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Resumo 

A literatura é capaz de despertar no leitor uma variedade de emoções de acordo com 
o efeito buscado em cada obra. Este trabalho apresenta uma análise sobre o conto 
“The Black Cat”, de Edgar Alan Poe, que tem como objetivo apontar os elementos da 
literatura de horror e terror utilizados pelo contista estadunidense. Por intermédio de 
um estudo bibliográfico baseado em autores como Smith, Clery, Hogle, Botting, Punter 
e França, foi possível identificar aspectos da literatura gótica presentes no conto de 
Poe. Para cumprir o propósito desse estudo, inicialmente foi desenvolvida uma breve 
descrição sobre a vida de Poe, em seguida, a teorização de como a literatura gótica 
foi consolidada e difundida para, então, finalmente, expor como a literatura de horror 
e terror aparecem em “The Black Cat” e contribuem para unidade de efeito da dúvida. 

Palavras-chave: Literatura, Horror, Terror, Edgar Alan Poe. 

 

Abstract 

Literature is able to awaken in the reader a variety of emotions according to the effect 
sought in each literary work. This research presents an analysis of Edgar Alan Poe's 
short story "The Black Cat," which aims to point out elements of horror and horror 
literature used by the North American short story writer. Through a bibliographic study 
based on authors such as Smith, Clery, Hogle, Botting, Punter and France, it was 
possible to identify aspects of the Gothic literature present in Poe's story. To fulfill the 
purpose of this study, we initially developed a brief description of Poe's life, then it was 
explained how Gothic literature was consolidated and diffused, and then, finally, it was 
pointed out how the literature of horror and terror appears in " The Black Cat " and 
contributes to the unity of effect of doubt. 

Keywords: Literature, Horror, Terror, Edgar Alan Poe. 
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INTRODUÇÃO  

 

O horror e o terror vem sendo reverenciado ao longo do tempo por seus 

admiradores, sejam eles os apreciadores das produções cinematográficas ou das 

produções literárias. O fato é que a utilização dos elementos desses gêneros tem 

estado presente em várias formas de expressões desde, teoricamente, o século XVIII. 

Notavelmente, esses gêneros têm interessado muitos autores com o passar dos 

séculos, especialmente Edgar Allan Poe, um dos maiores destaques da literatura de 

horror e terror nos Estados Unidos e, quiçá, no mundo.  

Poe, nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 em Boston, Massachusetts, e iniciou 

sua carreira como escritor em 1827 com a publicação de “Tomerlane and Other 

Poems”. Ao longo de sua vida turbulenta, Poe trabalhou nas revistas Southern Literary 

Messenger, Burton’s Gentleman’s Magazine, Graham’s Magazine e Sunday Times, 

onde muitas de suas obras foram publicadas. O conto “The Black Cat”, foi publicado 

no dia 19 de agosto de 1843 em uma edição do Saturday Evening Post, se tornando 

um dos contos mais populares de Poe.  

O conto “The Black Cat”, que me foi exposto ainda no ensino fundamental, pode 

ser classificado como literatura gótica, categoria onde o uso da psicologia do terror e 

do imaginário são recorrentes. O conto retrata um personagem condenado a morte, 

confessando as atrocidades cometidas que teriam lhe levado à condenação. O 

personagem-narrador vai relatando gradualmente os acontecimentos que lhe levaram 

a uma decadência moral, descrevendo como uma pessoa, que, segundo este 

narrador, era amável e adorava os animais, se torna um assassino frio e perverso. 

Nesse conto, Poe constrói uma narrativa ambígua, cheia de declarações subjetivas, 

utilizando elementos do horror e do terror.  

Com base nisso, apresento como problemática desta pesquisa o 

questionamento: quais elementos da literatura de horror e terror Edgar Allan Poe 

utilizou na construção de seu conto “The Black Cat”? 

