existência de um mundo 

extramaterial. Ao focar estritamente na razão, ele pode ser visto como alguém ideal 

para fazer parte de uma narrativa em que sua crença será posta em cheque, uma 

vez que, como veremos posteriormente, o pensamento científico se mostra incapaz 

de trazer respostas ou conforto para ele. A situação de estranhamento que ele 

enfrenta na narrativa reflete com exatidão algumas das características centrais que 

David Roas enxerga no gênero fantástico, na obra A ameaça do fantástico. Barton é 

inserido em um contexto em que as regras naturais serão questionadas, 

provocando, assim, o efeito de ambiguidade que é central para a definição de Roas 

do fantástico. Caso o personagem encarasse e aceitasse os aspectos sobrenaturais 

do mundo, esse efeito se perderia. Assim sendo, a utilização desse gênero por Le 

Fanu parece atacar a autoridade tanto do raciocínio religioso quanto do científico. 

Além do mais, o autor parece brincar com um ponto importante na época: a questão 

das evidências ou indícios. Esse ponto pode ser muito bem observado no texto 
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“Spiritualism and a Mid-Victorian Crisis of Evidence”, que discute as longas – e 

frustradas – tentativas de cientistas do século XIX de explicar e desmascarar Daniel 

Dunglas Home, um suposto médium vitoriano. A constante necessidade de tentarem 

entender de uma forma não sobrenatural os fenômenos ocorridos mostra uma crise 

de fé na época. Essa busca acabou apresentando um outro problema: a falha na 

análise de indícios. É interessante notar que os enviados para testemunhar as 

sessões promovidas por Home deveriam ser neutros no assunto do espiritualismo. 

Ao falharem, o que ocorria era um ato de descreditar os envolvidos, por vezes sendo 

acusados de terem se impressionado com o que testemunharam e, por conta disso, 

terem perdido o foco do método científico. Isso é importante de se observar, pois, 

como veremos mais à frente, esse será um ponto em que James Barton será 

questionado em sua experiência com o sobrenatural. 

 Podemos reforçar esse ponto examinando personagens de outras obras da 

mesma época. Em “The Red Room”, de H.G. Wells, temos um personagem-narrador 

que se aventura no que parece ser uma hospedagem assombrada. A ambientação e 

os outros indivíduos presentes nesse local parecem remeter ao gótico mais 

tradicional, com seus castelos mal-assombrados e rumores acerca de antigas 

maldições. O narrador mostra-se, assim como Barton, completamente cético em 

relação ao sobrenatural, dizendo, inclusive, que tais ideias pertencem a um 

momento diferente daquele em que ele vive, quando o misticismo perde seu espaço 

em prol do empirismo dos estudos científicos:  

Eles [os funcionários] pareciam pertencer a uma outra época, uma época 
antiga, quando coisas espirituais deveriam de fato ser temidas, quando o 
bom senso era incomum, quando presságios e bruxas eram críveis e a 
existência de fantasmas era inegável. (WELLS, 2012, p. 9)  3

 Depois de testemunhar diversos eventos que colocam sua sanidade à prova, 

o personagem-narrador expõe sua ideia a respeito do tipo de assombração que 

existe no quarto em que se hospedara durante a noite:  

 Tradução própria. No original: “They seemed to belong to another age, and older age, an age when 3

things spiritual were indeed to be feared, when common sense was uncommon, an age when omens 
and witches were credible, and ghosts beyond denying”.
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“A pior de todas as coisas que assombram pobres homens mortais,” disse 
eu; “e isso é, em toda sua transparência – medo! Medo que não tem luz 
nem som, que não tolera a razão, que ensurdece, escurece e 
oprime.” (WELLS, 2012, p. 24)  4

 Outra obra onde podemos encontrar o perfil do homem cético do século XIX 

é “The Tapestried Chamber”, de Sir Walter Scott. No conto em questão, temos 

novamente um personagem – no caso, o General Browne, membro do exército e 

que batalhara na Guerra Americana – que apresenta credenciais parecidas com as 

de James Barton, como sua boa índole e seu modo racional de viver, e que de certa 

forma podem tornar seu relato mais confiável, uma vez que sua fala não seria 

influenciada por qualquer tipo de crença quanto ao mundo extra-material. Em suma, 

Browne se hospeda na propriedade de um amigo de longa data, Woodville. Após a 

primeira noite, o general apresenta um comportamento esquivo e nervoso. Quando, 

enfim, ambos têm um momento a sós, ele revela ao seu amigo que vivera uma noite 

de horror, tendo visto o fantasma de uma mulher no seu quarto. Ele reitera sua 

descrença no sobrenatural:  

Para outros, o que vou comunicar poderia me colocar como uma pessoa de 
mente fraca, um tolo supersticioso que sofreu das ilusões e confusões de 
sua própria imaginação; mas você me conhece desde a infância e juventude 
e não suspeitará que eu adotei em minha vida adulta os sentimentos e 
fragilidades das quais eu era livre nos meus primeiros anos. (SCOTT, 2012, 
pos. 140)  5

 Após, então, narrar a Woodville as suas desventuras, Browne se depara 

com um outro fato: seu amigo já ouvira histórias acerca do quarto em que viria a 

instalá-lo e resolvera utilizar seu amigo para testá-lo. Nesse caso, ele justifica essa 

atitude ao enaltecer as características do general: 

 Tradução própria. No original: “‘The worst of all the things that haunt poor mortal men,’ said I; ‘and 4

that is, in all its nakedness – Fear! Fear that will not have light nor sound, that will not bear with 
reason, that deafens and darkens and overwhelms”.

 Tradução própria. No original: “To others, the communication I am about to make, might place me in 5

the light of a weak-minded, superstitious fool, who suffered his own imagination to delude and 
bewilder him; but you have known me in childhood and youth, and will not suspect me of having 
adopted in manhood the feelings and frailties from which my early years were free”.
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Eu devo confessar, meu caro Browne, que sua chegada ontem, agradável 
para mim por diversos outros motivos, parecera a oportunidade mais 
favorável para remover os rumores desagradáveis relacionados ao quarto, 
visto que sua coragem é inquestionável e sua mente livre de qualquer 
preocupação sobre o assunto. Eu não poderia, portanto, ter escolhido uma 
cobaia mais apropriada para o meu experimento. (SCOTT, 2012, pos. 206)  6

 Ao término do conto, Browne reconhece o fantasma ao se deparar com um 

quadro antigo da família de Woodville. Há uma breve apresentação da história 

sombria da mulher que ele vira em seu cômodo na noite anterior e o general parte 

da propriedade de seu amigo. Considerei válido comparar esse conto com “O 

demônio familiar” por conta das evidentes semelhanças entre Barton e Browne e 

também, como veremos mais adiante, pela maneira como suas percepções sobre o 

sobrenatural se transformam a partir do momento em que eles passam por essas 

experiências. Por sua vez, “The Red Room”, de Wells, diz respeito à questão do 

conceito de realidade que trabalharei posteriormente com o apoio de Roas. O 

personagem-narrador, como vimos, aponta dois momentos em que as ideias do real 

são diferentes, para então, indo contra a sua crença, se deparar com a mistura dos 

dois. 

 Retornando à leitura de “O demônio familiar”, como mencionei 

anteriormente, Barton demonstra uma atitude cética característica do pensamento 

mais cientificista que teve seu apogeu no século XIX (apesar de a narrativa se 

passar na virada do século XVIII para o seguinte). Independente disso, ele já 

apresenta alguns temores quanto à natureza dos estágios iniciais da assombração 

nos primeiros momentos do conto. O protagonista dessa narrativa é, em diversos 

momentos e de forma gradativa, atacado por um ser que se autodenomina o Espião, 

que se aproxima de Barton de forma furtiva – a princípio, o máximo de elementos 

materiais que apresenta é o envio de uma carta. A primeira vez em que é assediado 

pelo Espião é quando caminha para casa, após jantar com sua noiva. Barton tem a 

sensação de estar sendo seguido ao ouvir passos que não seriam seus, mas em 

 Tradução própria. No original: “I must confess, my dear Browne, that your arrival yesterday, 6

agreeable to me for a thousand reasons besides, seemed the most favourable opportunity of 
removing the unpleasant rumours which attached to the room, since your courage was indubitable, 
and your mind free of any preoccupation on the subject. I could not, therefore, have chosen a more 
fitting subject for my experiment”.



                                                                                                                                   !37

nenhum momento encontra ou vê qualquer outra pessoa pelas ruas; nesse 

momento, revela-se que “[a]pesar de todo o seu ceticismo, sentiu que uma espécie 

de medo supersticioso se apoderava dele (…)” (LE FANU, s/d, p. 222). Tendo, enfim, 

chegado ao lar sem sofrer nenhum grande mal, ele então reflete sobre o acontecido: 

Só quando chegou a casa e se sentou junto à lareira, são e salvo, 
conseguiu coordenar seus pensamentos e refazer-se do susto. Uma coisa 
afinal tão insignificante é suficiente para pôr abaixo o orgulho do ceticismo e 
justificar, em nosso íntimo, as velhas e simples leis da natureza. (LE FANU, 
s/d, p. 222) 

 Inicialmente, Barton acredita que o fenômeno tem origens puramente 

fisiológicas. Sendo assim, ele procura um médico, e esse é o primeiro dos 

momentos de impacto para o protagonista. Essa passagem já se inicia com um 

pequeno prelúdio de que o encontro com o médico não correu da forma esperada 

pelo paciente:  

Nessa mesma tarde, ele mandou chamar o Dr. R…, um médico em grande 
evidência na época, e a consulta foi, segundo disseram, das mais 
estranhas. Começou a detalhar seus sintomas de maneira abstrata e 
desconexa, o que parecia demonstrar grande falta de interesse na própria 
cura, tornando ainda manifesto que havia algo de muito maior importância 
por trás de sua doença. (LE FANU, s/d, p. 228-229) 

 Uma vez tendo sido examinado pelo médico e recebido o diagnóstico de que 

nada sério havia consigo, somente uma “leve perturbação digestiva, para a qual [o 

médico] receitou alguns remédios” (LE FANU, s/d, p. 229), o teor da consulta tomou 

um rumo um pouco mais surpreendente, pois Barton passa a levantar questões 

inesperadas. A primeira diz respeito à possível recuperação de algum paciente que 

estivesse sofrendo de trismo, doença que poderia ter entre seus sintomas uma 

condição em que o enfermo pareceria estar morto. A partir da resposta negativa do 

especialista, Barton insiste no ponto, questionando acerca de um possível erro ao se 

determinar a morte do paciente.  

 Tendo recebido duas respostas negativas às suas perguntas, as quais 

parecem minar ainda mais a sua confiança em possíveis explicações racionais para 
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as experiências que tivera, o protagonista continua fazendo indagações ainda mais 

absurdas. Primeiramente pergunta sobre a possibilidade de haver erros em registros 

médicos de nomes em hospitais estrangeiros onde os regulamentos podem não ser 

os mais precisos. Não obtendo uma resposta concreta do médico, Barton faz então 

sua derradeira pergunta: 

Há alguma doença, na imensa gama de enfermidades humanas, que 
diminua perceptivelmente a estatura e todo o arcabouço do corpo, fazendo 
com que a pessoa encolha em todos os sentidos mas preserve ainda assim 
sua semelhança em todos os detalhes, com exceção da altura e do 
arcabouço do corpo… qualquer doença, note bem, por mais rara e incrível 
que pareça, mas capaz de produzir tal efeito? (LE FANU, s/d, p. 230) 

 A última resposta negativa que Barton recebe parece acabar com qualquer 

confiança que depositava em possíveis causas fisiológicas que explicassem seus 

tormentos. Isso acaba modificando seu próprio ser. Antes tido como exemplo de 

sobriedade e clareza de pensamento, torna-se um escravo da figura que o 

persegue. Barton vê-se aprisionado e sofre uma verdadeira repressão. De sua 

lucidez, ele passa para uma constante paranoia que começa a ser notada por todos: 

Barton parecia agora ter perdido não só todo o prazer e esperança na vida, 
como também qualquer livre-arbítrio. Passou a submeter-se passivamente 
aos desejos dos amigos mais diretamente interessados em seu bem-estar. 
Com a apatia do total desespero, aceitava sem discutir qualquer medida 
que eles sugerissem ou aconselhassem. (LE FANU, s/d, p. 246-247) 

 Além dessas mudanças comportamentais, Barton pouco a pouco se torna 

um recluso, chegando, enfim, a ficar basicamente internado na residência da tia de 

sua noiva, recebendo os devidos cuidados como se fosse, de fato, um paciente de 

uma instituição: 

Assim, num último recurso, ficou decidido que o infeliz seria removido para 
uma casa de Lady L., nas proximidades de Clontarf e, de acordo com o 
conselho de seu médico pessoal, que persistia na opinião de que todo o 
problema era apenas resultado de algum distúrbio nervoso, resolveu-se que 
ficaria confinado à casa (…). (LE FANU, s/d, p. 247) 
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 Há um ponto interessante nessa “internação” a que Barton é submetido. No 

século XIX, o espiritualismo teve uma grande exposição através das sessões de 

séances, em que ocorriam supostas manifestações dos espíritos. O que chama a 

atenção é que, segundo o texto “Enchanted Spaces: The Séance, Affect and 

Geographies of Religion”, de Holloway, boa parte das pessoas que frequentavam 

esses ambientes eram mulheres, que no ambiente da séance adquiriam uma voz e 

um poder que lhes eram negados em outros âmbitos sociais. Por conta disso, havia 

a ideia de que o interesse no espiritualismo era característico do gênero feminino. 

Aliado a isso, temos toda a questão da histeria na mesma época, durante a qual boa 

parte dos internados em manicômios eram mulheres.  No texto “Rise of the Victorian 7

Madwoman”, Elaine Showalter expõe que houve um aumento significativo no 

número de mulheres internadas nessas instituições no período vitoriano. Se 

observarmos essas duas questões, podemos ver que, por conta da incapacidade de 

diagnosticarem e explicarem o mal de que o protagonista de “O demônio familiar” 

sofria, a solução encontrada foi, de certa forma, reduzir a importância do seu 

problema – e, de certa forma, depreciar o seu status perante a sociedade –, não 

aceitando que era real e adotando a mesma prática que era utilizada com as 

mulheres na mesma época. 

 É interessante notar que por mais que houvesse testemunhas que 

comprovassem a existência do Espião, – o futuro sogro de Barton, o general 

Montague, inclusive, o perseguira nas ruas – ainda assim o protagonista era visto e 

tratado como se sofresse de algum mal neurológico, conforme mencionado no 

parágrafo anterior, já que ele atribuía um caráter sobrenatural a uma pessoa que, 

para os que estavam ao seu redor, era claramente material. Isso fica claro na 

passagem a seguir, quando James sai em viagem com seu sogro a fim de procurar 

acalmar seus nervos: 

Fazia um belo dia e uma multidão de curiosos apinhava-se no cais para 
receber o paquete. Montague caminhava na frente do companheiro e, 

 É possível encontrar mais informações sobre esse tema da histeria em The Female Malady: 7

Women, Madness and English Culture, 1830-1980, de Elaine Showalter.
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quando abria caminho entre a multidão, um homenzinho tocou-lhe no braço 
e disse-lhe com um acento fortemente estrangeiro: 
– O senhor está andando depressa demais, vai perder de vista seu amigo. 
O pobre homem parece que vai desmaiar. (LE FANU, s/d, p. 245) 

 Logo em seguida, Montague descobre que quem tocara seu braço havia 

sido o Espião. Dessa forma, podemos perceber uma certa materialidade na 

composição desse ser. Mas mesmo com esse testemunho, a alegação de James 

não era levada em consideração. 

 Em seus momentos finais, Barton parece ter revelações de aspecto quase 

sobrenaturais a respeito de sua morte, criando assim uma inusitada situação: o 

personagem cuja mentalidade cética era mais fortemente definida – desde o 

princípio do conto ele se mostrava resistente à existência do mundo extramaterial – 

foi forçado, por conta dos acontecimentos que viveu, a abraçar ideias totalmente 

adversas àquilo em que acreditava:  

Desde então observou-se uma mudança brusca e inexplicável em seu 
ânimo. O Capitão Barton deixou de ser o homem desesperado e impotente 
de antes. Uma estranha alteração operou-se nele; uma tranquilidade 
sobrenatural passou a reinar sobre sua mente, antecipando a paz dos 
mortos. (LE FANU, s/d, p. 250) 

 Assim, de certa forma ele consegue encontrar um breve momento de paz, 

mesmo sabendo que irá se deparar uma última vez com o Espião que o assombra. 

Vale a pena estabelecer um contraponto com o texto “The Ghostly Hands and 

Ghostly Agency: The Changing Figure of the Nineteenth-Century Specter”, de 

Jennifer Bann, no qual se discute o espiritualismo que emergiu no século XIX, com 

as doutrinas espíritas ocidentais se desenvolvendo e trazendo novas posições 

acerca da vida após a morte e, por conta disso, da própria vida em si. Uma das 

questões levantadas no texto é a função consoladora e libertadora que essa filosofia 

tem: 

As almas tanto dos vivos quanto dos mortos existem no mundo natural, mas 
os vivos eram limitados a uma pequena parte da percepção e ação; com a 
morte, e com a perda do corpo mortal, a alma experimentava não somente 
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a ausência da limitação como também ganhava poder. (BANN, 2009, p. 
668)  8

 Entretanto, por mais que o protagonista de Le Fanu tivesse sofrido essa 

suposta “revelação” ainda em vida e encontrado um caminho de luz, sua cena final, 

quando é encontrado morto em seu quarto após ouvirem seus gritos, não traz 

nenhum aspecto reconfortante: 

As feições estavam imóveis, rígidas e lívidas, o queixo caíra e os olhos 
vazios fitavam um ponto na borda da cama. (…) Enquanto falava, o homem 
apontou para uma profunda depressão no colchão, próximo aos pés da 
cama, como se alguém tivesse acabado de se levantar. (LE FANU, s/d, p. 
257) 

 A primeira parte da passagem nos traz uma descrição de como o rosto de 

Barton apresentava traços de desespero, causado, muito provavelmente, por algo 

que vira em seus últimos momentos de vida. A segunda frase traz uma confirmação 

física de que ele, de fato, estava sendo perseguido por algum ser que possuía uma 

forma material, desbancando as teorias sugeridas de que James estava sofrendo de 

algum surto mental. 

 Tendo observado essa transformação e os processos pelos quais James 

Barton passa, uma questão que fica pendente ao término da narrativa é, além da 

natureza, o propósito do personagem do Espião. A explicação apresentada no 

epílogo do conto nos leva a conhecer eventos anteriores aos relatados na narrativa. 

Descobre-se que Barton não possuía uma índole tão boa como exposto no início do 

conto. É dito que em seus tempos de oficial da Marinha, ele se comportara de forma 

abusiva com sua tripulação. Uma de suas vítimas, o pai de uma jovem que se 

relacionara com James, morto como consequência de uma punição desproporcional 

a um delito que cometera, desenvolveu um sentimento vingativo que viria a motivar 

a obsessão que é descrita em “O demônio familiar”. Entretanto, essa justificativa 

para a assombração a que Barton tinha sido submetido, além de não ser 

 Tradução própria. No original: “The souls of both living and dead existed within the natural world, but 8

the living were limited in perception and action to only a small part of it; with death, and with the loss of 
the mortal body, the soul experienced not further limitation but rather empowerment”.
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apresentada no texto como a definitiva – uma vez que, como já dito anteriormente, 

ela é conjeturada através do discurso de terceiros – deixa certos fatores sem 

explicações, como por exemplo a forma física que o Espião veio a tomar. Suas 

feições são reconhecidas por Barton, mas o seu corpo reduzido em nenhum 

momento é realmente investigado pelos personagens do texto. Além disso, a postura 

do obsessor de enviar cartas e avisos a Barton também fica em aberto. 

 Por fim, há uma última seção que foi incluída nessa obra somente em sua 

publicação final, na coletânea In a Glass Darkly. Nela há um breve pós-escrito, no 

qual o secretário do Dr. Martin Hesselius reitera a origem do relato apresentado e 

afirma que não houve qualquer tipo de edição, tendo ele trazido ao leitor o 

manuscrito em sua forma original: 

A narrativa acima é dada nas ipssima verba do bom e idoso sacerdote que a 
entregou ao Dr. Hesselius. Não obstante a ocasional afetação e 
redundância de suas frases, julguei melhor transcrever em forma, sem 
alterar uma letra do texto original, o manuscrito de tão fantástica história. 
(LE FANU, s/d, p. 259)  

 Apesar de criticar abertamente a escrita do religioso, o secretário de 

Hesselius reitera que o relato é apresentado sem qualquer espécie de alteração, 

apesar do aspecto fantástico do texto. 

3.3 – O FANTÁSTICO ASSOMBRA O CÉTICO 

 Conforme observei anteriormente, um dos principais aspectos do suposto 

demônio sugerido pelo texto que chamam tanto a atenção de Barton quanto dos 

leitores está em sua descrição física, em especial quando o protagonista dialoga 

com seu médico. Nesse momento, nós temos uma situação em que o personagem 

obsidiado parece abrir suas ideias para uma distorção da realidade: ele indaga sobre 

um possível retorno dos mortos, uma vez que o médico refuta a possibilidade de ter 

sido decretado erroneamente o óbito por decorrência de trismo. Além da 

possibilidade da presença de um suposto morto-vivo ou de uma ressurreição, ambos 

inaceitáveis para uma mente cética quanto a qualquer aspecto sobrenatural, nos 

deparamos com outra característica bem peculiar e, de certa forma, recorrente nas 
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três obras analisadas nesta dissertação: a baixa estatura do ente sobrenatural.  O 9

Espião, conforme descrito por Barton, é uma figura humana, com feições que ele 

reconhece como sendo de uma pessoa que conheceu em vida (um velho que fora 

seu subordinado a bordo de uma de suas embarcações), mas que apresenta um 

aspecto reduzido, como se tivesse sido encolhido, o que transforma a figura familiar 

num ente bizarro, incongruente. Essa característica chama muito sua atenção e vira 

um ponto importante durante o diálogo com o médico que ele decide consultar. Com 

base nisso, é importante estabelecermos uma leitura sobre os fatores fantásticos 

presentes na narrativa e a forma como funcionam no texto. 

 Um aspecto interessante que podemos ver nessa figura do Espião diz 

respeito a uma ideia sugerida por Carroll em The Philosophy of Horror or Paradoxes 

of the Heart. Em sua obra, o autor discorre sobre o gênero do horror, listando 

algumas características marcantes que servem não somente para distingui-lo de 

outros gêneros, mas também para diferenciar os subgêneros nele inclusos. Assim 

sendo, um fator que Carroll aponta é a natureza do monstro que, para ele, sempre 

deve estar presente nas narrativas de horror. Dentre as diversas características 

apontadas, há uma que pode ser aplicada à leitura do “demônio” que persegue 

James Barton: o hibridismo da criatura. Carroll destaca diversas criaturas presentes 

na literatura fantástica e de horror que são compostas, por meio do processo que o 

autor chama de “fusão”, por partes de seres que são de nosso conhecimento, por 

mais grotesco que possa ficar o resultado dessa mistura: 

Uma estrutura para a composição dos seres horríveis é a fusão. No nível 
físico mais simples, isso acarreta a construção de criaturas que transgridem 
categorias distintas, como interno/externo, vivo/morto, inseto/humano, 
carne/máquina e assim por diante. (CARROLL, 1990, p. 43; ênfase no 
original)  10

  

 Chamo atenção para esse fator, pois, como será discutido nos capítulos posteriores, o tamanho dos 9

seres ligados ao sobrenatural é sempre reduzido nos contos que são objeto desta pesquisa: em “Chá 
verde”, o espectro do macaco é descrito como pequeno, não intimidador. Em “Carmilla, a vampira de 
Karnstein”, a vampira que assombra a jovem Laura é uma adolescente. Apesar de haver a figura de 
sua suposta mãe, quem interfere diretamente na narrativa é a menina. 

 Tradução própria. No original: “One structure for the composition of horrific beings is fusion. On the 10

simplest physical level, this often entails the construction of creatures that transgress categorical 
distinctions such as inside/outside, living/dead, insect/human, flesh/machine, and so on”.
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 Na descrição do Espião, temos dicotomias semelhantes. Se voltarmos à 

passagem em que Barton faz algumas perguntas ao seu médico, podemos ver a 

dúvida quanto ao fato de a criatura que persegue Barton estar viva ou morta. Por 

mais que em nenhum momento se utilize o termo morto-vivo, há mesmo assim o 

questionamento quanto à possibilidade de alguém ter sido declarado morto e, na 

verdade, estar vivo. 

 Ainda segundo Carroll, isso acaba sendo um fator aterrorizante por ser uma 

espécie de subversão da realidade. O monstro traz em si algo que pode ser 

reconhecido pelos personagens e leitores, mas distorcido de sua forma tradicional, 

muito semelhante ao conceito do “inquietante” desenvolvido por Freud.  Segundo o 11

terapeuta austríaco, essa ideia remete ao trabalho do inconsciente de distorcer ou 

reformular algo já conhecido pela pessoa, que volta à tona de uma forma 

supostamente desconhecida, mas ao mesmo tempo reconhecível. O que 

encontramos em “O demônio familiar” é algo similar. James Barton consegue 

reconhecer o seu perseguidor como um ser humano que lhe é familiar – ao final da 

narrativa, a identidade do Espião é revelada –, mas, ao mesmo tempo, este se 

apresenta em uma forma que o choca, pois aparece como se tivesse sofrido alguma 

espécie de encolhimento. Seguindo o pensamento de Carroll, podemos afirmar que 

esse efeito aterrorizante da familiaridade é visto duplamente na figura do Espião. 

Primeiro, por conta de ser facilmente reconhecido como uma figura humana. Em 

nenhum momento Barton questiona a natureza desse personagem. Além disso, ao 

descrevê-lo, não é utilizado o termo “anão”: ele reconhece o seu obsessor como um 

ser humano que sofreu um encolhimento. Segundo, por ele conseguir identificar 

quem é esse ser sobrenatural. Caso tivesse um rosto desconhecido, talvez não 

causasse tanto estranhamento para James, mas a partir do momento que ele vê 

uma pessoa de seu conhecimento em uma forma distorcida de sua aparência 

original, o incômodo se torna maior. O que parece causar maior desespero para 

Barton é a ausência de uma explicação científica que justificasse o tamanho do 

Espião.  

 Observando essa passagem sob a ótica da teoria sobre o fantástico de 

Todorov, podemos perceber que o texto caminha para se encaixar no estilo de 

 Chamo atenção aqui para o termo utilizado. A tradução mais comum do conceito do Unheimlich de 11

Freud é "estranho", entretanto, na tradução da obra que utilizei em minha pesquisa, optaram por 
utilizar o termo “inquietante". 
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ambiguidade desejado pelo crítico a fim de que a obra possa ser considerada 

fantástica. Conforme discutido no capítulo inicial, essa vertente crítica do fantástico 

depende muito do fator da dúvida que pode ser gerada pelos acontecimentos 

relatados na narrativa. A fim de sanar o questionamento que surge na mente dos 

personagens – e, consequentemente, dos leitores –, o texto costuma sugerir duas 

possibilidades: uma que trilhe um caminho em que o sobrenatural pode ser aceito e 

outra em que o viés da razão pode explicar os supostos fenômenos paranormais. 

Segundo Todorov, um dos caminhos para se atingir o momento de hesitação perante 

o acontecimento fantástico e que leva tanto os personagens quanto o leitor a 

questionar o que está sendo apresentado é justamente o do viés racional beirar o 

improvável. Apesar de existir, a probabilidade de a razão ser capaz de solucionar o 

ocorrido é pequena, sendo difícil de ser aceita como a melhor resposta. 

 O protagonista de Le Fanu tem quase que imediatamente a possibilidade de 

uma explicação racional para o seu perseguidor desmoronada quando é informado 

de que não há nenhuma espécie de doença cujo sintoma seja o encolhimento do 

corpo. Sendo assim, somente o viés sobrenatural poderia explicar o encolhimento do 

velho que assombrava o capitão. Essa negação da ambiguidade, ao mesmo tempo 

que se afasta da definição sugerida por Todorov, se aproxima de algumas ideias 

propostas por Roas em A ameaça do fantástico, obra também abordada no primeiro 

capítulo deste trabalho. Nessa coletânea de artigos, o autor explora diversas 

aproximações teóricas sobre esse estilo literário. Um dos pontos levantados pelo 

autor está relacionado com o contexto histórico e sua importância para que o efeito 

fantástico possa ser alcançado. Segundo Roas, isso acontece quando, ao termos 

um padrão de mundo já estabelecido, ocorrem deturpações que abalam as ideias 

dos envolvidos na trama: 

O fantástico, portanto, depende sempre do que consideramos real, e o real 
deriva diretamente daquilo que conhecemos (…). Relacionando o mundo do 
texto com o mundo real, torna-se possível a interpretação do efeito 
ameaçador que o narrado impõe para as crenças sobre a realidade 
empírica. (ROAS, 2014, p. 111) 

 Pensando dessa forma, ao mostrar um personagem que já percebemos 

como cético se deparando com uma situação em que a única resposta para os 
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tormentos que vinha sofrendo está justamente alojada em conceitos em que ele não 

crê, como a existência de um mundo espiritual ou sobrenatural e suas influências no 

mundo material, temos, segundo o autor espanhol, uma concretização do efeito 

fantástico, uma vez que as crenças capazes de ordenar o mundo do personagem 

são abaladas e se tornam ambíguas. A escolha de um personagem cético para esse 

tipo de narrativa parece ser um reflexo tanto da vida de Le Fanu quanto da época 

em que vivia. No capítulo introdutório deste trabalho, eu apresentei o ambiente onde 

Le Fanu foi criado. Vindo de uma família religiosa, ele sempre esteve em contato 

com membros do clero, inclusive tendo recebido educação em seu lar com seu 

irmão sob a tutelagem de um sacerdote. Já em sua vida adulta, testemunhou sua 

esposa, uma mulher religiosa, sofrendo de crises de fé muito fortes nos últimos 

momentos de sua vida. Além disso, como já observei neste capítulo, o século XIX foi 

um momento de amplo desenvolvimento do pensamento científico e questionador de 

dogmas e conceitos religiosos. Se levarmos em consideração esses dois cenários, 

podemos ver a construção da estrutura de Barton e sua narrativa: um personagem 

cético sendo colocado frente a frente com aquilo que não crê. O aspecto fantástico 

parece surgir como um ponto de interrogação na intenção de Le Fanu ao tratar tanto 

a religião como a ciência como campos ineficazes diante do sobrenatural. 

 Seguindo por uma linha de raciocínio similar, Smajic levanta esse mesmo 

ponto em seu texto “The Trouble with Ghost-Seeing: Vision, Ideology, and Genre in 

the Victorian Ghost Story”. Nesse artigo, o autor conduz sua argumentação 

utilizando como referência o já mencionado “The Tapestried Chamber”, de Sir Walter 

Scott. Como já destacamos, os personagens principais de “The Tapestried Chamber” 

e de “O demônio familiar” compartilham características semelhantes. Ambos 

apresentam laços com as forças militares, levando-nos a crer que são fortes, não se 

abalando diante de situações perigosas. Além disso, ambos são tidos como céticos, 

apesar de somente na obra de Le Fanu ser mencionado explicitamente que o 

personagem não tem crença alguma no sobrenatural. Dessa forma, quando ambos 

os personagens são, em suas respectivas narrativas, expostos ao sobrenatural e se 

vêm sem outras respostas para explicar o que estão testemunhando a não ser 

aceitar o viés sobrenatural, eles encaram o ponto central abordado por Smajic: ver e 

aceitar aquilo que está sendo visto significa crer. Um dos problemas que o autor 

aborda e que podemos observar na obra de Le Fanu é o fato de que acreditar é ver 



                                                                                                                                   !47

através dos olhos dos outros. Isso se torna um problema por conta da confiabilidade 

da narrativa. Barton é constantemente questionado e o diagnóstico médico sugere 

alucinações decorrentes de problemas fisiológicos. Outro ponto é que, por mais que 

o Espião seja visto por outros, há o ceticismo acerca do seu caráter sobrenatural, 

uma vez que sua figura não se manifesta apenas para Barton. Isso remete ao 

problema da falta de evidências e de como a mentalidade cientificista exigia provas 

concretas a fim de explicar tais fenômenos. O que está em jogo aqui é outro aspecto 

que Smajic considera central nas histórias de fantasmas vitorianas: uma tensão 

entre a fé instintiva na evidência daquilo que é visto e o reconhecimento que a visão 

muitas vezes é enganosa ou ilusória (Smajic, 2003, p. 1109) Por conta disso, 

podemos observar o problema do “ver é crer” de Smajic em “O demônio familiar”. 

 Passando a análise do conto para o âmbito religioso, podemos observar 

mudanças que ocorrem na forma de pensar e agir de James Barton. Discutimos já o 

seu ceticismo e o quanto ele é relevante para que a assombração pudesse tomar 

uma carga ainda mais assustadora. O que precisamos discutir nesta parte do 

capítulo é a transformação da mentalidade do protagonista, visto que ele não 

permanece imutável e irredutível quanto às suas crenças conforme vai se deparando 

com os seus tormentos. Pelo contrário, ele busca ajuda fora do eixo científico-

racional, a partir do momento em que este se mostra falível e incapaz tanto de 

apontar para uma explicação para os seus tormentos quanto de encontrar uma 

possível solução para eles. 

 O estopim do desespero do protagonista acontece quando a perseguição do 

Espião se torna mais intensa, culminando em uma tentativa de homicídio, na qual 

um tiro passa ao lado da cabeça de James Barton, deixando-o o alarmado – e, para 

tornar sua situação ainda mais crítica, o atirador momentos depois passaria ao seu 

lado lamentando a mira errada. Após esse acontecimento, vendo-se incapaz de 

permanecer inerte enquanto seu médico alega que seu tormento era um distúrbio 

psicológico, ele procura ajuda religiosa. O momento que marca essa transição é sua 

consulta com um religioso nas seções IV e V. Essa cena é de extrema importância 

para a narrativa justamente pelo confronto ideológico interno pelo qual Barton passa.  

 Ao aceitar o fato de que não há uma causa física que possa explicar o 

assombramento pelo qual passa, ele se vê obrigado a buscar auxílio em uma área 

em que ele professara não ter a menor crença. Com um discurso derrotista e 
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intenso, o protagonista expõe ao clérigo – cuja identidade não é revelada, pois ele 

somente é descrito como um “célebre pregador” (LE FANU, s/d, p. 234) – o seu 

caso, abrindo a sua fala confessando sua falta de fé, motivo que ele consideraria 

suficiente para que a religião pudesse ajudá-lo, apesar de todo o seu desespero: 

– Sim, sei o que vai dizer – interrompeu Barton rapidamente. – Sou um 
incrédulo, e portanto incapaz de encontrar consolo na religião. Mas não 
tome isso por certo. Pelo menos não pense, por mais vacilantes que 
possam ser minhas convicções, que não sinto um profundo, muito profundo 
interesse pelo assunto. Certas circunstâncias forçaram-me ultimamente a 
meditar sobre ele, e isso de tal maneira que fui compelido a repassar toda a 
questão de maneira mais aberta, como nunca fizera antes. (LE FANU, s/d, 
p. 235) 

 Após essa fala, ele reconhece, pela primeira vez na narrativa, a existência 

de uma força maior que rege a todos. Porém, a forma como encara essa suposta 

divindade é repleta de negativismo: 

– O fato é – disse Barton – que, qualquer que seja minha dúvida em relação 
àquilo que nos ensinam a chamar revelação, de uma coisa estou 
profundamente convencido. Existe, além deste, um mundo espiritual, um 
sistema cujo funcionamento nos é geralmente elidido… um sistema que 
pode ser, e que é, às vezes, parcial e terrivelmente revelado. Estou certo… 
tenho provas – continuou Barton com crescente agitação – de que há um 
Deus… um Deus pavoroso, que se desforra dos culpados da maneira mais 
misteriosa e monstruosa… com intervenções inexplicáveis e terríveis. Há 
um sistema espiritual – bom Deus, como estou convencido disto! –, um 
sistema maligno, implacável e onipotente, sob o qual estou e tenho estado 
penando os tormentos de um danado! Sim senhor, sim, o fogo e a fúria do 
inferno! (LE FANU, s/d, p. 236) 

  

 Esse discurso do protagonista mostra uma característica interessante e que 

será revisitada nas leituras dos outros contos que estão sendo trabalhados nesta 

dissertação. A forma como James Barton vê Deus é repleta de desespero. Enquanto 

outros personagens, como o reverendo Jennings de “Chá verde”, procuram o 

conforto que sua espiritualidade pode lhes dar apesar dos tormentos que o fantasma 

causa, aqui a espiritualidade é encarada como um castigo. O personagem não 

consegue encontrar alívio na ideia de um plano espiritual, somente a punição de 

uma figura divina cujo único propósito parece ser a de perseguir os vivos. 
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 Depois dessa fala bem representativa do conto, Barton prossegue com o 

relato de seu caso. A seguir, nós tempos a primeira posição do reverendo acerca do 

que ouvira. Para o desespero do protagonista, a opinião do religioso não foi a que 

esperava, uma vez que este não considera o drama de Barton um caso espiritual, 

mas sim físico: 

– Meu caro senhor – disse o Dr. … após breve pausa –, tenho certeza de 
que seu sofrimento é imenso, mas aventuro-me a dizer que a depressão 
que atualmente o possui se origina de causas puramente físicas, e que, 
com uma mudança de ares e um bom descanso sua saúde voltará. Temos 
de admitir que há mais verdade do que supomos nas teorias clássicas que 
apontam as disfunções dos órgãos físicos como causadoras dos distúrbios 
mentais. Acredite-me, com um pouco de atenção à dieta, com exercícios e 
cuidados médicos competentes, em pouco tempo o senhor se 
restabelecerá. (LE FANU, s/d, p. 237) 

 Interessante notar como o clérigo demonstra, também, forte ceticismo sobre 

a situação na qual James se encontra. Vendo-se num cenário em que ambos os 

lados, o religioso e científico, tentam colocá-lo no mesmo caminho para uma 

possível cura, o personagem atormentado se vê sem qualquer tipo de solução ou 

explicação concreta para seu caso. Isso parece indicar uma impotência de duas 

forças – uma em ascensão e outra perdendo o seu espaço – perante essa situação, 

quase colocando-as no mesmo patamar. 