Essa análise tem como finalidade apontar os elementos literários integrados 

nas narrativas de horror e terror no conto de Edgar Allan Poe, proporcionando uma 

releitura de “The Black Cat”. Além disso, esse trabalho de pesquisa poderá contribuir 

para os estudos dos elementos da literatura gótica.  
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Dessa forma, podemos afirmar que o objetivo geral desse trabalho será 

descrever os elementos das narrativas de horror e terror. Em relação aos objetivos 

específicos, essa pesquisa vai apontar no conto de Poe como esses elementos se 

apresentam, e também (consequentemente) de que forma Poe utilizou esses 

elementos para construção de um efeito.  

O tipo de pesquisa desenvolvida nesse trabalho será a de natureza qualitativa, 

tendo como base a investigação bibliográfica essencialmente voltada para os 

conceitos relacionados à literatura de horror e terror, assim como um levantamento 

biográfico sobre Edgar Allan Poe. No desenvolvimento da pesquisa buscamos 

evidenciar informações obtidas a partir das observações dos autores como Andrew 

Smith, Emma Clery, Jerrolde Hogle, Fred Botting, David Punter e Júlio França. 

A presente pesquisa será dotada com uma estrutura de três capítulos, sendo 

eles organizados da seguinte forma: no primeiro capítulo será apresentada a trajetória 

biográfica e literária de Edgar Allan Poe; no segundo capítulo iremos transcorrer sobre 

o gótico e suas variações na literatura cronologicamente até chegarmos nos conceitos 

de horror e terror, construindo um suporte teórico e, finalmente, no terceiro capítulo, 

apresentaremos um breve resumo do conto “The Black Cat” e, com base no suporte 

teórico, buscaremos apontar os elementos do horror e do terror no conto, expondo 

alguns fragmentos do conto relacionando-os com os aspectos da literatura gótica 

Ao final, apresentaremos as considerações finais sobre todo o desenvolvimento 

dessa pesquisa monográfica. 

Uma vez apresentados os conceitos introdutórios deste trabalho de pesquisa, 

passemos então para o primeiro capítulo, onde conheceremos um pouco do contista 

Edgar Allan Poe. 
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CAPÍTULO I: BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA BIOGRÁFICA 

E LITERÁRIA DE EDGAR ALLAN POE. 

 

Edgar Allan Poe nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 em Boston, 

Massachusetts. Seus pais, David Poe Jr. e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, eram atores 

itinerantes da Grã-Bretanha e tiveram uma breve participação na vida de Poe pois, 

seu pai, David, deixou a família em meados de 1811 e sua mãe, Elizabeth, morreu em 

dezembro do mesmo ano em Richmond, Virginia. Órfãos, Poe e seus dois irmãos, 

William e Rosalie, foram separados. Seu irmão mais velho William, ficou sob os 

cuidados de seus avós paternos em Baltimore. Rosalie foi adotada pelos Mackenzie 

e foi morar em Washington.  Poe foi acolhido por John Allan, um comerciante bem-

sucedido, e sua esposa Frances Valentine Allan, pois, o casal não podia ter filhos. 

Fisher (2008), no primeiro capítulo de sua introdução sobre Edgar Allan Poe destaca 

que, embora o autor tenha sido criado pelos Allan, ele nunca foi reconhecido 

legalmente como filho do casal. 

Em sua concisa biografia de Edgar Allan Poe, Roberts (1980) conta que Poe e 

seus pais adotivos foram viver na Inglaterra, lugar onde o autor norte-americano 

passou cinco anos de sua vida estudando na Manor House School. Estranhamente 

nessa época Poe não usava o nome dos Allan. Quando Poe tinha 17 anos, ele 

ingressou na Universidade de Virginia e seu comportamento nessa época lhe rendeu 

conflitos com seu pai adotivo. Fisher (2008) explica que apesar de se destacar 

positivamente em Línguas Clássicas e Modernas, Poe também acumulou algumas 

dívidas de jogos. Sobre esse acontecimento Roberts (1980) esclarece que, o acumulo 

de dívidas foi resultado da tentativa de Poe acompanhar o estilo de vida 

financeiramente elevado de seus colegas, ao mesmo passo que seu pai lhe negava 

recursos para manter esse estilo de vida. Esses episódios impulsionaram Allan a 

impedir o retorno de Poe a Universidade pelo segundo ano.  

De acordo com Roberts (1980), em 1827 Poe foi para Boston e lá conseguiu 

publicar seu primeiro livro de poesias nomeado: “Tamerlane and Other Poems”. 

Apesar de a obra não ter recebido reconhecimento, esse foi o primeiro passo concreto 

de Poe no mundo da escrita. Fisher (2008) em relação a esse assunto acrescenta 

que, ao invés de se preparar para ingressar na firma do pai, Poe tomou a decisão de 
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ser um poeta. Esse fato, somado ao comportamento do contista estadunidense na 

Universidade da Virginia, afetaram negativamente a relação entre pai e filho. Fisher 

(2008) completa, afirmando que, com a morte de sua mãe adotiva, Frances, e o novo 

casamento de Allan agravaram os conflitos entre Poe e seu pai.  

Ainda de acordo com Fisher (2008), Poe também teve uma carreira militar 

integrada na academia de West Point, local onde o contista treinou como artífice, 

fazendo balas e explosivos. Entretanto, Poe não permaneceu muito tempo na 

academia militar e logo submeteu-se a corte marcial com o objetivo de ser expulso. 

Após sua expulsão na academia de West Point, Poe foi morar em Baltimore. 

Fisher (2008), relata que ele residiu na casa de Elizabeth Poe (sua avó), com sua tia 

Maria Poe Clemm, Virginia e Henry, sendo esses dois últimos filhos de Maria. O autor 

ainda inclui na lista de pessoas que residiam na casa o irmão mais velho de Poe, 

William, que se encontrava doente e infelizmente logo veio a óbito. Os anos em que 

Poe viveu sob o teto de sua avó junto de seus parentes foram de extrema dificuldade 

financeira. 

Roberts (1980), menciona que em 1834, o pai de Poe, Allan, faleceu. Com a 

morte de seu pai adotivo o contista presumiu que receberia alguma parte da fortuna, 

no entanto, não foi isso que aconteceu. Ao que se pode observar externamente, os 

conflitos entre Poe e Allan afetaram fortemente e de forma negativa a relação dos 

dois.  

Por conta da situação financeira em que se encontrava, Fisher (2008) nos diz 

que, Poe estava decido a seguir carreira como autor, contudo, sua poesia não estava 

atraindo nenhum rendimento, então Poe passou a escrever obras de ficção.  

A trajetória de contos publicados de Poe se inicia em um jornal da Filadélfia 

chamado Saturday Courier.  Fisher (2008) aponta que, em 1832 cinco contos de Poe 

foram publicados anonimamente no jornal; isso ocorreu porque naquela época as 

cláusulas de direitos autorais eram bastante falhas, dessa forma, foi possível a 

publicação dos contos sem o devido reconhecimento. 

Posteriormente Poe conseguiu um espaço para trabalhar no Southern Literary 

Messenger, que era um periódico publicado em Richmond, na Virgínia. Fisher (2008) 

relata em seu texto que alguns dos contos de Poe eram publicados no periódico, além 
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disso, Poe também escrevia críticas literárias notáveis, considerando que naquele 

tempo a mídia impressa estava recebendo atenção nos Estados Unidos. 

Em 1836, Poe casou-se com sua prima, Virginia Clemm, 13 anos mais jovem 

que ele, e trouxe sua tia Maria para morarem juntos. Porém, no ano seguinte, segundo 

Fisher (2008), desentendimentos entre Poe e o dono do periódico o qual trabalhava, 

Thomas White, culminaram na saída do contista de Richmond em busca de outras 

oportunidades em Nova Iorque.  

  Roberts (1980), descreve que a ida a Nova Iorque rendeu ao contista 

momentos de dificuldade; à vista disso, Poe resolveu se mudar com sua esposa e tia 

para Baltimore, todavia a situação da família ficou ainda mais complicada, chegando 

a viver na extrema pobreza.  Fisher (2008) revela que, depois de enfrentar essas 

adversidades Poe, sua esposa e sua tia foram viver na Filadélfia, local onde o contista 

conseguiu um trabalho na edição da revista literária Burton’s Gentleman’s Magazine, 

e também onde Poe publicou “The Fall of the House of Usher” e “William Wilson”, dois 

dos mais estimados contos de Poe.  