 O ceticismo de Barton retorna quando, ao brevemente aceitar a hipótese de 

seu mal ser de natureza espiritual, o padre recomenda que ele passe a rezar. Nesse 

momento, o protagonista mostra novamente seu desespero ao imaginar a existência 

de Deus, de um Criador: 

– (...) A horrível, insuportável ideia de eternidade e infinito oprime e 
enlouquece meu cérebro sempre que minha mente tenta qualquer 
aproximação com o Criador. Saio do esforço arrasado. Vou lhe dizer uma 
coisa, Dr. …, se eu tiver de ser salvo, será por outros meios. A ideia de um 
Criador eterno me é intolerável… minha mente não pode suportá-la. (LE 
FANU, s/d, p. 238) 

 Tendo encerrado sua “consulta” com o religioso, o protagonista se vê sem 

qualquer espécie de amparo para seu caso. Se antes a ciência falhara em aceitar o 
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seu caso como algo concreto, considerando-o algo assemelhando a alucinações, a 

fala do religioso pouco lhe ajuda, uma vez que ele lhe propõe dois caminhos: o 

mesmo que o médico – o que não lhe trouxe conforto algum – ou a prática religiosa, 

que, como pudemos observar, lhe trouxe ainda maiores tormentos. 

3.4 CONCLUSÃO 

 Podemos concluir, após a análise desse conto, que ele trabalha com ideias 

bem recorrentes no século XIX. Por um lado, temos o ceticismo decorrente da 

ascensão da mentalidade cientificista, que passara a demandar provas empíricas a 

fim de que certas suposições aparentemente sem explicações materiais fossem 

comprovadas e tomadas como reais. Essa tendência é perceptível na atitude que o 

clérigo tomou ao, num primeiro momento, atribuir os tormentos de Barton a causas 

físicas e ao aconselhar que ele procurasse um médico, mostrando, assim, uma 

mudança para uma mentalidade mais laica que contamina o discurso até mesmo 

daquele que deveria zelar pela primazia de uma mentalidade espiritual. Por outro, 

temos uma crescente noção de espiritualidade, como podemos constatar ao 

contemplarmos a transformação de um homem sem fé num crente que apresenta 

todo um discurso acerca das vontades divinas perante os homens e a aceitação de 

que há diversas forças extra-materiais atuando sobre os seres humanos. Esses dois 

cenários são apontados por Furtado (2014) quando discorre acerca da ascensão da 

ciência e a reação que as mentes religiosas tiveram para combater esse declínio de 

fé no século em questão, reação da qual, segundo o crítico português, a literatura 

fantástica faria parte. 

 Ambas as formas de pensar acabam se interpolando na fala dos 

personagens, como, por exemplo, no caso do clérigo que não consegue tomar os 

acontecimentos como de cunho religioso e recomenda cuidados semelhantes aos 

indicados pelo médico anteriormente consultado por Barton. Além disso, o próprio 

discurso do protagonista se mostra mutante conforme a trama se desenrola, indo do 

mais cético e descrente até aceitar as revelações sobrenaturais em seus últimos 

momentos de vida. O que chama atenção no conto é que os personagens que se 

mostram incapazes de acreditar nos aspectos sobrenaturais do mundo acabam 

parecendo enganados. Novamente faço menção a Furtado (2014) para reforçar essa 
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ideia. O autor argumenta que, para que se haja sucesso no gênero fantástico, é 

necessário estabelecer o diálogo entre os dois âmbitos – o religioso e o científico –, 

citando, como exemplo, o Dr. Van Helsing de Drácula. Ao mesmo tempo, a 

“conversão” de James Barton não foi suficiente para salvá-lo da morte. Isso nos leva 

a indagar o que Le Fanu tinha como objetivo ao escrever essa narrativa, e que 

parece ser uma questão parecida àquela levantada em “Chá verde”, obra que 

trabalharei no capítulo a seguir. Estaria o autor tentando dar maior validez para 

algum desses campos – o místico ou o científico – ou ele procura descreditar 

ambos? Em “O demônio familiar”, o aspecto que mais podemos destacar é 

justamente o de que nem a religião nem a ciência médica são capazes de dispensar 

a James Barton o menor conforto. O viés médico serve para desmoronar a pequena 

esperança que o capitão ainda tinha de que seus males poderiam ser de origem 

fisiológica. O religioso obriga-o a se confrontar com bloqueios seus que o impediam, 

sequer, de fazer uma oração, além de ressaltar a visão punitiva que tinha de Deus. 

Mesmo no final, quando parecia ter encontrado algum alento na ideia de sua morte 

iminente, ainda assim a forma como o encontraram contorcido em seu leito está 

longe de ser a postura de uma pessoa resignada com seu destino. Assim, seguindo 

a linha de Furtado (2014), no caso da articulação do fantástico por Le Fanu, não se 

trataria tanto de resgatar um discurso religioso ou espiritual que se vê acuado pela 

ciência, mas sim de desestabilizar a autoridade de ambos os discursos, tarefa na 

qual a ambiguidade típica do gênero fantástico desempenha um papel central. 

 Por fim, vale a pena reforçar que a versão que trabalhei do conto foi a 

reeditada por Le Fanu para sua publicação em In a Glass Darkly, contando com uma 

introdução e uma conclusão inexistentes na versão originalmente publicada. Nelas, 

temos a apresentação breve do personagem do Dr. Martin Hesselius, que será 

estudado no capítulo seguinte por conta de seu papel mais ativo na trama de “Chá 

verde”. Aqui, porém, cabe reforçar que a inserção de uma nova voz narrativa, 

mesmo que se atendo somente à introdução e conclusão, consegue trazer um novo 

tom ao texto. Essas adições tiram o domínio do relato do âmbito religioso e o 

passam para o científico, havendo a insinuação de que o caso poderia ter sido, sim, 

resolvido se houvesse sido entregue para Hesselius. Isso parece desconstruir o 

conflito presente na publicação original, uma vez que, antes, o leitor se deparava 
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com uma história em que ambos os campos em questão falhavam em solucionar o 

caso de Barton.
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4  O REVERENDO ENCONTRA O CIENTISTA  

4.1  INTRODUÇÃO 

 Após a leitura de “O demônio familiar”, darei prosseguimento com este 

trabalho passando o foco para “Chá verde”. Esse conto abre a coletânea In a Glass 

Darkly. Diferente da obra trabalhada no capítulo anterior, aqui podemos ver uma 

mudança forte acerca dos personagens envolvidos. Ao invés de apresentar um 

cético lidando com o sobrenatural, temos um religioso passando pelos eventos 

fantasmagóricos. Isso servirá para observarmos como as reações do protagonista 

de “Chá verde” diferem das do personagem de James Barton. 

 Além disso, em “Chá verde” Le Fanu desenvolve o personagem do Dr. 

Martin Hesselius, o responsável pelos escritos ficcionais selecionados pelo 

igualmente ficcional secretário. Vale lembrar, mais uma vez, que optei por iniciar 

essa dissertação com uma análise de “O demônio familiar” – o segundo conto da 

coletânea – por conta da ordem cronológica dos lançamentos dos contos (“O 

demônio familiar” fora publicado, anteriormente, sob o título de “The Watcher”). Por 

conta disso, a figura de Hesselius é altamente marginal no conto, somente sendo 

mencionada pelo seu auxiliar no prólogo escrito para a versão de In a Glass Darkly. 

 Assim sendo, este capítulo se propõe a examinar um pouco mais a fundo o 

personagem de Hesselius e observar como essa figura opera, em especial por conta 

de seu ofício, difícil de ser definido, como veremos. Para esse fim, trarei para a 

discussão ideias apresentadas por Sigmund Freud. Também discutirei como a 

religião é trabalhada no conto, por conta da já mencionada posição de vítima do 

religioso. 

4.2  O FANTASMA E O CIENTISTA 

 Pouco se sabe sobre a identidade do secretário de Martin Hesselius, apenas 

somos informados de que ele nunca chegou a praticar seu ofício: “Embora formado 

em medicina e cirurgia, nunca as pratiquei. O estudo de ambas, entretanto, continua 

a me interessar profundamente” (LE FANU, s/d, p. 263). Em suas perambulações, 

ele acabou cruzando caminhos com Hesselius, o qual considera um homem de 
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“sabedoria imensa” (LE FANU, s/d, p. 263). Os extratos utilizados para compor a 

narrativa de “Chá verde”, segundo o secretário de Hesselius, foram retirados de 

cartas escritas pelo médico para o professor Van Loo. Nas palavras do auxiliar de 

Hesselius: "O professor [Van Loo] não era médico, mas químico, um homem versado 

em história, metafísica e medicina (...)" (LE FANU, s/d, p. 264). 

 Um aspecto central que deve ser levado em consideração é a estilística 

empregada na narrativa. Por ser o relato de um médico – por mais que ele mesmo 

afirme não ser um médico dos mais convencionais, pois insere questões 

relacionadas à alma em suas análises –, a forma como os fatos são expostos se 

assemelha a um estudo de caso, num estilo similar ao que Sigmund Freud utilizaria 

mais tarde ao expor os seus próprios relatos, como em “História de uma neurose 

infantil (‘O homem dos lobos’)”. Podemos perceber essa forma de escrita médica na 

primeira seção do extrato de Hesselius. O seu foco é nos apresentar o reverendo 

Jennings não somente em seus traços físicos, mas jogando luz em algumas 

peculiaridades que fazem com que se destaque dos demais e que, no decorrer de 

sua análise, serão explicados: “O Reverendo Jennings é alto e magro. De meia-

idade, veste-se com elegância, embora de maneira antiquada, e com uma precisão 

anglicana” (LE FANU, s/d, p. 265). Esse primeiro trecho apresenta um breve perfil da 

aparência do personagem para os leitores. Mais adiante, a atenção é dada a outros 

detalhes:  

Não resta dúvida de que a saúde do reverendo sofre um grande abalo, 
geralmente da forma mais repentina e misteriosa (…). Pode ser o coração, 
mas também pode ser o cérebro (…). O Reverendo Jennings é um perfeito 
cavalheiro, mas as pessoas sentem algo estranho nele. Dá impressão de 
ambiguidade (…). Fiz mais observações do que as que descrevo aqui, mas 
reservo todas aquelas de caráter técnico para um estudo estritamente 
científico. (LE FANU, s/d, p. 265-266) 

  

 Nessa passagem, o investigador já começa a sugerir algumas hipóteses 

para os possíveis choques sofridos pelo religioso. A passagem a seguir, por sua vez, 

foi retirada das primeiras páginas da supracitada obra de Freud, onde o próprio faz 

breves descrições acerca de seu paciente e seu histórico: 



                                                                                                                                   �55

O paciente de que me ocupo permaneceu muito tempo entrincheirado (…). 
Sua impecável inteligência estava como que desconectada das forças 
instintivas que dominavam seu comportamento (…). Começarei por retratar 
o mundo da criança, comunicando o que da história de sua infância pude 
saber naturalmente (…). Pais que haviam casado jovens, levando ainda um 
casamento feliz, sobre o qual as doenças não demoram a lançar sombras, 
afecções abdominais da mãe e primeiros ataques de depressão do pai, que 
o fizeram se ausentar de casa. (FREUD, 2010, p.13-15) 

  

 Esses breves extratos mostram como é possível estabelecer algumas 

relações entre os estilos dos autores e destes com a literatura de cunho médico. A 

apresentação das primeiras impressões a respeito do paciente e aspectos de sua 

história são importantes para ambos os autores, até mesmo por conta do mesmo 

interesse e uso que fazem dessas informações: a investigação e possível resolução 

dos problemas apresentados pelos pacientes. 

 Existe um outro fator que podemos observar ao pormos lado a lado tanto o 

discurso quanto o modus operandi de Freud e do fictício Hesselius. Ginsburg, em 

seu texto “Sinais: raízes de um paradigma indiciário”, desenvolve o conceito das 

ciências indiciárias. Resumidamente, pode-se dizer que são áreas em que os 

diagnósticos e prognósticos são alcançados tomando por base pequenas 

evidências. Um exemplo que Ginsburg utiliza – e, por isso, a relevância de seu texto 

no presente estudo – é a psicanálise. A partir da observação do paciente, a forma 

como fala e se porta, dentre outros elementos, o analista é capaz de fazer algumas 

afirmações acerca do caso com o qual se depara. Dessa forma, nas duas 

passagens acima, é possível perceber a atenção aos detalhes da vida de Jennings e 

do indivíduo tratado por Freud. Mais à frente neste capítulo, retomarei o tema das 

ciências indiciárias. 

 No entanto, há uma preocupação que transcende o mero descrever dos 

eventos de “Chá verde” como um simples estudo de caso/relato médico, como notou 

John Langan em seu texto “Conversations in a Shadowed Room: The Blank Spaces 

in ‘Green Tea’”: 

Com o suicídio de Jennings e seu encerramento, a parte “assombrada” da 
narrativa chega ao seu fim. O que se segue é uma parte médica da mesma. 
Enquanto a história de fantasma pode se satisfazer com um desfecho 
misterioso, a narrativa médica requer uma explicação. De fato, um 
praticante da medicina metafísica como Hesselius seria uma pessoa 
apropriada para apresentar a história do clérigo. A porção médica é 
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empregada para conter a fantasmagórica, tornando a narrativa mais 
inteligível.  (LANGAN, 2011, p. 328) 1

  

 Essa estética narrativa não é exclusiva de Le Fanu. Além do já citado Freud, 

que utilizou uma forma quase literária ao expor seus casos reais, pode-se encontrar 

essa veia descritiva em outros autores da mesma época. Em “O que foi aquilo? Um 

mistério”, do conterrâneo de Le Fanu, Fitz-James O’Brien, o personagem-narrador 

apresenta aos leitores sua narrativa investigativa menos como um escritor e mais 

como um médico/cientista revelando os seus achados. A história introduz aos 

leitores uma criatura misteriosa que ataca o protagonista. Uma vez sendo dominado, 

inicia-se uma tentativa de analisar e descrever esse ser. A partir desse momento, ele 

deixa de ser uma ameaça e torna-se um mero objeto de estudo até o momento de 

sua morte. Esse viés utilizado no conto pode ser visto como um reflexo da já 

mencionada ascensão da mentalidade cientificista no século XIX. 

 Um aspecto que se torna difícil de apontar com exatidão é a área de atuação 

do Dr. Martin Hesselius. Sua postura diante do caso de Jennings parece 

contraditória em alguns momentos, como será discutido posteriormente. O prólogo 

do conto conta com passagens em que o assistente anônimo de Hesselius expressa 

sua admiração por ele e elogia abertamente a forma como seu tutor opera: 

No Dr. Martin Hesselius encontrei meu mestre. Sua sabedoria era imensa, 
seu domínio de um caso, intuitivo. Era o homem indicado para encher de 
admiração e respeito um jovem entusiasta como eu (…). Por quase vinte 
anos fui seu secretário em assuntos médicos. Sua imensa coleção de 
ensaios foi-me entregue para ser ordenada, catalogada e encadernada. Seu 
tratamento de alguns desses casos é curioso. Ele descreve de duas 
maneiras diferentes. Descreve o que viu e ouviu como faria um leigo 
inteligente, e nesse estilo de narrativa fala do paciente como o viu, saindo 
do seu consultório para a luz do dia, ou atravessando os portões das trevas 
para as profundezas, onde ficam os mortos. Depois volta aos fatos, e em 
termos sempre artísticos, com toda a força e a originalidade do gênio, 
enceta o trabalho de análise, diagnóstico e ilustração. (LE FANU, s/d, p. 
263-264) 

 Tradução livre. No original: “With Jennings’s suicide and its aftermath, the ghostly portion of the 1

narrative ostensibly has come to a close. What follows is the medical portion of it. While the ghost 
story may content to end in mystery, the medical narrative requires an explanation. Indeed, a 
practitioner of metaphysical medicine such as Hesselius would appear to be well-suited to account for 
the clergyman’s story. The medical strand is deployed to contain the ghostly, to render it more 
intelligible”.
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 A julgar por essas colocações, Hesselius parece ser um tipo de personagem 

inovador em seu campo. Possivelmente trata-se do surgimento da figura do analista, 

segundo Sullivan: 

Hesselius merece uma análise mais detalhada, pois ele parece ser o 
primeiro psiquiatra na literatura inglesa. Por anteceder Freud em pelo 
menos trinta anos, ele tem dificuldade em determinar o que ele é, 
denominando-se em diversos momentos como um filósofo médico, um 
médico filosófico e até mesmo um doutor em medicina metafísica. 
(SULLIVAN, 1978, p. 24)  2

 Essa credencial é reforçada na introdução escrita por Paul M. Chapman 

para a edição publicada em 2008 pela Wordsworth Editions de In a Glass Darkly, 

onde se encontra a menção ao aspecto vanguardista que Hesselius traz à literatura 

de horror ao final do século XIX: “Hesselius pode ser visto como um proto-psicólogo 

e também um discreto aperitivo dos investigadores psíquicos semi-científicos que 

entraram na moda ficcional no início do século XX”  (LE FANU, 2008, XI). 3

 Além disso, vale mencionar que, sendo o conto uma leitura dos relatos do 

próprio investigador, seu ponto de vista narrativo é priorizado, como será exposto no 

decorrer desta análise. O que chama atenção é a clara intervenção e edição 

realizada pelo seu secretário. Ao término de sua apresentação no prólogo, ele afirma 

não ser um bom tradutor – os relatos teriam sido escritos em três idiomas – e que há 

a alteração de identidades e passagens que ele mesmo suprimiu e adaptou a fim de 

tornar a leitura mais adequada para um leigo nas ciências médicas. 

 Quando o leitor tem, de fato, acesso aos escritos de Hesselius, há a 

apresentação do que será o objeto de seu estudo: o atormentado reverendo 

Jennings. O personagem é introduzido como um indivíduo comum, sem nada que 

faça com que se destaque dos demais, beirando, inclusive, o entediante, como 

argumenta Jack Sullivan em Elegant Nightmares: “Vemos Jennings pela primeira vez 

 Tradução livre. No original: “Hesselius deserves close examination, for he appears to be the first 2

psychiatrist in English literature. Since he is pre-Freudian by at least thirty years, he has a hard time 
defining just what he is, calling himself at various times a medical philosopher, a philosophical 
physician and even doctor of Metaphysical Medicine”.