Na sequência, Roberts (1980) afirma que Poe foi demitido de seu emprego na 

revista em razão de um problema recorrente, a bebida. Porém, Fisher (2008) nos diz 

que Poe voltou a ter seu emprego na edição da revista uma vez que William Evans 

Burton (fundador) vendeu a revista para George R. Graham que passou a se chamar 

“Graham’s Magazine”. Posteriormente, devido à falta de controle com a bebida, mais 

uma vez, Poe perdeu seu emprego. 

No ano de 1844, FIisher (2008) menciona que Poe e sua família se mudaram 

para Nova Iorque, mais especificamente para o bairro Fordham, lugar onde o contista 

vivenciou os momentos mais promissores de sua carreira como escritor a partir da 

publicação do poema “The Raven” em 29 de janeiro de 1845. Apesar do sucesso, os 

transtornos com a bebida permaneceram marcando a vida de Poe, e esse problema 

tomou proporções ainda mais intensas com a morte de sua esposa, Virginia, em 1847. 

Fisher (2008) descreve o último ano de vida de Poe como um ano “ocupado”, 

com várias de suas obras publicadas em jornais e revistas da época, um episódio de 

delírio ocasionado pelo excesso de álcool na Filadélfia e um noivado com Elmira 

Shelton, com quem o contista planejava se casar em sua volta a Nova Iorque. No 
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entanto, no dia 7 de outubro de 1849 Edgar Allan Poe faleceu. Fisher (2008) nos conta 

que o contista foi encontrado em estado crítico em uma taverna de Baltimore e levado 

para o hospital de Washington. Existem inúmeras versões sobre os últimos momentos 

de vida de Poe, entretanto, Roberts (1980) afirma que a maioria dos biógrafos 

chegaram ao consenso que o escritor morreu por consequência do alcoolismo, e ainda 

cita Dr. Benitez, o qual alega que Poe morreu depois de quatro dias alucinando dentro 

do hospital. Poe foi enterrado no cemitério Westminster Presbyterian Church, em 

Baltimore, no dia seguinte de sua morte.  

O que sucedeu a morte do autor foi uma série de difamações por parte de 

alguns escritores da época, um deles é mencionado por Fisher (2008), Rufus Wilmot 

Griswold, um possível inimigo do contista, escreveu um obituário com afirmações um 

tanto perturbadoras sobre a vida de Poe. Toda essa confusão de declarações 

eventualmente influenciaram a percepção sobre a personalidade de Edgar Allan Poe: 

enquanto alguns tentavam afetar sua imagem, outros (seus admiradores) exageravam 

em esconder os defeitos. Unicamente com o passar do tempo foi possível obter 

informações sem intenções tendenciosas, revelando a genialidade deste artista na 

tessitura de sua fortuna literária.    
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CAPÍTULO II: SOBRE O GÓTICO E SUAS VARIAÇÕES EM LITERATURA. 

 

Passemos a este novo capítulo de nossa monografia, apresentando o conceito 

de gótico e dois aspectos intimamente relacionados a este conceito, o horror e o terror, 

os quais compreendemos ser pontuais na compreensão de muitos dos contos de 

Edgar Allan Poe; especificamente “The Black Cat”, objeto e objetivo principal de nossa 

pesquisa.  

Na introdução do livro sobre a literatura gótica de Smith (2007), a palavra 

‘gótico’ está relacionada ao povo Godo (Goth), que foi uma tribo germânica que se 

espalhou pela Europa no século IV. Os Godos contribuíram para a queda do Império 

Romano e foram se estabelecendo sob os escombros deste império no início da Idade 

Média.  O termo gótico então, referenciava à Idade Média, também conhecida por 

Idade das Trevas. Esse aspecto negativo que carregava o termo gótico estava 

relacionado ao povo bárbaro que originou o nome, dessa forma a época ficou marcada 

pela representação de superstições, feitiçarias e barbarismo supostamente praticados 

naquele tempo. 

O termo gótico antes de se tornar um gênero da literatura era utilizado para 

classificar a arquitetura que foi desenvolvida a partir do estilo românico na Idade 

Média. A arquitetura gótica era caracterizada por suntuosas construções 

acompanhadas de enormes janelas adornadas por vitrais coloridos, espaços amplos 

e iluminados e também estátuas de gárgulas que tinham como propósito espantar 

maus espíritos; afinal, as construções eram fundamentadas no pensamento católico.  

A literatura gótica, teoricamente, teve sua origem na Inglaterra no século XVIII 

através do escritor e membro do parlamento inglês, Horace Walpole, com o romance 

“The Castle of Otranto”.  Em sua introdução sobre o gótico na cultura ocidental Hogle 

(2002), comenta que Walpole utilizou um pseudônimo na primeira versão publicada 

de “The Castle of Otranto” em 1764, no entanto, em 1765 ele assumiu a autoria. Isso 

aconteceu porque na primeira versão Walpole apresenta o livro como um manuscrito 

medieval, ou seja, fugia dos padrões de sua época onde a tendência era o romance 

(novel), com uma abordagem mais realista. Clery (2002), relata que “novel”, nesse 

contexto, significa “o novo”, e esse conceito pregava uma ideia de maior credibilidade 
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e progressão a um gênero de ficção para a era do Iluminismo do que o antigo 

romance.   

Segundo Smith (2007), Walpole publicou uma segunda edição assumindo sua 

autoria (considerando o sucesso de sua obra) com o objetivo de definir um novo 

modelo de escrita mesclando o romance medieval com o moderno. Clery em seu texto 

sobre a gêneses da ficção gótica ainda reforça:   

(...) Walpole wanted to combine the unnatural occurrences associated with 
romance and the naturalistic characterization and dialogue of the novel. Just as 
the novel contained traces of romance, so Walpole’s experiment drew on the 

innovations of realist and sentimental fiction. (CLERY, 2002, p.24). 

Smith (2007) aponta que o prefácio de Walpole na segunda edição de “The 

Castle of Otranto” é importante porque descreve as origens do gótico e seus 

elementos. Smith (2007) identifica esses elementos como, imagem de patriarcas 

demoníacos, referências a religião, modelos de família, representações da 

aristocracia (de forma ambivalente) e papel do gênero nas construções de poder 

(onde a figura feminina é moralmente virtuosa enquanto o homem é detentor do poder 

econômico e social).  

Com o sucesso da obra de Walpole, consequentemente outros autores foram 

sendo influenciados pelos elementos utilizados pelo autor e várias obras de mesmo 

teor foram sendo produzidas, procedimento que foi sedimentando a narrativa gótica 

como uma nova vertente do Romantismo.  

Na sequência do primeiro marco na literatura gótica, muitos autores 

reproduziram a estética de Walpole, no entanto, poucos deles trouxeram um grau de 

inovação na narrativa gótica. Uma dessas inovações, segundo Hogle (2002), foi 

promovida por Ann Radcliffe, sendo uma delas o reforço ao vínculo do gótico com a 

figura feminina da época e sua experiência na sociedade. Hogle (2002), ainda nos diz 

que Ann Radcliffe era uma das mais populares escritoras por volta de 1790, isso 

porque o número de leitoras na classe média foi crescendo a partir de 1760 e em 

decorrência disso, ela e aqueles outros autores que seguiam seu modelo de escrita, 

foram encorajados a desenvolver no cenário gótico uma figura feminina com um certo 

poder e propriedade, mesmo que essas fizessem parte de um cenário dominado pelos 

homens e também, de certa forma, alarmante para as mulheres. Nesse aspecto, 

Hogle (2002) chama atenção para uma questão recorrente sobre o gênero gótico: 
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Seria esse um gênero essencialmente conservador ou revolucionário? Respondendo 

ao próprio questionamento, o autor fala que o gótico oscila entre o revolucionário e o 

conservador de modo que retrata (como no caso das obras de Ann Radcliffe) uma 

mistura dessas duas posturas. O autor ainda afirma que:  

(…) the Gothic can both raise the sad specters of “othered” and oppressed 
behaviors, crossings of boundaries, and classes of people and finally arrange 
for the distancing and destruction of those figures or spaces into which the most 
troubling anomalies have been abjected by most of the middle class. 
(HOGLE, 2002, p. 13). 