 Tradução livre. No original: “Hesselius can be seen as a proto-psychologist, and also as a shadowy 3

foretaste of the semi-scientific psychic investigators who underwent a fictional vogue in the early 
twentieth century”.
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em um agradável, tedioso jantar, conversando com Hesselius (…). A conversa é 

erudita, mas abstraída e boba” (SULLIVAN, 1978, p. 13).  Após o contato inicial, o 4

doutor realiza uma leitura da vida do reverendo ao fazer certas afirmações e tê-las 

confirmadas – artimanha que mais tarde seria levada a cabo por Sherlock Holmes 

através da sua ciência da dedução, que, como já foi mencionado antes, traz os ares 

das ciências indiciárias apresentadas por Ginsburg. Aqui, porém, não há nenhuma 

explicação lógica que justifique os pensamentos de Hesselius:  “É uma performance 5

digna de Sherlock Holmes, apesar da ausência de explicação que acompanha os 

seus insights”  (LANGAN, 2011, p. 317). Nesse momento, é possível perceber a 6

mudança que começou a permear os círculos intelectuais vitorianos: o papel que a 

religião passa a exercer em uma sociedade em que a ciência está em franca 

ascensão e descreditando ideias anteriormente defendidas pela fé. Esse 

deslocamento ideológico fica ilustrado por termos uma figura religiosa – no caso, o 

reverendo – buscando ajuda junto ao representante da ciência. 

 Acredito que aqui seja importante fazer menção à leitura que Hesselius e 

Jennings têm em comum. No momento em que Hesselius visita Jennings pela 

primeira vez, fica evidente que eles tiveram contato com os trabalhos do sueco 

Emmanuel Swedenborg. Como já mencionado na introdução, esse autor fora lido 

também por Joseph Sheridan Le Fanu. Sua relevância nesse caso se dá justamente 

por se encontrar na intersecção da ciência com a espiritualidade. Seus escritos 

foram de grande importância para a proliferação das ideias que viriam a dar base 

para algumas filosofias espíritas. Além disso, atuava também no meio acadêmico-

científico: 

Nascido em uma família enriquecida pela indústria do minério, filho de um 
bispo de uma igreja sueca, Swedenborg foi educado como um matemático e 

 Tradução livre. No original: “We first see Jennings at a congenial, tedious dinner party, conversing 4

with Hesselius (…). The conversation is learned, but abstracted and rather silly”.

 Kayman argumenta, em “The Short Story from Poe to Chesterton”, que as explicações que Holmes 5

passa a Watson e, por conseguinte, ao leitor, funcionam como um recurso através do qual ele situa o 
leitor em um espaço intermediário entre ele mesmo e seu ajudante. A ausência de qualquer 
explicação por parte de Hesselius parece, pelo contrário, não somente distanciar o público de seus 
pensamentos, mas também não permitir que seja reforçada a sua credibilidade como investigador do 
caso.

 Tradução livre. No original: “It is a performance worthy of Sherlock Holmes, albeit without the 6

explanation with which Holmes accompanies his insights”.
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engenheiro. Mesmo depois de sua iluminação espiritual em 1747, que o 
levou a dedicar o resto de sua vida à teologia, ele continuou interessado na 
ciência e há uma estranha precisão nas suas descrições do paraíso que 
sugerem muito mais seu lado engenheiro do que o místico. (GARRETT, 
1984, p. 68)  7

 Na terceira seção do conto, Hesselius encontra, na biblioteca de Jennings, 

uma das principais obras de Swedenborg, a Arcanna caelestia. Nele, Martin 

descobre diversas passagens marcadas que destacam aspectos da “visão interior 

do homem” (LE FANU, s/d, p. 272) e de espíritos malignos. Próximo a tais 

destaques, ele encontra uma anotação que conclui ter sido feita por Jennings. As 

palavras demonstram o estado de espírito do pároco: “‘Deus misereatur mei… Que 

Deus tenha piedade de mim’” (LE FANU, s/d, p. 273). Posteriormente, quando o 

religioso entra em sua biblioteca e encontra Hesselius lendo seu livro, eles travam 

um diálogo revelador: 

– (…) Esta não é a primeira vez que vê tal livro, não é assim? O senhor já 
deve conhecer Swedenborg há muito tempo. 
– De fato. Devo muito a Swedenborg. O senhor vai descobrir a influência 
dele no opúsculo sobre medicina metafísica que teve a generosidade de 
não esquecer. 
Embora meu amigo fingisse o tom despreocupado e alegre, notei que seu 
rosto estava vermelho e pude perceber nele uma grande agitação interior. 
– Oh, não estou qualificado para tanto, conheço muito mal Swedenborg. 
Recebi esses volumes há pouco tempo e acho que eles são bem capazes 
de deixar profundamente nervoso um homem solitário… Isto é, a julgar pelo 
pouco que li… Não estou dizendo que eles me deixaram assim – disse ele 
rindo. (LE FANU, s/d, p. 274) 

 O fato de Hesselius ser instruído tanto no ramo da ciência quanto em 

aspectos metafísicos parece colocá-lo numa posição privilegiada, uma vez que isso 

lhe daria capacidade de lidar com o caso através de ambas as óticas. Essa suposta 

vantagem concedida ao médico e, consequentemente, à visão menos religiosa – 

mas não necessariamente desligada do espiritual – do assunto torna-se 

questionável quando a narrativa passa a dar pistas de algumas falhas dessa voz de 

 Tradução livre. No original: “Born into a family grown wealthy in the mining industry, the son of a 7

bishop of the Swedish state church, Swedenborg was trained as a mathematician and engineer. Even 
after the spiritual illumination of 1747 that led him to dedicate the rest of his life to theology, he 
continued to be interested in science, and there is an odd, dry precision to his descriptions of Heaven 
that suggests the engineer far more than the mystic”.
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autoridade. Durante um dos diálogos entre Hesselius e Jennings, ambos tocam no 

nome do Dr. Harley, uma autoridade no ramo da ciência, e o reverendo demonstra 

toda sua descrença na palavra de tal doutor: 

– (…) O senhor conhece o Dr. Harley? – perguntou bruscamente. 
(De passagem, o editor observa que o médico citado era um dos mais 
eminentes entre os que já clinicaram na Inglaterra.) 
Eu o conhecia, sim; recebera cartas dele e era objeto de muitas atenções e 
cortesias de sua parte nesta minha visita à Inglaterra. 
– Acho esse homem um dos maiores tolos que já conheci em minha vida – 
disse o Sr. Jennings. 
Essa era a primeira vez que eu o ouvia dizer uma palavra descortês sobre 
alguém, e um termo desse aplicado a uma pessoa de tal envergadura 
chegou a me assustar. (LE FANU, s/d, p. 275) 

 Posteriormente, há uma nova alusão a essa pouca validez do discurso do 

Dr. Harley, quando se declara que este defende a ideia de que o reverendo sofre de 

um mal físico: 

  

– Quando consultei o Dr. Harley, não lhe contei nem a metade. O senhor é 
um médico filósofo, coloca o espírito no seu lugar certo. Se esta coisa for 
real… (…). Se é uma coisa real, está conseguindo, aos poucos, me arrastar 
para as profundezas do inferno. Harley falou de nervos ópticos. Ora! Há 
outros nervos de comunicação. Que Deus todo-poderoso me ajude. (LE 
FANU, s/d, p. 275) 

 Paradoxalmente, o próprio Hesselius se mostra cético quanto a qualquer 

outra causa para o tormento do reverendo que não uma justificável pela razão, visto 

que posteriormente ele recomenda que Jennings encare sua situação como uma 

doença de caráter única e exclusivamente físico. Essa postura se assemelha à de 

Harley, que fora anteriormente ridicularizada. 

 No que diz respeito à incapacidade de Martin Hesselius de resolver o caso, 

há claros momentos em que ele apresenta falhas em sua atuação, como em seu 

súbito desaparecimento nos momentos finais da opressão sofrida pelo religioso sob 

seus cuidados: 
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Fi-lo então prometer que, a qualquer hora que o macaco voltasse, mandaria 
me chamar imediatamente. E repetindo minha promessa de que só me 
devotaria a seu caso e a mais nenhum, até tê-lo investigado por completo, e 
que no dia seguinte lhe daria o resultado, despedi-me. (...) Fiz então meus 
planos para não ser interrompido de forma alguma. Apenas passei por 
minha residência, e com uma bolsa de viagem segui numa carruagem de 
aluguel para uma estalagem a três quilômetros da cidade. (LE FANU, s/d, p. 
294) 

 Após essa despedida, Hesselius somente regressa ao seu lar no dia 

seguinte para, então, se deparar com uma carta de seu paciente informando-o do 

retorno de seu fantasma. Porém, quando consegue, enfim, retornar à casa de 

Jennings, recebe a notícia de que este havia cometido suicídio. Jack Sullivan 

também aponta essa ausência como uma das provas da má abordagem e modus 

operandi de Hesselius para com o padre atormentado: 

Intencionalmente não revelando seu paradeiro, ele foge quando mais 
necessitado para um endereço desconhecido onde pretende perder seu 
tempo com sua medicina metafísica (…). Ele próprio parece precisar de 
terapia por estar tão desconectado das consequências de suas ações. A 
consequência imediata é Jennings, totalmente solitário, cortar sua própria 
garganta.  (SULLIVAN, 1978, p. 28) 8

 Mas o momento em que a autoridade de Hesselius mais se abala está na 

conclusão do conto. Apesar de lamentar profundamente o falecimento de Jennings, 

em sua última carta para seu correspondente, ele inicia uma série de justificativas 

pífias, com generalizações sem qualquer espécie de fundamento. Isso tem início 

quando afirma já ter curado diversos pacientes que sofriam do mesmo mal do 

reverendo, afirmação feita em mais de uma ocasião na carta:   9

Tratei de cinquenta e sete casos dessa moléstia, nem mais nem menos. E 
em quantos deles fracassei? Em nenhum. Não há doença mais facilmente 

 Tradução livre. No original: “Intentionally making his whereabouts unknown, he has fled when he is 8

most needed to an unknown address where he intends to dabble with his metaphysical medicines 
(…). He seems to need therapy himself, so shut off is he from the consequences of his actions. The 
immediate consequence is that Jennings, feeling totally alone, cut his throat”.

 No início do segundo conto da coletânea In a Glass Darkly, “O demônio familiar”, o secretário de 9

Hesselius aumenta o número de casos semelhantes de que o médico teria tratado. Não são mais os 
cinquenta e sete casos mencionados em “Chá verde”, mas sim duzentos e trinta casos.
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curável do que essa, com um pouco de paciência e confiança absoluta no 
médico por parte do paciente. Conseguindo-se essas simples condições, 
considero o restabelecimento como absolutamente certo. (LE FANU, s/d, p. 
299) 

 Aqui, além de apresentar um discurso simplista, condenando o uso 

excessivo de chá verde por conta de Jennings – apesar de em nenhum momento do 

texto haver comprovação de que tal substância seja, de fato, alucinógena – 

Hesselius tenta se eximir da responsabilidade pelo rumo negativo que a enfermidade 

de seu paciente tomara. Inclusive, ele alega não poder considerá-lo seu paciente 

propriamente dito, uma vez que não houve possibilidade real de iniciar seu 

tratamento:  

Deve estar lembrado de que nem mesmo comecei a tratar do caso do Sr. 
Jennings. Não tenho a menor dúvida de que o teria curado completamente 
em dezoito meses, ou no máximo em dois anos. (...) Qualquer médico 
inteligente que se dedique de corpo e alma à tarefa obterá excelentes 
resultados. (LE FANU, s/d, p. 299) 

  

 Pondo essa afirmação de Hesselius a par com suas atitudes para com seu 

suposto paciente, sua autoridade diminui, deixando uma impressão dúbia. Teria ele 

tratado Jennings da forma como o fez justamente por ainda não considerá-lo sob 

seus cuidados médicos? Ou o abandono e as levianas suposições de causas para 

seus males funcionam justamente como o peso na balança onde sua autoridade 

como médico tende para o lado negativo? 

 A incapacidade de Hesselius nesse caso parece uma representação do 

problema levantado por Peter Lamont em seu texto “Spiritualism and a Mid-Victorian 

Crisis of Evidence”. Nele, o autor argumenta, dentre outras coisas, que houve um 

conflito entre a ascensão do espiritualismo – em parte um reflexo do declínio da 

religião anglicana convencional – e o também crescente desenvolvimento das 

ciências indiciárias, como exposto por Ginsburg. O artigo relata o problema da falta 

de evidências para explicar os fenômenos provocados por um famoso médium 

inglês, Daniel Dunglas Home, na segunda metade do século XIX: 
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O debate sobre os fenômenos causados por Home ilustra como o 
conhecimento e a autoridade podiam ser negociados no meio da época 
vitoriana, o quanto esses fenômenos representam uma séria ameaça para a 
ciência ortodoxa em particular e sugere que as crenças espiritualistas eram 
mais do que uma resposta para uma “crise de fé”. (LAMONT, 2004, p. 901)  10

  

 O autor apresenta, então, diversos momentos no decorrer do século em que 

grupos de cientistas tentaram, de diferentes formas, revelar como o médium em 

questão operava. Home mesmo escrevera acerca de falsos médiuns, revelando 

seus truques. Contudo, o que sempre faltou para os que tentavam minar Daniel 

Dunglas eram, justamente, as evidências necessárias para que isso ocorresse. 

Fatalmente, com base em inúmeros casos de fraudes em sessões mediúnicas, 

houve um certo abafamento do caso não solucionado de Home, deixando a situação 

sem uma resposta concreta. 

 Esse debate acerca da legitimidade de Home pode ser transposto para o 

conto “Chá verde” no que diz respeito às hipóteses levantadas por Hesselius. A 

afirmação de que Jennings tivera seu fim por conta do abuso no consumo do chá 

verde que dá título ao conto mostra-se frágil, já que não se pôde confirmar, em 

momento algum, que essa substância tivesse capacidades alucinógenas. 

Igualmente inconclusivo e infundado é o fator hereditário das tendências suicidas de 

Jennings. Hesselius parece tentado a apresentar possíveis causas que estariam fora 

de seu alcance – com o agravante do já exposto distanciamento que ele teve do 

pastor – por uma necessidade científica de não deixar uma questão sem resposta. O 

problema é que, assim como os estudiosos ingleses não conseguiram “desmistificar” 

Home e se apoiaram em casos comprovados de médiuns fraudulentos, o doutor de 

Le Fanu prefere desconsiderar o religioso como seu paciente, isentando-se, assim, 

de qualquer culpa. 

 Para encerrar esse momento em que priorizamos o viés mais científico da 

narrativa, chamo atenção para certas características do assistente de Hesselius. A já 

questionável capacidade de Hesselius parece se manifestar também nessa figura 

responsável por apresentar a coletânea. O primeiro exemplo disso é o fato de que 

ele não chegou a praticar seu ofício por conta de um acidente que ele mesmo 

 Tradução livre. No original: “The debate about Home’s phenomena illustrates how knowledge and 10

authority could be negotiated in the mid-Victorian period, how serious a threat such phenomena 
posed, in particular, to orthodox science, and suggests that spiritualist beliefs were more than a 
response to a ‘crisis of faith’”.
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classificou como insignificante – não pela natureza do ferimento, pois ela o fez 

perder dois dedos, mas sim por conta disso não justificar, por completo, o 

afastamento dele de seu ofício médico. Outro fator que deve ser levado em 

consideração ao se analisar o papel do narrador no conto é o da já mencionada 

forma narrativa. O leitor se depara com uma narrativa em camadas, começando com 

uma frame narrative em que é apresentado o relato de Hesselius sob o filtro de seu 

assistente. Pode-se questionar a integridade profissional desse primeiro “intérprete” 

do texto, se levarmos em conta o motivo que ele apresenta para não ser um 

praticante de seu ofício. Sua alegação, presente nos parágrafos iniciais do conto, é 

um ferimento que ele causou a si mesmo ao mutilar acidentalmente alguns de seus 

dedos. Não é apresentado nenhum contexto nem explicações detalhadas a respeito 

do acontecido. Esse ato de autoflagelação pode parecer uma tentativa vazia – e não 

forte o suficiente – para que ele pudesse se esquivar de seu trabalho. 

 Algo semelhante ocorre na última carta de Hesselius para o professor Van 

Loo. O leitor é induzido a acreditar no que lhe é comunicado, visto que não há uma 

segunda voz estabelecendo qualquer contraponto às informações apresentadas pelo 

personagem-narrador. Contudo, justamente por não haver a possibilidade de termos 

um contraponto para analisarmos o caso, a validez do discurso de ambos os 

professores é contestável. Ib Johansen faz um questionamento semelhante em 

relação à confiabilidade duvidosa que a narrativa transmite aos leitores: 

E se a habilidade de seu secretário de escrever também estivesse 
prejudicada através desse ato de (virtual) automutilação, até que ponto 
podemos então confiar na narrativa que nos é apresentada por esse 
narrador/editor em primeira pessoa – mesmo com Dr. Hesselius se tornando 
uma espécie de narrador secundário? (JOHANSEN, 2002, p. 53)  11

4.3  CONHECENDO O CLÉRIGO 

 Após observar o modo como a ótica científica se faz presente no conto, é 

importante analisar o outro viés discursivo que se manifesta na narrativa. A forma 

 Tradução livre. No original: “And if the medical secretary’s ability to write has also been impaired 11

through such an act of (virtual) self-mutilation, to what extent can we then rely on the narrative 
presented to us by this first-person narrator/editor — even if Dr. Hesselius is turned into a kind of 
secondary narrator?”
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como a religião é trabalhada no conto se manifesta através das crenças e atitudes 

de seu representante, o reverendo Jennings. Ele é apresentado ao leitor, conforme 

mencionado anteriormente, como um homem aparentemente normal e agradável, 

segundo Lady Mary Heyduke, conhecida de Hesselius que acaba por apresentá-lo 

ao clérigo. Jennings também é descrito como um religioso devoto e com diversos 

pensamentos e atitudes altruístas. Apesar disso, Hesselius já aponta para pequenas 

peculiaridades no caráter do reverendo que posteriormente são confirmadas, como o 

olhar fixo em algo invisível, mais tarde revelado como uma consequência da 

manifestação do macaco que o assombra. 