Outra característica, estabelecida por Ann Radcliffe no cenário literário gótico, 

foi uma nova perspectiva sobre o sobrenatural, que por vezes, era racionalizado 

dentro de suas obras. Clery (2002) atribui essa racionalização do sobrenatural (que 

ele define como “sobrenatural explicado”) como uma forma de reconciliação com a 

cultura Protestante que marcava aquela época.  

Outras inovações do gênero gótico só vêm aparecer por volta do início do 

século XIX, com o sobrenatural desvinculado ao universo de fantasmas, demônios e 

maldições, e vinculado a ciência. De acordo com Hogle (2002), essa nova convenção 

acontece em resposta as transformações da sociedade ocidental, como por exemplo, 

a aceleração da revolução industrial com as máquinas assumindo o lugar dos 

trabalhadores, condição que traz uma reflexão sobre o papel do indivíduo no sistema. 

Uma das obras que representam essa perspectiva do gótico e que se relacionado à 

ciência é a obra “Frankenstein” da autora inglesa Mary Shelley, publicada em 1818. 

Também foi no século XIX que surgiram as primeiras obras sobre vampiros e 

personagens com mentes perturbadas; esse último era elemento recorrente nas obras 

de Edgar Allan Poe, um dos autores mais populares do gênero gótico, que no século 

XIX tinha se tornado destaque em terras norte-americanas. 

No século XX, conforme explica Hogle (2002), o cenário gótico foi disseminado 

em várias expressões artísticas, como filmes, séries de televisão, peças, músicas, 

jogos de computadores e também onde progrediram os estudos acadêmicos sobre a 

ficção gótica. O autor ainda destaca a relevância da ficção gótica na cultura ocidental 

de modo que, embora seja uma vertente antiga, continua se renovando e se fazendo 

presente.  

Smith (2007) atesta que o gótico representa uma confluência de questões sobre 

classe, gênero, nação, história, raça e o próprio indivíduo. É notável o caráter 
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transgressor da literatura gótica pois ela bate de frente com a sociedade e seus 

valores através de temáticas sombrias que se fazem presentes na natureza do ser 

humano ao longo de todos os séculos.  

Integrado de maneira mais pontual dentro do conceito de gótico, encontramos 

tais aspectos como o horror e o terror. Em um dos capítulos do livro “The Handbook 

to Gothic Literature”, que se refere ao gênero horror, o autor Botting (1998) nos diz 

que o horror é frequentemente relacionado ao terror no sentido de descrever e 

representar emoções produzidas pelo medo, no entanto, esses dois gêneros podem 

ser distintos na acepção de que:  

Bound up with feelings of revulsion, disgust and loathing, horror induces states 
of shuddering or paralysis, the loss of one's faculties, particularly consciousness 
and speech, or a general physical powerlessness and mental confusion. Where 
terror is often connected to an immediate threat, the cause of horror is far less 
discenible in that it involves the subject to a greater and more disturbing extent, 
confounding inner and outer worlds in an all pervasive disorientation. 

(BOTTING, 1998, p. 124). 

Nessa perspectiva podemos entender o terror como o sentimento de perigo 

eminente, enquanto o horror lida com a incerteza e confusão dos acontecimentos. Na 

literatura, existem inúmeros debates sobre a distinção entre o horror e o terror, e uma 

delas está ligada a esfera sociopolítica, como explica Punter em seu texto sobre o 

terror no livro “The Handbook To Gothic Literature”:  

Terror, on the other hand, has the hallmark of a regime; it is both deeper and 
less total than horror, offering us the dual possibilities of submersion in a 
condition of political abjection and at the same time the thought of an escape 
into a realm where terror has ceased and we can re-emerge from our hiding 

place. (PUNTER, 1998, p. 235). 

Outro aspecto de distinção entre o horror e o terror, de acordo com Punter 

(1998), é o nível de ligação com o sublime, o qual o terror transcende em maior escala 

que o horror. Botting (1998) menciona que o terror denota uma emoção edificante, 

que atiça a imaginação, enquanto o horror paralisa e promove um estado de confusão 

e caos. Botting ainda relaciona estes estados com a representação de elementos da 

ficção gótica, como labirintos, masmorras e túmulos. Dessa forma, se torna improvável 

falar dos gêneros de horror e terror sem mencionar sua associação ao gênero gótico. 

Para pontuarmos com mais detalhe esses dois gêneros, comecemos com “A 

dictionary of literary terms and literary theory” de Cuddon (2013), o qual define o horror 
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como uma narrativa de ficção que assusta, choca e até mesmo induz o leitor a sentir 

aversão ou repulsa. O dicionário previamente citado também explica que:  

Often horror stories are noteworthy for their exploration of the limits of what 
people are capable of experiencing. They venture into the realms of 
psychological chaos, trauma and taboo desire, and the near side of barbarism; 
they explore the capacity to experience fear and what lurks on and beyond the 

shifting frontiers of consciousness. (CUDDON, 2013, p. 340).  

Em seu artigo sobre o horror na ficção literária França (2008, p. 01) afirma que: 

“Literatura de Horror é a denominação mais usual dada a textos ficcionais que, de 

algum modo, são relacionados ao sentimento de medo físico ou psicológico”. 

Observa-se então que o gênero do horror na literatura é projetado com o objetivo de 

assustar e, além disso, explorar a imaginação do leitor em relação ao desconhecido.  

França, também apresenta em seu artigo um estudo de gênero feito por 

Tzvetan Todorov sobre o fantástico, do qual a ficção de horror e de terror apresentam 

estreitas correlações. Sobre esse estudo, França cita Todorov na definição do que é 

o fantástico na literatura:  

(...) um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo 
mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções 
possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação 
e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o 
acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse 

caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós (TODOROV, 
2007 apud FRANÇA, 2008, p. 06). 

A ficção de terror integra o gênero do fantástico, ou seja, pode ser uma narrativa 

com elementos desvinculados do cotidiano do ser humano como bruxas, vampiros e 

monstros.  No entanto, o gênero do horror não lida somente com o sobrenatural, 

também lida com a realidade do ser humano e seus medos reais ou psicológicos.  

A ficção de horror pode ser observada em muitos exemplares da literatura e 

das artes há muito tempo, porém, de acordo com França (2008), a literatura ocidental 

considera a obra de Horace Walpole “O Castelo de Otranto” (publicado em 1764) a 

origem das histórias de horror, como já adiantamos inicialmente neste capítulo. O 

romance de Walpole, também classificado como literatura gótica, deu início a prática 

de escrever narrativas de horror almejando causar um efeito no leitor, por exemplo, o 

medo.  

A produção de efeito nas narrativas de horror é uma das principais 

características nos contos de Edgar Allan Poe, que sem dúvida é um dos escritores 
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mais habilidosos e de maior referência na literatura de horror. Poe apresenta o 

sobrenatural em suas obras subjetivamente, dessa forma, ele dá margem para o leitor 

explorar a imaginação e tirar suas próprias conclusões em relação aos 

acontecimentos em suas histórias.  