 Um dos comportamentos curiosos de Jennings que acabam por chamar 

atenção é sua obsessão em investigar as antigas religiões pagãs. Esse estudo 

parece trazer desconforto a ele, como fica claro na passagem em que Jennings 

relata a Hesselius seu objeto de pesquisa: 

Era sobre a metafísica religiosa dos antigos (…). O paganismo está todo 
amalgamado numa unidade essencial (…). O assunto é de uma fascinação 
degradante e o castigo é certo. Deus que me perdoe!” (LE FANU, s/d, p. 
280) 

 O que parece ampliar a força da assombração que Jennings sofre não é 

somente o tema pelo qual tem mostrado interesse em seus estudos, mas também a 

obsessão que o assunto causava nele. Pouco mais à frente em sua narrativa, ele 

dizia estar escrevendo por horas ininterruptas e, para isso, partia para o auxílio de 

“excitantes de qualquer tipo: chá, café ou tabaco” (LE FANU, s/d, p. 281). Após 

realizar testes, descobriu que era o chá verde que trazia a melhor sensação para 

conduzir o seu trabalho. Isso levou Hesselius, na última seção do conto, a apontar o 

abuso dessa substância como a possível causa primária para as alucinações 

sofridas por Jennings, mesmo não havendo nenhuma prova de que essa infusão 

fosse, de fato, capaz de causar os efeitos descritos pelo reverendo. O ambiente 

onde esse hábito transcorre parece ser propício para um conto de horror, assim 

como o horário em que a produção textual de Jennings apresenta seu melhor 
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rendimento, uma vez que o reverendo normalmente trabalha até a madrugada, 

encerrando o seu trabalho por volta de duas ou três horas da manhã.  12

 Conforme a narrativa vai se desdobrando, outros acontecimentos se 

desenrolam de modo a ilustrar como Le Fanu aborda a religião. O primeiro pode ser 

visto na forma como o espectro do macaco que assombra Jennings parece se tornar 

mais opressor e presente conforme este se dedica às atividades religiosas. Tal 

obsessão atinge os níveis mais altos quando ele fica impossibilitado de celebrar seu 

culto no púlpito: 

Ele me acompanhava quando deixei este local e fui para Dawlbridge. Foi 
meu silencioso companheiro de viagem e permaneceu comigo no vicariato. 
Quando entrei no exercício de minhas funções, outra mudança teve lugar. A 
coisa começou a exibir uma feroz determinação de contrariar-me. Estava 
sempre comigo na igreja, na estante do coro, no púlpito, na mesa da 
comunhão. Por fim, chegou ao extremo de, enquanto eu estava lendo para 
a congregação, saltar para cima do livro aberto e lá ficar, impedindo-me de 
ver as páginas. Isso aconteceu mais de uma vez. (LE FANU, s/d, p. 289) 

 Inclusive, ainda no primeiro contato com Hesselius, o reverendo afirma 

haver um sacerdote à espera caso ele ficasse incapacitado de continuar sua prática:  

Aconteceu três ou quatro vezes, ou mais amiúde, de, após iniciar o serviço 
religioso, parar repentinamente, e depois de algum tempo em silêncio 
recomeçar a oração numa voz inaudível, olhos e mãos erguidos para o alto, 
para em seguida, mortalmente pálido e numa agitação que é um misto de 
vergonha e horror, descer tremendo as escadas do púlpito e dirigir-se para a 
sacristia, deixando os paroquianos abandonados, sem saberem o que fazer. 
Agora, quando vai a Kenlis, tem sempre o cuidado de levar consigo um 
pároco auxiliar para substituí-lo nesses momentos de aflição, o que não 
fazia antes. (LE FANU, s/d, p. 265-266) 

 Aqui vale a pena fazer uma menção à cultura popular em relação ao horário em questão. Na língua 12

inglesa, refere-se ao horário a partir da meia-noite – a madrugada – como “the witching hour”. 
Segundo a definição presente no Cambridge Dictionary (<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/
britanico/>), a partir da meia-noite as bruxas e espíritos ficam à solta pelo mundo. O dictionary.com, 
inclusive, cita Shakespeare como um dos usuários do termo quando, em Hamlet, o fantasma do rei 
assassinado aparecia durante a madrugada. Indo um pouco mais além, na cultura popular 
contemporânea, há menções específicas a respeito das “três horas da manhã”. A explicação mais 
comum dada é de que esse horário representaria uma agressão à Santíssima Trindade e ao horário 
em que supostamente Jesus Cristo falecera, segundo a Bíblia – três horas da tarde.

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/britanico/
http://dictionary.com
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 Esses exemplos podem servir para demonstrar o ataque ao sagrado e à 

prática religiosa por parte do macaco. Não somente o espírito impede Jennings de 

realizar o culto, mas o faz de formas agressivas, como se objetivasse profanar os 

pensamentos religiosos do reverendo. Jennings diz o quanto as ideias que são 

implantadas pelo espectro em sua cabeça são aterrorizantes e como o influenciam. 

Essas informações vinham através de uma comunicação telepática que foi 

estabelecida entre os dois, conforme os ataques do espectro tornavam-se mais 

intensos e constantes. Durante o terceiro estágio da obsessão, Jennings relata um 

momento em que caminhava com sua sobrinha e um grupo de amigos. No decorrer 

do passeio, o demônio quase fez com que ele cometesse suicídio, ato que somente 

não foi realizado porque o reverendo não desejava que sua sobrinha testemunhasse 

tal cena. 

 Chama atenção, também, uma repetida demanda por perdão por parte de 

Jennings. Acreditando que um dos motivos de estar sendo assombrado era um 

castigo por algum pecado cometido em seu passado, ele vê o seu tormento se 

intensificar cada vez mais quando tenta entrar em prece: “Essa faculdade, o poder 

de falar comigo, vai ser minha perdição. Ele não me deixa rezar, interrompe-me com 

monstruosas blasfêmias” (LE FANU, s/d, p. 292). 

 Jack Sullivan (1978, p.18) contesta essa ideia da perda de fé do reverendo e 

também que a assombração surge estritamente por conta dessas violações, pois, 

sendo assim, Hesselius também deveria sofrer dos mesmos males, uma vez que 

ambos compartilhavam o interesse pelo estudo das religiões pagãs. Independente 

do que de fato faz com que o macaco apareça para assombrar Jennings, o que deve 

ser levado em consideração é o comportamento do espectro. Como já mencionado, 

a sua conduta tendia para uma crescente agressividade conforme os hábitos do 

clérigo caminhassem mais para os atos religiosos, como a prece e a própria atuação 

em seu púlpito. Não importa se o suposto afastamento religioso de Jennings – 

acertadamente questionado por Sullivan, visto que por mais que estivesse 

estudando culturas pagãs, ele nunca abandonou sua fé – é a causa do seu mal. ` 

Isso pode nos levar a pensar se essa assombração seria uma projeção de uma 

suposta raiva que o autor nutriu em relação à fé – por conta das experiências que 

passou em sua infância ou no final da vida de sua mulher. Outra possibilidade seria 

de ver no macaco a representação clássica da teoria da evolução de Charles 
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Darwin. Nesse caso, a leitura passaria a ser a de um ataque da ciência contra a 

religião – apesar de que, no decorrer da obra, Le Fanu também recusa prestígio ao 

âmbito científico. Dessa forma, é difícil ter uma posição precisa sobre o real 

significado desse ataque, havendo, somente, margem para que hipóteses sejam 

levantadas. 

 Pode-se questionar ainda qual seria o pecado nunca relevado através da 

própria representação do macaco. Segundo a descrição de Jennings, o macaco é 

pequeno, sua forma não era tão intimidante no início, somente com o tempo foi 

tornando-se mais e mais ameaçadora. Segundo o reverendo, o macaco ia e vinha. O 

que se destaca é seu comportamento. Inconstante, o fantasma se portava de 

diversas formas quando presente na vida do reverendo. Há momentos em que 

apresenta certa calma, durante a qual somente o observa. Em outros, assume uma 

postura quase infantil, assemelhando-se a uma criança querendo chamar atenção 

de seus pais, como quando se coloca na frente do livro do reverendo ou quando 

parecia imitar os seus movimentos. Por fim, o atormenta proferindo obscenidades 

enquanto Jennings tenta realizar suas preces, tanto oral quanto mentalmente. Em 

ambas as situações, ele torna a oração impossível:  

Ultimamente, por exemplo, mesmo quando estou orando de olhos fechados, 
ele se aproxima tanto que o vejo. Sei que não se trata de um fenômeno 
físico, mas a verdade é que o vejo, embora minhas pálpebras estejam 
fechadas, e ele embola minha mente mesmo quando estou rezando, e me 
vence, obrigando-me a levantar-me. Se o senhor tivesse passado por isso 
saberia o que é desespero. (LE FANU, s/d, p. 290) 

  

 Além da semelhança entre o macaco e o ser humano, seu reduzido tamanho 

e as atitudes já mencionadas podem levar a crer que essa representação esteja 

ligada ou a algum evento vivido por Jennings em sua infância ou que o ato 

pecaminoso nunca revelado esteja relacionado a alguma criança. Conforme 

expresso anteriormente, os hábitos erráticos do animal podem ser comparados aos 

de crianças, com seus surtos em momentos inexplicáveis que são sucedidos por 

calmarias tão confusas quanto as explosões. Aliado a isso, há as menções de um 

suposto pecado cometido no passado de Jennings, o que parece ter ressurgido em 

seu presente. Essas menções não ocorrem de uma forma explícita, como se o 
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pároco confessasse atos pretéritos, mas através de pedidos de perdão a Deus que 

nunca ficam muito claros, mas que nos levam a crer que ele fez algo digno dessas 

súplicas. A partir desse ponto, pode-se conjeturar sobre a natureza dessas 

assombrações, indo ao encontro do conceito do inquietante já mencionado por 

Sigmund Freud ou, de forma semelhante, da teoria do subconsciente de Jung. Para 

ambos, a mente é capaz de suprimir experiências, tanto voluntária quanto 

involuntariamente, mas essas lembranças não são de fato apagadas do cérebro. Por 

conta disso, estímulos podem fazer com que essas recordações e sensações 

ressurjam. Sendo assim, pode-se interpretar que a assombração seria uma 

experiência/memória reprimida pelo reverendo Jennings que, por algum motivo 

desconhecido pelos leitores, retornou à tona para perturbá-lo. Pode-se supor, aqui, 

que seja algo relacionado aos seus estudos desligados de sua fé, visto que foi em 

sua obsessão pelo tema que notou o surgimento do macaco. Sullivan vai por um 

caminho contrário quando defende a arbitrariedade dessa experiência ao 

estabelecer uma relação com o teatro grego e discordar da proposta de S.M. Ellis de 

considerar Le Fanu um autor trágico. De acordo com o primeiro autor:  

“Chá verde” se aproxima de uma comédia trágica moderna. Jennings nem 
mesmo vivencia um lampejo do reconhecimento trágico; pelo contrário, ele 
nunca descobre o porquê desse terrível fato estar ocorrendo. Não há 
insight, justiça e, portanto, não há tragédia. Só há uma crueldade absurda 
(…).  (SULLIVAN, 1978, p. 18) 13

 Superpondo os aspectos religiosos e científicos presentes no conto, é 

possível identificar que há, de fato, uma disparidade entre as duas vozes de 

autoridade. Apesar de a narrativa fazer parte dos escritos de um doutor, a 

credibilidade de Hesselius já se inicia abalada por conta de seu secretário possuir 

pouca experiência tanto ativamente no ramo da medicina – tornando-o uma pessoa 

pouco competente para lidar com o caso em questão –, quanto na capacidade de 

traduzir os trechos de diferentes línguas – o que pode levar a questionamentos 

quanto às edições que ele mesmo confessava ter feito no prólogo da obra. 

 Tradução livre. No original: “‘Green Tea’ is closer to modern tragi-comedy. Jennings never 13

experiences even a flash of tragic recognition; on the contrary, he never knows why this horrible thing 
is happening. There is no insight, no justice and therefore no tragedy. There is only absurd cruelty 
(…)”.
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 Já o Dr. Hesselius, apesar de todas as credenciais apresentadas a seu 

favor, mostra-se incapaz não somente de solucionar o mistério do espectro do 

macaco que assombrava Jennings, mas apresentou-se distante de seu paciente em 

diversos momentos, inclusive abandonando-o nos momentos finais. Além disso, 

procurou uma forma de se isentar de qualquer culpa pelo seu fracasso em salvar 

Jennings com alegações rasas e explicações superficiais sobre o caso. 

 No que diz respeito a Jennings, a forma como sua figura é explorada por 

vezes fica nebulosa. Uma das possibilidades de se teorizar o seu tormento é através 

do sentimento de culpa que ele demonstra por conta de seus estudos sobre culturas 

pagãs. Outra caminha na interpretação de que o macaco é uma representação de 

um possível pecado por ele cometido em seu passado, culpa que o pensamento 

teria tentado reprimir, mas que acabou vindo à tona na representação simbólica do 

macaco.  

 O que torna a posição de Jennings difícil de ser avaliada é sua postura em 

relação aos discursos regentes. Mesmo procurando médicos e cientistas para tentar 

tratar de seu caso, mesmo em momentos se mostrando cético quanto às possíveis 

causas físicas de seus males, em nenhum momento o reverendo abandona suas 

preces e tenta, até tornar-se inviável, continuar com seus afazeres em sua igreja. 

Sua conduta, no final das contas, parece muito mais consistente ao tentar encontrar 

um equilíbrio nesse balanço de forças. Apesar disso, tem um fim trágico com seu 

suicídio e seu tormento é quase inexplicável, como se não houvesse um fator causal 

que o justificasse.  

 Por outro lado, o Dr. Martin Hesselius aparece de uma forma bem menos 

consistente. Apesar de tentar ao máximo passar conforto para seu “paciente” – uma 

vez que, como já fora expresso, ele recusa assumi-lo oficialmente, pois não teve a 

oportunidade de tratá-lo –, ele parece perdido em suas suposições sem 

embasamentos concretos. Mesmo afirmando já ter tratado de diversos casos 

semelhantes, ele mal chega perto de apresentar uma solução plausível para 

Jennings. 
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4.4  CONCLUSÃO 

 Dessa forma, pode-se concluir que, por mais que um dos discursos tenha 

recebido maiores credenciais para tentar autentificar a sua legitimidade como 

autoridade, uma vez que a narrativa é essencialmente focada nas reflexões e 

pensamentos de Hesselius, Le Fanu trabalhou o conto de tal forma que ficasse em 

aberto onde, de fato, repousava o poder de autoridade na narrativa. Isso se, de fato, 

há algum lado sendo privilegiado, visto que tanto a figura do médico quanto a do 

padre apresentam falhas em suas lógicas internas. O primeiro por conta de suas 

conclusões risíveis que se baseiam em achismos e não em fatos, e o segundo pelo 

desvio de sua fé anglicana para os estudos obsessivos nas culturas e religiões 

pagãs, além do pecado que possivelmente o assola.
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5 O RETORNO AO CAMPO: SUPERSTIÇÃO, RELIGIÃO, CIÊNCIA E A VAMPIRA 

5.1  INTRODUÇÃO 

 Neste último capítulo da dissertação, trabalharemos o conto que encerra a 

coletânea In a Glass Darkly, “Carmilla, a vampira de Karnstein”. Uma das mais 

famosas e reconhecidas obras de Le Fanu, a narrativa é considerada uma das 

influências diretas que levaram Bram Stoker a escrever Drácula, possivelmente o 

principal romance ocidental a lidar com o tema de vampiros, e também serviu de 

inspiração para o filme Rosas de sangue, de Roger Vadim. Nessa última narrativa de 

In a Glass Darkly, somos apresentados a Laura, uma jovem que mora em um 

castelo isolado na Estíria com seu pai e os empregados. Afastada do convívio social, 

ela acaba testemunhando um acidente de carruagem nas proximidades de sua 

residência. É nesse momento que somos apresentados a uma mulher misteriosa e a 

sua filha, Carmilla, uma jovem que mais tarde descobrimos ser uma antiga vampira. 

A jovem acaba ficando sob os cuidados do pai de Laura, pois sua mãe precisa 

continuar uma longa jornada. O relato da protagonista apresenta o desenvolvimento 

do relacionamento entre as duas meninas – com fortes aspectos sexuais –, o 

adoecer de Laura e as investigações médicas e religiosas que buscavam explicar o 

que vinha acontecendo com a jovem e, por fim, após a descoberta da identidade de 

Carmilla, a caçada até sua cova. No decorrer dessa narrativa, também temos o 

relato do General Spielsdorf, amigo da família, que teve uma sobrinha morta pela 

mesma vampira. 

 Como já se pode perceber a partir do resumo acima, ao contrário do que 

vimos nos dois primeiros contos analisados neste trabalho, a narrativa de “Carmilla” 

não está mais ambientada no espaço urbano que Le Fanu passara a utilizar em 

seus últimos contos. Aqui ele retoma o ambiente do campo, presente em suas 

primeiras publicações. Em The Purcell Papers, coletânea publicada postumamente e 

que contém seus primeiros escritos, o irlandês não somente utilizava boa parte do 

espaço bucólico irlandês, como também lançava mão de elementos folclóricos de 
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sua terra, como em “O fantasma e o consertador de ossos”.  Mas, apesar de 1

retomar essa ambientação, o autor utiliza um espaço que não lhe é familiar, visto 

que a narrativa se passa num distante e isolado castelo na Estíria, uma região da 

Áustria. 

 Outro elemento que distingue “Carmilla, a vampira de Karnstein” dos outros 

relatos de Hesselius é o foco narrativo. Em “Chá verde”, temos o ponto de vista de 

Hesselius perante os relatos de Jennings, e “O demônio familiar” apresenta uma 

frame narrative, na qual um clérigo repassa a história revelada por James Barton. A 

última obra de In a Glass Darkly é narrada do ponto de vista de Laura, que em 

diversos momentos se mostra confusa, além de apresentar algumas tendências que 

não a tornam uma narradora confiável. Helen Stoddart chama atenção para esse 

fato em “Sheridan Le Fanu’s Symptomatic Gothic” ao apontar que 

Diferente de “Chá verde” e as outras duas histórias mencionadas até agora, 
Laura é a única vítima em In a Glass Darkly que conta sua história 
diretamente como uma narradora intradiegética em primeira pessoa. Ela 
também é a única mulher. Dessa vez o Dr. Hesselius é deixado a uma 
distância segura de seu caso. (STODDART, 1991, p. 29)  2

Ainda temos tanto a figura do padre como a do médico no conto, mas eles 

aparecem como agentes que vão ao socorro de Laura, não como fontes do relato. 

Isso acaba tornando a versão da história menos contaminada pelas ideias e 

preceitos característicos daqueles que vêm ao socorro da protagonista, em contraste 

com o que vimos nos capítulos anteriores. Além do mais, enquanto Martin Hesselius, 

por vezes, em sua forma de abordar os casos, parece incorporar elementos tanto da 

ciência quanto da religião, aqui eles aparecem divididos entre dois personagens 

distintos e que não misturam suas competências, deixando separadas, assim, as 

duas vozes de autoridade. 

 Le Fanu também procurou manter aspectos da oralidade. No prólogo do conto, o padre Francis 1

Purcell diz que manterá o registro o mais próximo possível da história que ouvira. Assim, utiliza uma 
escrita representando a fala do camponês da Irlanda. Na introdução escrita por Italo Calvino para a 
coletânea Contos fantásticos do século XIX, ele faz menção a esse fato ao afirmar que “o original foi 
escrito de acordo com a pronúncia anglo-irlandesa, e seu espírito está sobretudo no tom de narrativa 
oral” (CALVINO, 2012, pos. 4669).

 Tradução própria. No original: “Unlike ‘Green Tea’ and the other two stories mentioned so far, Laura 2

is the only sufferer in In a Glass Darkly who tells her story directly as an intradiegetic, first person 
narrator. She is also the only woman. This time Dr. Hesselius is left at a safe distance from his case”.
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 Por fim, vale a pena mencionar o cunho sexual do conto. Enquanto na 

narrativa que analisei no capitulo anterior havia a possibilidade de uma leitura 

envolvendo aspectos relacionados à sexualidade de seu protagonista, aqui esse 

tema surge de uma forma direta e inquestionável. Seja pelo desejo sexual presente 

nas constantes visitas noturnas que Carmilla faz à narradora em seu leito, seja pela 

própria questão da orientação sexual das personagens principais e até mesmo pela 

forma como as figuras masculinas são enxergadas pela narradora, esse ponto é 

inegavelmente forte e será investigado no decorrer do capítulo. 

5.2  O RETORNO AO CAMPO 

 Podemos iniciar a análise dessa narrativa levantando alguns pontos acerca 

da utilização do espaço campestre. Tanto em “Chá verde” quanto em “O demônio 

familiar”, as tramas se desenrolam no ambiente urbano, e isso parece ter uma 

relação direta com os tipos de assombrações apresentados em ambos os contos. Já 

indiquei nos capítulos anteriores que uma das estratégias de que Le Fanu lançou 

mão foi a de insinuar que a real existência das assombrações podia ser 

questionada, trabalhando, assim, com a questão da dúvida e da hesitação que são 

bem presentes no gênero do fantástico. Jennings é o único que consegue ver seu 

macaco demoníaco, ainda que Hesselius aceite que ele de fato está vendo o animal 

que o atormenta. Isso fica claro na passagem a seguir, na qual Hesselius percebe, 

pelo olhar do padre, que algo chama sua atenção:  

Ele tem uma maneira de olhar de esguelha para o tapete, como se seus 
olhos seguissem o movimento de alguém. Isso, naturalmente, não ocorre 
sempre, mas o bastante para dar-lhe um ar esquisito, e no seu olhar 
correndo pelo chão há algo que é ao mesmo tempo tímido e ansioso. (LE 
FANU, s/d, p. 266).  

 De forma semelhante, James Barton, o protagonista de “O demônio familiar”, 

é obsidiado pelo personagem do Espião e, apesar de outros personagens terem 

contato com esse ser misterioso, como, por exemplo, seu sogro durante uma de 

suas viagens, nenhum crê que ele seja, de fato, sobrenatural. A problematização 

dessa figura não está na sua existência, e sim em sua origem. Dessa forma, Barton, 
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como vimos, é tratado como louco e passa a ser isolado em sua casa até a sua 

morte. 

 Como afirmei antes, ambos os contos apresentam assombrações que 

parecem estar intimamente relacionadas ao espaço urbano onde as narrativas se 

situam. A cidade grande não tem como abrigar as grandes mansões e castelos 

presentes nas obras góticas mais tradicionais, como O castelo de Otranto, de 

Horace Walpole. No entanto, na própria obra de Le Fanu é possível encontrar esse 

ambiente clássico. No segundo conto presente em The Purcell Papers, “A sina de Sir 

Robert Ardagh,”  encontramos um local isolado no meio da floresta, difícil de ser 3

acessado:  

Há um ponto onde o vale estreito fica extremamente profundo e apertado, 
os lados descem a uma profundeza de centenas de pés, e são íngremes a 
ponto de se tornarem quase perpendiculares. As árvores selvagens que se 
enraizaram nos recantos e buracos entre as pedras tanto se cruzaram e se 
emaranharam, que qualquer um teria dificuldade em vislumbrar o córrego, 
que rodopia, brilha e se espuma abaixo, como se exultasse no silêncio e 
solidão dos arredores. Esse lugar foi escolhido, não sem uma boa dose de 
prudência, como um ponto de força nada ordinária para o levantamento de 
uma grande torre ou fortaleza quadrada, onde cada lado cresce como uma 
continuação do íngrime precipício em que está firmado (LE FANU, 2011, p. 
27)  4

 Esse tipo de localização desaparece conforme as histórias sobrenaturais se 

deslocam para ambientes mais habitados e menos inóspitos. Como consequência, 

teve-se a necessidade de adaptar as assombrações a fim de que elas continuassem 

a ser efetivas. Ao invés de nos depararmos com construções imponentes e que por 

si só já transmitiam sensações aterrorizantes, o próprio ser humano passa a ser 

essa estrutura assombrada. Não há como fugir de si mesmo. Sullivan destaca isso 

quando discorre sobre a ausência de refúgios nos contos urbanos de Le Fanu:  

 Tradução livre. No original: “The Fortunes of Sir Robert Ardagh”.3

 Tradução livre. No original: “There is one point at which the glen becomes extremely deep and 4

narrow; the sides descend to the depth of some hundred feet, and are so steep as to be nearly 
perpendicular. The wild trees which have taken root in the crannies and chasms of the rock have so 
intersected and entangled, that one can with difficulty catch a glimpse of the stream, which wheels, 
flashes and foams below, as if exulting in the surrounding silence and solitude. This spot was not 
unwisely chosen, as a point of no ordinary strength, for the erection of a massive square tower or 
keep, one side of which rises as if in continuation of the precipitous cliff on which it is based.”
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seus heróis condenados são perseguidos aonde quer que vão, são 
atormentados nos locais mais improváveis; seus perseguidores 
fantasmagóricos não veem necessidade de se confinarem em casas góticas 
depressivas e são susceptíveis de surgirem em qualquer lugar, 
frequentemente em plena luz do dia. (Em “O demônio familiar”, James 
Barton é perseguido pelo Watcher, um espectro que gosta de aparecer não 
somente durante o dia, mas nas multidões; assim como não se importa de 
viajar longas distâncias quando Barton tenta fugir do país.) (SULLIVAN, 
1978, p. 21)  5

 Em “Chá verde”, também temos um exemplo dessa adequação do 

sobrenatural ao ambiente urbano. Jennings, assim como Barton, é assombrado em 

locais abertos e também à luz do dia. A primeira aparição ocorre quando Jennings 

estava retornando ao seu lar. Apesar de já não ser mais dia, a cena ocorre em um 

local bem diferente dos tradicionais ambientes góticos das histórias de horror:  

Uma tarde, como não encontrasse um carro que me trouxesse, tomei um 
ônibus que passava por aqui. Estava mais escuro do que agora quando o 
ônibus passou por uma velha casa (…). Anoitecia. Recostei-me no meu 
canto perto da porta, ruminando meus pensamentos. O interior do ônibus 
estava bastante escuro. Notei no canto oposto ao meu e na parte dianteira, 
ao lado dos cavalos, dois pequenos reflexos circulares que pareceram os de 
uma luz vermelha. (LE FANU, s/d, p. 282) 

 O surgimento desse macaco – nesse momento o reverendo ainda não sabia 

que se tratava de um espectro – em um lugar tão incomum faz parte desse ajuste 

necessário do sobrenatural. Ao sair do ônibus, o personagem ainda comenta a forma 

como o condutor o observava. Essa similaridade com o caso de Barton, apesar de 

em menor escala (uma vez que o assombrado não estava rodeado por multidões), 

confirma o ponto levantado por Sullivan. Além disso, também podemos ponderar se 

essa utilização do espaço urbano também tem a ver com a tentativa de trazer o 

fantástico para a vida cotidiana. Novamente, em vez de criar um espaço claramente 

propício para o surgimento de um espectro, desenvolve-se a trama assombrando-se 

o normal, o tangível. Esse fato se coaduna com as ideias apresentadas por Roas 

 Tradução livre. No original: “his doomed heroes are pursued wherever they go, are tormented in the 5

most unlikely places; their ghostly tormenters see no need to confine themselves in depressing Gothic 
houses and are likely to appear anywhere, often in broad daylight. (In “The Familiar”, James Barton is 
chased by the Watcher, a spectre who is fond of appearing not only in daylight, but in crowds; nor 
does he mind traveling long distances when Barton tries to skip the country.)”
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(2014), segundo o qual o fantástico se utiliza de algo crível e regular para, então, 

distorcê-lo e criar o desconforto característico desse gênero. 

 Quando chegamos a “Carmilla, a vampira de Karnstein”, já nos deparamos 

com uma ambientação bem diferente das observadas até agora: 

Nada pode ser mais pitoresco ou isolado. A propriedade fica na encosta de 
uma colina, numa floresta. A estrada, velha e estreita, passa diante da ponte 
levadiça, que nunca se vê erguida, e do fosso, cheio de percas e cisnes, e 
flotilhas de lírios brancos boiando na superfície. 
Acima de tudo isso o schloss exibe a sua fachada de muitas janelas, as 
torres e a capela gótica. 
A floresta se abre numa clareira irregular e pitoresca diante dos portões, e, à 
direita, uma elevada ponte gótica lança a estrada por cima de um córrego 
que serpenteia pelas sombras do bosque. 
Já disse que o lugar era bastante isolado. Avalie o leitor a verdade disso. 
Olhando da porta do saguão em direção à estrada, a floresta que circunda 
nosso castelo se estende por vinte e cinco quilômetros à direita e vinte 
quilômetros à esquerda. O vilarejo habitado mais próximo situa-se a cerca 
de onze quilômetros à esquerda. (LE FANU, 2010, p. 39-40) 

 Diferente dos outros personagens que encontramos nas narrativas 

anteriores, Laura claramente encontra-se distante de um intenso convívio social. A 

localização geográfica da residência de sua família, como a própria personagem-

narradora descreve, é isolada. Essa situação de isolamento também ocorre no 

interior do castelo, uma vez que os empregados falam diversas línguas: 

“Mademoiselle [La Fontaine, sua preceptora de estudos avançados] falava francês e 

alemão, madame [Perodon, sua outra preceptora] falava francês e arranhava o 

inglês (…)” (LE FANU, 2010, p. 41). Além delas, ainda temos o pai da protagonista, 

que, assim como ela, falava inglês. Dessa forma, por mais que haja um contato 

entre todos, a situação descrita é a de “uma Babel, que costumava provocar riso dos 

estranhos, e que não tentarei reproduzir nesta narrativa”(LE FANU, 2010, p. 41). 

Julgo importante apontar esse isolamento tanto geográfico quanto linguístico 

justamente pelo contraste com as narrativas anteriores. Ambas as vítimas das 

assombrações nos contos já analisados encontram-se imersas na cidade, mas, ao 

mesmo tempo, em virtude da evolução dos eventos sobrenaturais, acabam também 

fadadas ao isolamento social – e físico, no caso de Barton, que virou um recluso na 

casa do tio de sua noiva e, posteriormente, em seu quarto. Em “Carmilla”, nós temos 

a ambientação do gótico clássico, afastada das grandes cidades e em uma 
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construção de tamanho inversamente proporcional ao número de pessoas que a 

habitam. Além das formas de isolamento já mencionadas, há também uma 

separação que se baseia no gênero dos personagens. Por vezes, temos um claro 

distanciamento entre os homens e as mulheres, mas deixarei para dar mais atenção 

a esse aspecto mais à frente, na seção em que discorrerei acerca do papel da 

mulher nessa obra. 

 Outro elemento importante a ser destacado aqui é o que esse espaço 

clássico permite existir. Em A ameaça do fantástico, Roas reflete sobre a importância 

da adequação da narrativa ao espaço e tempo em que ela acontece nesse gênero 

literário. O retorno a um ambiente mais rústico e antigo em comparação à crescente 

cidade grande do século XIX dá margem a um retorno a uma mentalidade em que 

as crenças e superstições mais tradicionais ainda estão vivas. Isso se opõe à 

mentalidade científica e agnóstica que encontramos em James Barton, vítima em “O 

demônio familiar”, e na abordagem mais moderna que Hesselius dá à sua 

investigação em “Chá verde”. Podemos perceber um modo de pensar mais antigo 

ainda no segundo capítulo de “Carmilla”, quando a mademoiselle discorre sobre o 

céu: 

Mademoiselle De Lafontaine, fazendo jus ao pai alemão, supostamente 
psicólogo, metafísico e algo místico, agora declarava que quando a lua 
reluzia assim tão intensamente, era sabido que indicava alguma atividade 
espiritual extraordinária. O efeito da lua cheia, com todo aquele brilho, era 
múltiplo. Atuava sobre os sonhos, atuava sobre a loucura, atuava sobre os 
aflitos; exercia influências físicas fantásticas sobre a vida. (LE FANU, 2010, 
p. 49) 

 Após essa fala, ela ainda relata uma história que ocorrera com um primo 

que, numa noite semelhante à descrita, teve um sonho com uma bruxa e acordou 

com o rosto desfigurado. É interessante observar como esse comentário da 

mademoiselle sobre seu pai parece se apoiar num fundo de autoridade semelhante 

ao do Dr. Martin Hesselius, por conta da proximidade das áreas de estudo a que os 

dois se dedicam, mas, logo depois, com essa história do primo, parece caminhar 

para um pensamento mais supersticioso por conta do desfecho do caso. Contudo, 

mesmo dando margem para esse tipo de personagem, ainda assim é possível 

encontrar o embate ideológico que venho traçando aqui na forma de outros 
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personagens que, assim como Barton, possuem uma carga cética, como o pai de 

Laura e o general Spielsdorf, apesar de esse ceticismo estar muito mais dirigido às 

crenças antigas e supersticiosas. 

 Conforme a noite enluarada que despertou as reminiscências de 

mademoiselle vai passando, ocorre um acidente com uma carruagem perto do 

castelo, que culmina com a família de Laura acolhendo a jovem Carmilla, depois de 

um acordo feito entre sua mãe e o pai da protagonista. A partir desse ponto, 

estabelece-se um relacionamento com forte teor sexual entre as duas garotas, ao 

mesmo tempo em que eventos sobrenaturais começam a se desenrolar na narrativa. 

Contudo, essa questão será desenvolvida em outra seção deste capítulo, uma vez 

que procuro me ater, aqui, em discutir o espaço do campo e como ele afeta os 

personagens. 

 No quarto capítulo da narrativa, ocorre uma cena bem peculiar. Certo dia, 

Laura avista, de uma das janelas do castelo, um vendedor andarilho que, segundo 

ela, tinha o costume de passar por lá. Além de suas características físicas – ele é 

corcunda e franzino – outros aspectos de sua descrição são bem curiosos: 

Seu traje era amarelo-pálido, negro e vermelho, e ele usava incontáveis 
correias e cintos, de onde pendia todo o tipo de quinquilharia. Às costas, 
carregava uma lanterna mágica e duas caixas que continham, conforme eu 
bem sabia, uma salamandra e uma mandrágora. Esses monstros faziam 
meu pai rir. Eram confeccionados com partes de macacos, papagaios, 
esquilos, peixes e ouriços, secas e costuradas com grande esmero, 
produzindo um efeito impressionante. (LE FANU, 2010, p. 73) 

 Nessa passagem já podemos observar duas coisas. A primeira é que esse 

tipo de personagem andarilho parece, de fato, pertencer ao espaço do campo. Não 

encontramos outros dessa mesma sorte nos contos anteriores. As criaturas forjadas 

talvez pudessem afetar ou surpreender os impressionáveis moradores de uma 

região campestre, mas não o educado homem da cidade. A outra observação que 

podemos fazer diz respeito a mais um isolamento imposto a Laura e seu pai, já que 

não acreditam nas criaturas falsas que o corcunda carrega em sua bolsa. A 

mentalidade deles parece, na verdade, estar alinhada com o pensamento do homem 

urbano; contudo, vivem separados de pessoas que compartilhem da mesma 
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maneira de pensar. Após essa descrição, o vendedor inicia uma conversa com as 

duas jovens e lhes oferece um amuleto: 

– As senhoritas não querem comprar um amuleto contra o oupire que, 
segundo ouvi dizer, anda solto por essa floresta como um lobo? – ele disse, 
jogando o chapéu no chão. – Estão morrendo por causa dele a torto e 
direito e tenho aqui um amuleto infalível; basta prendê-lo ao travesseiro, e 
as senhoritas vão poder rir na cara dele. (LE FANU, 2010, p. 74) 

 Temos aqui uma outra comprovação da associação do ambiente mais 

rústico com pensamentos supersticiosos que não fazem tanto parte dos ambientes 

mais modernos. Podemos observar um episódio similar em Drácula, de Bram Stoker. 

Quando Jonathan Harker se dirige ao castelo de Drácula e passa pelos Cárpatos, 

ele faz uma parada onde trava um diálogo com a esposa do estalajadeiro que ilustra 

bem esse ponto que levanto: 

– Trata-se da véspera do dia de São Jorge. Caso o senhor não saiba, 
quando o relógio soar a última das doze badaladas desta noite, todos os 
males do mundo estarão livres e poderão usar toda a sua força e poder. E 
não é só! Tem alguma noção do lugar para onde está se dirigindo e o que 
irá fazer lá? 
Depois dessa última tirada, a mulher demonstrava tanto desespero que eu 
me senti na obrigação de confortá-la, embora fosse um esforço inútil. (…) 
Tudo aquilo me parecia extremamente ridículo, mas não posso negar que 
aumentava minha sensação de ansiedade e preocupação. 
(…) Então ela levantou-se e, enxugando as lágrimas dos olhos, retirou um 
crucifixo que trazia em seu pescoço e estendeu-o em minha direção. 
(STOKER, 2002, p. 13) 

 Conforme mencionei na introdução deste capítulo, muito se comenta sobre a 

evidente influência que Le Fanu exerceu sobre a obra de Stoker, mas ainda assim é 

curioso observar como essa figura do supersticioso se repete. A edição da obra de 

Joseph Sheridan que escolhi utilizar conta com algumas seções introdutórias 

escritas por Alexander M. da Silva. Uma delas, na qual discute a presença de 

símbolos religiosos tanto na obra de Stoker quanto na de Le Fanu, lança alguma luz 

sobre essa passagem: 



                                                                                                                                   !81

Os símbolos religiosos cristãos como o crucifixo, a hóstia sagrada e a água 
benta também não são uma parte fundamental na novela de Le Fanu. Ainda 
que um padre apareça na narrativa realizando serviços religiosos, ele não 
acompanha a expedição em busca da tumba da vampira no final da novela. 
Em vez disso, temos a presença de uma tradição secular com bases 
folclóricas representadas na cena em que um andarilho vende a Laura e a 
Carmilla dois amuletos feitos de peles e fragmentos de pergaminhos com 
símbolos cabalísticos. (SILVA, 2010, p. 17) 

 Retomando novamente a figura do vendedor, ele apresenta um outro 

aspecto característico do ambiente em que vive: uma polivalência profissional. Após 

oferecer seus amuletos, ele parece perceber algo de estranho nas jovens e informa 

que uma das suas áreas de saber é a odontologia. O que ele percebe é que os 

dentes de Carmilla são afiados – uma característica tradicional do vampiro – e se 

oferece para arredondá-los a fim de torná-los menos dolorosos para ela. Chamo 

atenção para essas múltiplas atividades dele por conta da semelhança que ele 

possui tanto com Martin Hesselius, personagem criado pelo próprio Le Fanu, quanto 

com o Dr. Van Helsing, de Stoker. Ambos os personagens são descritos como 

estudiosos que mesclam diversas áreas do saber. No capítulo em que discuti “Chá 

verde”, destaquei a dificuldade que os estudiosos encontram para definir a profissão 

de Hesselius. Sullivan, inclusive, aponta que ele possivelmente foi um dos 

precursores do que viria a ser a psicanálise. De forma semelhante, o personagem de 

Drácula mistura os seus estudos, uma vez que ele é apresentado como um dos 

professores do Dr. Seward, o primeiro médico encarregado de cuidar das 

protagonistas vitimados pelo conde Drácula, e, ao mesmo tempo, lida com artefatos 

supersticiosos – e religiosos –, como a água benta, o crucifixo e os dentes de alho, 

para combater o vampiro. 

 Em “Carmilla”, podemos observar, também, que alguns personagens 

utilizam o conhecimento médico/científico como uma vantagem, um motivo para se 

destacarem dos demais no ambiente do campo. O pai de Laura é o primeiro a tomar 

essa atitude. No primeiro momento em que ele e sua família entram em contato com 

Carmilla, ele se dispõe a ajudá-la, já que “se vangloriava de possuir dotes 

médicos” (LE FANU, 2010, p. 51). Além disso, como já expus, ele também se coloca 

em uma posição de cético em relação às crenças populares – no caso, o 

vampirismo. Em vez de aceitar que a causa da morte de algumas jovens na região 
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estava atrelada a algum ser do mundo sobrenatural, ele parte para o discurso 

racionalista: 

– Tudo isso – disse meu pai – se deve, exclusivamente, a causas naturais. 
Essa gente pobre se infecta com as próprias superstições, e repete, na 
imaginação, as imagens de horror que infestam os vizinhos. (LE FANU, 
2010, p. 76) 

 Por mais que esse tipo de discurso que descredita o místico e enaltece o 

racional possa ser visto tanto na fala de Hesselius, em “Chá verde”, quanto na de 

James Barton, em “O demônio familiar”, o que parece ser o elemento que diferencia 

essas obras do conto aqui trabalhado é justamente a utilização desse conhecimento 

como uma vantagem. 

 Como já indiquei antes, em “Carmilla, a vampira de Karnstein”, o elemento 

da fé aparece menos relacionado a uma religião tradicional e mais voltado para os 

aspectos místicos e supersticiosos do meio rural. Isso não quer dizer que a narrativa 

esteja isenta de uma representação mais tradicionalista da Igreja. Desde o início da 

narrativa, Laura tem contato com padres que procuram ajudá-la em sua suposta 

enfermidade. A distinção que parece ocorrer está na classe social que cada um 

ocupa no schloss de sua família. Enquanto os empregados apresentam uma 

afinidade com as superstições, Laura e seu pai não possuem essa crença, 

procurando um auxílio na religião cristã. A figura do pároco é recorrente nessa 

narrativa. Sua primeira aparição ocorre no capítulo de abertura do conto. Quando a 

jovem tem os seus primeiros “pesadelos” com a vampira que mais tarde vai se 

introduzir no seu convívio, além da procura de um médico para cuidar do problema 

nervoso decorrente desses sonhos, seu pai também buscou a ajuda de um “senhor 

de aspecto nobre, trajando batina preta (…) fisionomia meiga e gentil” (LE FANU, 

2010, p. 44). Essa descrição inofensiva do homem de fé parece reconfortante para 

Laura, deixando uma impressão positiva sobre ele. No entanto, o momento em que 

o âmbito religioso recebe mais destaque nessa narrativa está nas partes finais. 

Durante a cavalgada para o confronto final com Carmilla, o general Spielsdorf 

apresenta o relato de como sua sobrinha, Bertha, veio a falecer por conta dos 

ataques da vampira. Após diversos médicos investigarem a menina, cada vez mais 
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abatida por conta dos pesadelos e dos ataques de Millarca – o nome que a vampira 

assumira na época –, um deles, descrito como um homem que possuía uma certa 

crença religiosa, afirmou que não havia nada de natural na doença da jovem e 

entregou-lhe uma carta: 

Está tudo explicado, detalhadamente, nesta carta, que ora lhe entrego, sob 
a condição de que o senhor mande buscar o religioso que estiver mais 
próximo daqui, e que abra esta carta na presença dele, e que não a leia 
antes de tê-lo ao seu lado; se assim não for, o senhor vai acabar 
desprezando a carta, e ela trata de uma questão de vida ou morte. Se o 
padre não vier, então, o senhor pode e deve ler a carta. (LE FANU, 2010, p. 
132) 

 Após falhar em encontrar qualquer clérigo, o general leu a carta, que dizia 

que sua sobrinha estava sendo atacada por uma vampira. Sendo ele um 

personagem extremamente cético e distante de qualquer crença, não conseguiu dar 

nenhuma credibilidade às palavras escritas, alegando que “a teoria sobrenatural 

apresentada pelo médico, a meu ver, era apenas mais um exemplo de inteligência 

mesclada, estranhamente, com alucinação” (LE FANU, 2010, p. 133). Entretanto, 

vendo-se numa situação desesperadora, o general resolveu armar uma tocaia e, 

enfim, testemunhou a vampira atacando sua sobrinha e, ao golpeá-la com uma 

espada e ainda assim vê-la ilesa a metros de distância em frações de segundos, 

constatou que de fato estava diante de um fenômeno sobrenatural. 

 O que podemos observar de curioso na figura de Spielsdorf é a sua postura 

militar e sua mentalidade cética. Esse padrão também aparece em “O demônio 

familiar”, com James Barton, também militar, tendo sua falta de fé colocada em 

cheque no decorrer da narrativa diante do caráter sobrenatural da assombração que 

o seguia. É evidente que ambos optaram por procurar médicos respeitados para 

tratarem os seus problemas. O choque que os dois personagens sofreram ao serem 

encaminhados para religiosos fez com que questionassem a competência dos 

doutores, mas, por conta do desespero, resolveram, de formas diferentes, seguir os 

conselhos de procurarem ajuda no âmbito da fé dados pelos seus doutores. Tanto o 

protagonista de “O demônio familiar” quanto Spielsdorf, porém, tiveram suas buscas 

frustradas. Enquanto o primeiro conseguiu dialogar com um religioso que lhe 

recomendou que procurasse um médico, pois seu caso não tinha nada de espiritual 
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ou sobrenatural, o segundo não conseguiu encontrar um padre e sua sobrinha 

acabou falecendo. 

 No entanto, há um detalhe que deve ser observado. Na tradução do conto, 

foi utilizada a frase “se o padre não vier, então, o senhor pode e deve ler a carta” (LE 

FANU, 2010, p. 132), enquanto que, no original, encontramos uma escolha 

interessante de palavras: “Should the priest fail you” (LE FANU, 2007, p. 264). 

William Veeder chama atenção para essa escolha de vocábulo por Le Fanu, 

afirmando que “ao utilizar a expressão ‘fail you’ em vez de ‘não estava presente’, Le 

Fanu inclui o homem do clero dentre as figuras de autoridade que 

falham” (VEEDER, 1980, p. 205).  Novamente fica uma dúvida sobre a forma como 6

Le Fanu representa os ramos científico e religioso em suas narrativas. Por 

momentos ele parece dar ênfase à ciência e, quando a mesma se mostra falha e 

estéril, o caminho da fé parece se distanciar dos personagens, como se os punisse 

pelo seu ceticismo. Esse ponto é interessante, uma vez que parecemos ter o mesmo 

esquema em “O demônio familiar”, enquanto em “Chá verde” temos o oposto, já que 

a figura religiosa é a perseguida pela assombração. 

  

5.3   O PAPEL FEMININO E SEU DESTAQUE 

 Um aspecto que merece ser destacado na análise dessa obra é a presença 

feminina. Nos outros dois contos trabalhados nesta pesquisa, as mulheres aparecem 

de uma forma decorativa e escassa: em “Chá verde” temos basicamente Lady Mary 

Heyduke, uma amiga de Jennings, e a prima do protagonista, que mal chegam a 

aparecer na narrativa. Em “O demônio familiar”, James Barton é noivo da srta. 

Montague e convive brevemente com sua tia, Lady L; fora isso, há apenas uma 

breve menção à filha d’O Espião, que nem nome recebe. Essa posição marginal 

desaparece em “Carmilla, a vampira de Karnstein”. Além de o relato vir de uma 

personagem feminina, a já mencionada Laura, há também o grande mal do conto, 

representado pela adolescente Carmilla. A primeira encontra-se no papel de vítima, 

recebendo o auxílio de diversos personagens masculinos, dentre eles o seu pai, o 

general Spielsdorf – tio de Bertha, uma das vítimas de Carmilla – e médicos e 

padres. Só que a partir dessa configuração, começa a surgir uma inversão de 

 Tradução própria. No original: “By using the expression ‘fail you’ in place of ‘not at home’, Le Fanu 6

includes the clergy among the failed authority figures”.
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papéis. Diversos dos diálogos que ocorrem dentre os personagens masculinos da 

trama acabam não sendo relatados para Laura. A protagonista rotineiramente 

descreve momentos em que os homens se fecham em algum cômodo do castelo 

para discutir o seu caso, excluindo-a de qualquer participação. 

 Elizabeth Signorotti destaca essa ocorrência em “Repossessing the Body: 

Transgressive Desire in ‘Carmilla’ and Dracula”. Em seu texto, ela aponta que Le 

Fanu coloca a vítima em uma posição isolada através da criação de núcleos 

masculinos e femininos separados. Mas, ao mesmo tempo que eles estão numa 

posição ativa em relação ao seu caso, nenhum dos homens parece chegar a uma 

solução concreta sobre o que a aflige. Como bem frisa a autora:  

Nem Carmilla nem Laura são informadas sobre o resultado dos “exames” 
dos homens, apesar de, ironicamente, ambas as mulheres saberem muito 
mais sobre a doença do que aquilo que qualquer examinador poderia 
informá-las, deixando os homens em uma contínua desvantagem. 
(SIGNOROTTI, 1996, p. 616)  7

 Aliado a isso, temos também a forma depreciativa como os personagens 

masculinos nos são apresentados pela ótica de Laura, conforme mencionei na 

sessão anterior deste capítulo. William Veeder discorre sobre o forte elemento 

sexual nessa obra em seu texto “Carmilla: The Arts of Repression”. Um dos pontos 

que ele levanta é justamente o da aparência que os homens têm para a 

protagonista, que frequentemente utiliza adjetivos que fazem alusão à sua idade 

avançada: 

Laura é particularmente obsessiva acerca da idade dos homens pelo fato de 
seu antagonismo ter duas fontes: por um lado, ela percebe que os grisalhos 
são condescendentes com ela por se verem numa posição de suposta 
superioridade de conhecimento e eficácia. (…) Laura pode dispensar os 
homens ainda mais firmemente por conta da segunda percepção. Os 

 Tradução própria. No original: “Neither Carmilla nor Laura are told the outcome of the men’s 7

‘examination’, though ironically the two women know far more about the malady than any examiner 
could tell them, placing the men at a continual disadvantage”.
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grisalhos não são somente condescendentes sobre sua eficácia; esses 
idosos são inúteis. (VEEDER, 1980, p. 203-204)  8

 Uma leitura que podemos fazer dessa descrição negativa das figuras 

masculinas na obra é de um possível esvaziamento da estrutura patriarcal. Apesar 

de os personagens masculinos tomarem a iniciativa nas ações e assumirem o papel 

de protagonistas, eles constantemente se equivocam justamente por não levarem 

em consideração a voz feminina. Conforme já afirmei, Laura está em constante 

vantagem na investigação do caso por possuir o conhecimento do que está 

ocorrendo em sua vida. É a recusa masculina de permitir um espaço de igualdade 

ao gênero feminino – e por conta disso, sua tentativa de reforçar o patriarcado – que 

acaba tendo o efeito colateral de desconstruir o suposto privilégio que possuem. 

 Quando discorri sobre a figura do pároco, chamei atenção para sua 

caracterização simpática, porém fragilizada. Outra figura que é descrita da mesma 

forma é um dos médicos convocados – o último – pelo pai de Laura para examiná-la. 

A primeira descrição que ela faz desse personagem já não inclui elementos muito 

favoráveis: “Madame me acompanhou até a biblioteca, onde o médico, circunspecto 

e pequenino, de cabelos brancos e óculos, aguardava-me” (LE FANU, 2010, p. 102). 

Se observarmos as adjetivações utilizadas para caracterizar tanto o pároco quanto o 

personagem agora apresentado, poderemos notar traços relativamente femininos, 

como a baixa estatura e a gentileza. Os personagens parecem carecer da virilidade 

característica do sexo masculino. Curiosamente, o grande “inimigo” do conto nada 

mais é do que uma jovem – por mais que seja uma vampira. Essa caracterização 

fragilizada ou impotente dos representantes da fé e da ciência se soma ao tom de 

crítica que Le Fanu parece empregar em relação a esses dois campos. O autor 

irlandês não nos apresenta indivíduos que pudessem simbolizar uma força maior 

que seja digna da confiança tanto de Laura quanto de nós, leitores. 

 As descrições de Carmilla não são tão diferentes em sua essência. Além do 

mais, “Carmilla, a vampira de Karnstein” é frequentemente lido como uma obra que 

faz uma forte alusão à sexualidade feminina – em particular, à homossexualidade da 

mulher. Além de Signorotti, há outros autores que também fazem alusão a esse 

 Tradução própria. No original: “Laura is particularly obsessive about male age because her 8

antagonism has two sources. On the one hand, she perceives that graybeards patronize her from 
positions of supposedly superior knowledge and efficacy. (…) Laura can dismiss them all the more 
readily because of a second perception. Graybeards are not only condescending about their efficacy; 
these old men are ineffectual.”
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fator, como, por exemplo, Veeder, que discorre extensivamente acerca da questão 

da repressão sexual no conto que trabalho aqui. Ainda temos de considerar que a 

própria Laura começa a ver aflorar a sua própria sexualidade – Signorotti destaca, 

inclusive, a forma como ela vê os homens. Se continuarmos seguindo esse viés, 

podemos nos questionar sobre a verdadeira vilania na obra de Le Fanu. Tanto os 

representantes da religião quanto os da área médico-científica são convocados na 

trama a fim de livrarem a jovem dos males de que vem sofrendo. No entanto, apesar 

de, ao término do relato, conseguirem eliminar a vampira, ela permanece na vida da 

protagonista: 

Na primavera seguinte, meu pai levou-me a percorrer toda a Itália. Ficamos 
longe de casa durante mais de um ano. Foi preciso muito tempo até que o 
horror dos eventos recentes diminuísse; e até hoje a imagem de Carmilla 
volta à minha lembrança, alternando ambiguidades: às vezes, é a menina 
alegre, lânguida, bela; outras vezes, é o demônio contorcido que vi nas 
ruínas da igreja; e, tantas vezes, em devaneio, assusto-me, imaginando 
ouvir os leves passos de Carmilla à porta do salão de estar. (LE FANU, 
2010, p. 146) 

 Dos três contos até agora analisados, esse é o único em que há uma 

resolução “vitoriosa” do caso. Porém, a questão que fica é se realmente houve uma 

vitória por parte daqueles que tentaram ajudar a pequena Laura ou se Le Fanu não 

trouxe até os leitores uma derrota velada, já que o mal foi fisicamente eliminado, 

mas psicologicamente permaneceu até a morte de Laura. Pensando por esse viés e 

levando também em consideração os comentários já feitos acerca das descrições 

dos supostos benfeitores nessa obra, podemos, então, hipotetizar sobre quem é o 

verdadeiro vilão da história: a jovem vampira que faz com que Laura entre em 

contato com seu eu interior e gere sentimentos conflitantes – prazer e terror –, ou os 

homens que procuram ajudá-la, mas que acabam por oprimir quem a protagonista 

realmente é. 

 Uma comparação interessante que podemos fazer com “O demônio familiar” 

diz respeito à forma como Laura e Barton são tratados. Como destaquei no capítulo 

2, Barton não conseguiu respostas ou soluções para o seu envolvimento com o 

Espião e, conforme os ataques foram ficando mais intensos, seu desespero foi, 

também, aumentando. Apesar de outros personagens conseguirem ver a 
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assombração, recusavam-se a atribuir-lhe um caráter sobrenatural, condenando, 

assim, o julgamento e a mente do protagonista do conto. Por conta disso, ele 

acabou sendo internado e sendo afastado da sociedade para que pudesse se 

recuperar. Indiquei que esse processo se relacionava com o crescente número de 

mulheres sendo internadas por conta de suas supostas loucuras e crises histéricas, 

observando que os personagens preocupados com Barton estavam tomando as 

mesmas medidas para com ele, descreditando, assim, a sua palavra. Em “Carmilla, 

a vampira de Karnstein”, já temos uma ambientação notadamente isolada. Conforme 

Laura ia se adoentando em decorrência dos ataques da vampira, e seus pesadelos 

se intensificando, ela foi sendo tratada da mesma forma, sendo isolada em seu 

quarto, inclusive tendo a sua porta trancada durante a noite. Veeder destaca o fato 

de Laura estar sendo separada do convívio geral, mas também lança luz a respeito 

de outros tipos de afastamento quando menciona tanto o aspecto geográfico quanto 

o dos núcleos masculino e feminino – ambos já abordados neste capítulo. Essa 

tendência de isolamento parece nos levar novamente para o contexto do século XIX, 

quando diversas mulheres eram institucionalizadas em hospícios por conta da 

inabilidade dos médicos da época em entender o que se passava com elas. Aqui 

isso parece ocorrer de uma forma similar. Por mais que Laura tivesse maior 

consciência dos males que a afligiam, ela era neutralizada, colocada fora de 

qualquer protagonismo e tirada de cena para que os homens pudessem agir – sem 

sucesso algum. Esse processo, de certa forma, parece ocorrer muito mais pela 

incapacidade dos seus protetores de entender o que realmente acontecia do que 

como resultado de uma tentativa de efetivamente curá-la – algo que também 

pudemos perceber no isolamento de James Barton em “O demônio familiar”. 

5.4  CONCLUSÃO 

 Após desenvolver essas leituras do último relato de In a Glass Darkly, é 

possível observar, mais uma vez, uma dificuldade em compreender a forma como Le 

Fanu lida com os pensamentos religioso e científico. Aqui, por conta de termos uma 

ambientação mais rústica, tanto o âmbito da fé quanto o da ciência aparecem menos 

polidos. Temos uma presença maior de crenças populares, como de uma das 

criadas do castelo, e de figuras que certamente não teriam lugar nas narrativas 
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anteriores, na figura do vendedor ambulante que vendia amuletos para proteção 

contra seres sobrenaturais e ao mesmo tempo alegava possuir dotes odontológicos. 

Além disso, a forma como Laura enxerga os médicos e os padres não nos parece 

ser positiva. Realçando tanto a idade avançada quanto o aspecto ineficiente dessas 

figuras, ela parece corroborar a falta de virilidade dos personagens que estavam 

tentando ajudá-la. Por conta disso, é possível conjeturar que Le Fanu, em momento 

algum, parece dar crédito ou alguma preferência para qualquer uma dessas formas 

de pensar. Isso é perceptível em todas as obras aqui analisadas. Por mais que em 

certos momentos houvesse uma caracterização mais firme sobre uma das 

autoridades – como em “Chá verde”, onde temos uma imagem forte e profissional de 

Hesselius –, no final o doutor apresenta conclusões absurdas que 

incontestavelmente faziam com que questionássemos suas capacidades e esforços. 

Em “Carmilla”, Le Fanu parece nos poupar desse esforço, apresentando-nos 

personagens frágeis e falíveis desde o princípio. 

 Ainda discorrendo sobre o papel da ciência e da religião nesse conto, temos 

uma repetição do formato visto em “O demônio familiar”, com os representantes da 

ciência se mostrando incapazes de lidar com o caso apresentado e uma ausência ou 

ineficácia do âmbito religioso. Como já afirmei, há de se questionar qual o propósito 

de Le Fanu repetir esse padrão nos contos. Em “Carmilla, a vampira de Karnstein”, 

podemos ainda refletir sobre a possibilidade de essa ineficácia ser uma 

representação da natureza da sexualidade, algo que nenhum dos dois ramos de 

pensamento é capaz de alterar. A tentativa de isolar a protagonista e não envolvê-la 

no caso, por mais que ela tivesse maior conhecimento sobre o que estava 

acontecendo, parece um indicativo de que nem religião nem ciência estão dispostas 

a levar a sua narrativa e suas sensações em consideração. Ela é automaticamente 

“diagnosticada” como uma vítima e uma doente que precisa de auxílio. Mas isso 

acaba sendo justamente o motivo da falha deles, pois, por mais que tenham, de fato, 

executado Carmilla, ela ainda permaneceu viva nos sonhos/pesadelos de Laura, 

assombrando-a até a sua morte. Se considerarmos que tanto na introdução de 

Chapman em In a Glass Darkly quanto na obra de Sullivan há indicativos de que o 

Dr. Martin Hesselius seria um proto-psicólogo, um personagem que antecede Freud 

em suas análises, podemos pensar que uma solução para o caso de Laura seria, de 

fato, ter ouvido e considerado o que ela tinha a dizer sobre tudo o que passava. 
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 Por fim, chamo atenção mais uma vez para o ponto diferenciador dessa 

narrativa em comparação com as duas outras analisadas neste trabalho, que é o 

foco narrativo. Passamos de uma ótica analítica do médico, como no caso de “Chá 

verde”, e do relato de terceiros, que é a forma como tivemos contato com o caso de 

James Barton, para um relato direto em primeira pessoa da vítima da assombração. 

Diferente dos outros casos presentes em In a Glass Darkly, aqui o único momento 

em que o leitor tem uma espécie de contato com Hesselius e seu secretário é 

justamente no prólogo, no qual o auxiliar de Martin nos informa de onde o relato foi 

retirado e ainda faz a seguinte afirmação:  

Eu decidi, então, me abster de apresentar qualquer detalhe do raciocínio do 
erudito médico, ou pinçar trechos de sua explanação sobre um tema que ele 
afirma “envolver, não improvavelmente, um dos mais profundos mistérios de 
nossa dupla existência e seus intermediários”. (LE FANU, 2007, p. 207)9

  

 Diferentemente dos outros contos escolhidos para este trabalho, não 

contamos com a palavra final de Hesselius sobre o caso, somente com as últimas 

palavras de Laura sobre os seus anos após a destruição da vampira. Isso ilustra 

bem a colocação de Stoddart segundo a qual “Carmilla, a vampira de Karnstein” é a 

obra em que o doutor, de fato, fica a uma distância segura e em nenhum momento 

apresenta sua tradicional – e, em alguns momentos, risível – prepotência em afirmar 

que estaria apto a resolver o caso se tivesse sido contactado. Esse distanciamento, 

se considerarmos o nível de participação de Hesselius e seu secretário nas outras 

narrativas, pode ser um indício de uma tentativa de se protegerem de mais falhas. 

Progressivamente, tivemos a atuação direta de Hesselius em “Chá verde”, que 

resulta na morte de Jennings. Em “O demônio familiar”, ele não interfere nos fatos, 

uma vez que recebe o relato por outros personagens, mas se diz capaz de ter 

podido resolver o caso se tivesse sido procurado. Em “Carmilla, a vampira de 

Karnstein”, o pronunciamento inicial coloca tanto ele quanto seu secretário bem 

protegidos, uma vez que negam aos leitores suas opiniões médicas. Esse 

 Tradução própria. No original: “I have determined, therefore, to abstain from presenting any précis of 9

the learned doctor’s reasoning, or extract from his statement on a subject which he describes as 
‘involving, not improbably, some of the profoundest arcana of our dual existence and its 
intermediates’”.
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pensamento, se colocado num escopo maior, parece refletir uma falta de 

credibilidade no viés científico, uma vez que eles se retiram do debate ao recusarem 

expor suas visões sobre o caso. 

 Por fim, após analisar esse último conto e estabelecer os diálogos 

pertinentes com as outras narrativas selecionadas de In a Glass Darkly, foi possível 

perceber que Le Fanu não parece tomar um posicionamento favorável a nenhum 

dos dois pilares de autoridade focados neste estudo. Partindo das conclusões 

risíveis e o distanciamento de Martin Hesselius em “Chá verde” e “O demônio 

familiar”, passando pelos párocos que não se viram em condições de dar qualquer 

espécie de conforto para aqueles que os procuraram – e até mesmo pela sua 

ausência, como vimos no caso de Bertha e general Spielsdorf em “Carmilla” –, nem 

a ciência, nem a religião foi capaz de trazer soluções ou alento para as vítimas. O 

século XIX, como pudemos ver, foi uma época em que houve grandes evoluções na 

mentalidade científica e isso parece se refletir na literatura produzida nesse período, 

mas aqui o autor parece relutante num momento de tantas assertividades, 

reforçando a dúvida e a hesitação típicas do gênero fantástico em prol do ceticismo 

e agnosticismo em voga nesse tempo, que não poupam nem as certezas de uma 

ciência positivista, nem os dogmas da religião tradicional. 
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6 CONCLUSÃO 

 No primeiro capítulo, onde trabalhei os aspectos mais relevantes da 

contextualização histórica e da biografia de Joseph Sheridan Le Fanu, foi possível 

observar diversos pontos importantes que serviram como algumas das diretrizes que 

segui na análise dos contos. O relacionamento – cada vez menos harmonioso – 

entre o pensamento religioso e o crescente desenvolvimento científico, que se 

iniciou no século XVIII, mas que teve seu ápice na era vitoriana, expandiu as 

possibilidades para a proliferação da literatura fantástica. Além disso, também 

pudemos ver a popularização de outras formas de crença, com a crescente 

popularidade dos espiritualistas europeus. As sessões de séance e os médiuns – 

tanto os que foram reconhecidos como fraudes quanto os que até hoje estão 

imersos em mistério, como o caso de Daniel Dunglas Home – trouxeram uma forma 

diferente de entrar em contato com o que se considerava até então uma esfera 

divina, e foram atacados tanto pelos cientistas, que contestavam o que chamavam 

de pseudo-cientificismo, quanto pelos representantes de religiões tradicionais, que 

tinham seus dogmas questionados. Além disso, também expus algumas linhas 

teóricas sobre o gênero fantástico que foram tomadas como base para a análise dos 

contos. Apoiei-me mais especificamente no trabalho de Roas (2009), por concordar 

com as posições desse autor e por ser possível estabelecer bons diálogos entre ele 

e a obra de Le Fanu. No que diz respeito ao próprio Le Fanu, pude ter contato com 

um pouco de sua biografia – conforme os próprios biógrafos do autor irlandês 

pesquisados, tem sido muito difícil trazer sua vida à tona por conta da escassa 

quantidade de materiais disponíveis. Neste estudo, identifiquei alguns fatores que 

foram muito marcantes em sua vida e que, conforme apontei no decorrer da 

dissertação, parecem ter sido muito influentes na sua escrita. Sua criação religiosa e 

os conflitos que vivenciou quando sua esposa estava no leito de morte parecem se 

refletir na forma como ele representa a religião nos contos selecionados para 

discussão neste trabalho.  

 Após levantar esses pontos, fiz a análise do primeiro dos contos 

selecionados, “O demônio familiar”. Nessa primeira narrativa, pude observar o caso 

de James Barton e como ocorreu sua transformação de homem cético e racional 

para um personagem que desenvolveu uma crença espiritual. Um dos pontos 
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interessantes desse capítulo foi a forma como a imagem do personagem perante a 

sociedade sofreu um forte declínio conforme os ataques do Espião – o elemento 

sobrenatural que o perseguiu até o fim – se tornavam mais intensos. Barton, que 

inicia a narrativa como um homem sóbrio, respeitável e de índole firme, acaba por 

ser internado na casa da tia de sua noiva. De uma forma não explícita, o tratamento 

que passou a receber foi tão intenso quanto o que as mulheres recebiam no século 

XIX, tendo início com repousos forçados e chegando ao confinamento já 

mencionado. Conforme apontei, houve um grande aumento no número de mulheres 

institucionalizadas nessa época, muito por conta da incapacidade dos médicos de 

lidarem com as transições pelas quais as mulheres passam. Aliado a esse fato, 

também apontei que as já mencionadas sessões de séance tinham um grande 

número de participantes do sexo feminino. As séances eram um espaço em que as 

mulheres tinham mais autonomia, e era comum que atuassem como médiuns. Por 

conta disso, muitas eram perseguidas devido à mal compreendida mediunidade que 

representavam. Ao relacionar isso à situação de James Barton, pude notar que a 

escrita de Le Fanu aponta para uma incapacidade de compreensão, ou aceitação, 

por parte dos campos médico e religioso, dessa possível conexão com o 

sobrenatural que o espiritualismo parecia oferecer. Ao se mostrarem incapazes de 

lidar com isso ou com qualquer sujeito de comportamento desviante, passam a tratar 

o indivíduo como louco e a melhor solução para o caso era afastá-lo do convívio 

social. O diálogo entre os campos científico e religioso nessa obra se dá de uma 

forma interessante, visto que o primeiro não foi capaz de realizar um diagnóstico 

preciso do sofrimento de Barton, optando por presumir que ele sofria de uma 

alucinação – por mais que outros personagens tivessem contato com o Espião – e, 

quando ele procurou um clérigo, o mesmo o enviou de volta para um médico, 

alegando que o seu não era um caso de tratamento espiritual. Dessa forma, Barton 

se viu sem qualquer espécie de ajuda ou conforto. 

 No caso de “Chá verde”, iniciei o trabalho analisando as figuras do Dr. Martin 

Hesselius e seu secretário. Enquanto em “O demônio familiar” suas participações 

foram irrelevantes, pois não tiveram uma atuação direta no caso de James Barton, 

limitando-se a transmitir suas impressões e a apresentar o relato, aqui o doutor tem 

um papel ativo na tentativa de ajudar o reverendo Jennings. Contudo, pude perceber 

que Le Fanu seguiu negando qualquer prestígio tanto para a religião quanto para a 
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ciência. Nenhum dos dois campos de pensamento consegue apontar uma causa 

concreta que justificasse de forma convincente a aparição do macaco que 

assombrou o clérigo até sua morte, deixando-nos somente com hipóteses e até 

mesmo com a possibilidade de estarmos diante de algo inexplicável. No centro 

dessa questão, temos Hesselius, um personagem que alia o lado científico ao 

misticismo das crenças espirituais. Apesar de ter o papel de unir ambas as formas 

de pensamento, no que alguns autores, conforme apontei, afirmam ser os primeiros 

momentos do que viria a ser a psicanálise, ele se mostra falho e ausente. Além 

disso, na seção de encerramento do conto, nos deparamos com uma carta que 

Hesselius dirige a outro professor, na qual ele se isenta de qualquer 

responsabilidade sobre o caso, alegando não ter, de fato, assumido Jennings como 

seu paciente. Essa tentativa de poupar seu status acaba tendo o efeito oposto, 

dando a sensação de que Le Fanu acaba por condenar seu personagem ao 

descrédito. 

 Na última obra abordada nesta dissertação, “Carmilla, a vampira de 

Karnstein”, tivemos contato com um narrador diferente. Laura é a vítima dos ataques 

de Carmilla e, de certa forma, da descoberta de sua sexualidade – a temática de sua 

possível homossexualidade foi um dos pontos abordados na minha análise. O que 

difere “Carmilla” dos outros contos é que Laura não se alinha especificamente a 

nenhuma das fontes de autoridade centrais na discussão conduzida ao longo deste 

trabalho. Diferente de Jennings – um religioso – e Barton – um cético –, aqui temos 

uma personagem que fica numa posição neutra e, a partir do seu relato, entramos 

em contato tanto com clérigos quanto com médicos que tentam ajudá-la com seu 

problema. Nesse capítulo, pude novamente perceber que o autor irlandês 

incessantemente desconstrói ambos os âmbitos de pensamento. O que mais 

chamou atenção foi que os dois estavam tentando anular, ou controlar, algo que é da 

natureza de Laura: sua sexualidade. A protagonista lida com esse aspecto de uma 

forma ambígua, pois sua sexualidade, fixada na figura de Carmilla, a assusta e, ao 

mesmo tempo, a excita. Outro ponto bem interessante que trabalhei nesse 

segmento foi o esvaziamento patriarcal na obra. Foi possível perceber na escrita de 

Le Fanu que, apesar de colocar o gênero masculino numa aparente posição 

dominante, este, na realidade, estava em constante desvantagem justamente por 

não levar em consideração o discurso feminino. Assim, o autor parece mais uma vez 
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desconstruir a capacidade de análise, compreensão e controle por parte dos 

homens no conto. Ao término da narrativa, todos conseguem exterminar Carmilla, a 

vampira que vinha atacando a jovem Laura e que era responsável pela morte de 

diversas outras meninas da região, mas ela permanece viva nas lembranças da 

protagonista. Isso me levou a crer que os verdadeiros vilões da narrativa eram, de 

fato, aqueles que tentavam “curar” a jovem, por tentarem eliminar algo que fazia 

parte de seu ser – a morte da vampira foi meramente física. Outro ponto que 

chamou minha atenção foi a ambientação do conto, uma vez que “Carmilla” é a 

única narrativa de In a Glass Darkly que não se passa no espaço urbano, levando o 

sobrenatural de volta para o campo e os grandes castelos. Isso estabelece um 

contraste entre “Carmilla” e as outras obras abordadas na minha pesquisa. Nas duas 

primeiras narrativas, temos a impressão de que Le Fanu tentou assombrar e 

distorcer o cotidiano do homem vitoriano. Isso vai ao encontro das teorizações sobre 

o fantástico estudadas para a dissertação. Tanto Roas quanto Todorov argumentam 

que parte do efeito do fantástico vem da desconstrução e o estranhamento de algo 

que temos como natural e comum. Na narrativa do autor irlandês, não há nada mais 

comum do que o dia a dia da sociedade da época, cada vez mais racional e 

cientificista. Ao inserir um evento sobrenatural e inexplicável pelas leis da natureza 

no cotidiano vitoriano, temos uma desconstrução do crescente domínio da razão no 

século XIX – algo que Furtado também aborda em um de seus textos. 

 Por fim, foi possível concluir, após analisar os contos selecionados, que Le 

Fanu não buscou favorecer nem a religião ou o misticismo, nem o pensamento 

científico em suas obras. Em uma época em que havia cada vez mais uma 

dissociação entre essas esferas, além de divisões internas e o surgimento de novas 

vertentes, como apontei no levantamento histórico realizado no primeiro capítulo, Le 

Fanu criou obras em que há uma exposição da incapacidade de ambos os âmbitos 

do pensamento de apresentarem soluções para as situações de crise vividas pelos 

protagonistas. A racionalidade é sempre posta à prova pelas situações fantásticas 

elaboradas nas narrativas. A religião, a princípio, é exposta de uma forma já bem 

separada da ciência; no entanto, os personagens que buscam clérigos são 

frequentemente encaminhados para médicos porque os religiosos não consideram 

que seus casos são relacionados à espiritualidade e também procuram soluções 

racionais para os casos, o que mostra que mesmo os religiosos aceitam, pelo menos 
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até certo ponto, o novo papel da ciência nessa época. Além disso, parece haver um 

tom muito punitivo na representação da religião. Tanto James Barton quanto o 

reverendo Jennings se encontram em situações em que o apego a suas crenças – 

no caso do primeiro, uma recém-descoberta ou desenvolvida fé que derruba seu 

ceticismo inicial – não lhes traz nenhuma espécie de alívio ou conforto. Ambos os 

personagens encontram fins trágicos, seja através do suicídio do reverendo, seja na 

morte assustadora de Barton. O que Le Fanu parece descrever aqui é uma religião 

que nega qualquer perdão para os que a buscam, e na qual Deus parece estar mais 

alinhado com a figura vingativa do Velho Testamento, com o agravante de que não 

fica muito claro o motivo pelo qual as vítimas das assombrações estão sendo 

punidas, ou, quando se insinua que as personagens teriam cometido algum pecado 

em seu passado, este é mantido em segundo plano: em “Chá verde” nós nunca 

somos informados sobre o que Jennings de fato fez, enquanto que em “O demônio 

familiar”, o ato pecaminoso é conhecido, porém tem pouco relevo na trama. O que 

me pareceu a prova cabal da relutância de Le Fanu em dar seu apoio seja à religião 

ou à ciência foi a maneira como ele associa ambas à vilania em “Carmilla, a vampira 

de Karnstein”. O isolamento que impuseram à jovem Laura, a recusa de ouvir e 

saber o que se passava pela mente da jovem e a aniquilação parcial daquilo que, no 

fundo, era algo a que Laura tinha apreço parecem mostrar uma consciência do autor 

de que nenhum dos dois campos de pensamento tinha a capacidade de lidar com o 

humano, preferindo afastar e tentar remediar aquilo que não conseguiam 

compreender. Le Fanu parece sugerir uma possível solução para o dilema na figura 

de Hesselius, que mescla o científico com o místico. Entretanto, o estágio 

embrionário em que essa fusão se encontra nas narrativas de In a Glass Darkly faz 

com que ele também se torne falho e incapaz de solucionar os casos que lhe são 

apresentados. 

 Por fim, gostaria de acrescentar que esta pesquisa foi apenas um passo no 

estudo desse autor. Somente trabalhei efetivamente com três dos contos de Joseph 

Sheridan Le Fanu, mas espero que a minha pesquisa abra espaço para um 

aprofundamento nos estudos de suas obras, para que seja possível analisar como, 

em suas distintas fases como escritor, ele utilizou o sobrenatural para dialogar com o 

racional e o místico. Possivelmente darei continuidade a esta pesquisa em 

oportunidades futuras a fim de obter mais respostas a essa pergunta que tanto me 
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chamou atenção no início da pesquisa, e também na esperança de tornar mais 

conhecido esse autor tão pouco estudado e que, ao mesmo tempo, foi muito 

influente no gênero do horror e do fantástico desde século XIX. 
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