Em seu artigo intitulado “A Função do Terror nas Obras de Edgar Allan Poe”, 

Garrison afirma em relação a construção de contos que Poe apoia: “the principles of 

originality, brevity, totality and single effect. ” (GARRISON, 1966, p.139). Originalidade 

é um elemento recorrente nos contos de Poe, prova disso é, que além de elevar o 

nível de reconhecimento da ficção de horror, Poe também foi um dos precursores da 

ficção policial, mostrando seu potencial inconfundível. Em relação a brevidade e a 

totalidade nas obras de Poe, o próprio Garrison esclarece que “he considered the 

"brief prose tale" in its highest order an appropriate vehicle for the poetic sentiment, 

perhaps second only to the synthesis of poetry and music in verse. ” (GARRISON, 

1966 p.149). A unidade de efeito é o elemento que mais se destaca na literatura de 

horror de Poe, pois seu trabalho com a escrita é capaz de entrar na mente do leitor e 

construir uma atmosfera de tensão e medo. 

Garrisom (1966) ainda nos diz que, o feito mais nobre de Edgar Allan Poe foi a 

busca pela “Supernal Beauty”. O que o autor do artigo chama de “Supernal Beauty”, 

pode ser relacionado com a teoria do Sublime de Edmund Burke apresentada no artigo 

inicialmente citado de França, o qual ele explica: 

O entendimento da relação entre o conceito burkeano de Sublime e a literatura 
de horror passa pela compreensão de suas noções de prazer e de dor. Para 
Burke, a dor não seria simplesmente a eliminação do prazer, tampouco o 
prazer o simples eliminar da dor. (...) A dor seria, entretanto, uma emoção mais 
poderosa do que o prazer e teria uma influência muito mais intensa sobre a 
imaginação. A percepção da dor, ou do perigo, quando o indivíduo não 
estivesse realmente em perigo ou em dor, produziria uma forma prazerosa de 
medo, o deleite [delight]. Uma das fontes do deleite poderia ser a experiência 

do Sublime. (FRANÇA, 2008, p. 07). 

Dessa forma, podemos entender que essa “Supernal Beauty” que Poe buscava, 

de acordo com Garrison (1966), não se trata de uma simples Beleza caracterizada 

pelo que dá prazer aos olhos, mas sim algo de composição mais complexa, como o 

Sublime. Em relação a essa complexidade do Sublime, França nos diz que: “Nessa 

combinação, pavor, medo e horror são efeitos não apenas possíveis, mas ainda mais 

potentes do que os produzidos pela contemplação do belo” (FRANÇA, 2008, p. 07). 
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França (2008), classifica como uma das fontes do Sublime “a percepção da 

imensidão ou da infinitude”, ou simplesmente a percepção daquilo que pode ou não 

fazer parte do mundo real. Talvez fosse esse o tipo de efeito que Poe almejava, um 

efeito que transcendesse o plano real ao imaginário, da razão à loucura, do racional 

ao sobrenatural. 

Diante dessas considerações, passemos ao capítulo seguinte onde 

pretendemos fazer uma análise do conto “O gato negro” deste contista estadunidense, 

referenciados pelos conceitos aqui explorados.   
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CAPÍTULO III: O HORROR E O TERROR EM “THE BLACK CAT”. 

 

Nesta etapa de nossa monografia pretendemos apresentar uma análise do 

conto “O gato preto”, de E. A. Poe, sob a perspectiva do gênero gótico e dois de seus 

conceitos afluentes, quais sejam: o horror e o terror. Antes, porém, apresentemos um 

resumo desta narrativa. 

O conto tem início com o personagem principal, cujo nome não é revelado, 

escrevendo sobre os acontecimentos que resultaram em sua condição de condenado 

à morte, confinado em sua cela em seus últimos momentos de vida. O personagem 

afirma está em suas perfeitas faculdades mentais, embora não espere nenhuma 

credibilidade diante das atrocidades que cometeu. Em seguida, o personagem nos 

revela sua personalidade enquanto criança, que era muito amável, como tinha um 

carinho especial pelos animais e como passou os melhores momentos de sua infância 

com eles. O narrador também conta que casou muito cedo, e que sua esposa 

compartilhava com ele do mesmo apreço pelos animais. O casal tinha em sua posse 

uma considerável variedade de animais como peixe, coelhos, pássaros, um cachorro, 

um macaco e em especial um gato.  

O personagem descreve o gato como “[…] a remarkably large and beautiful 

animal, entirely black, and sagacious to an astonishing degree.” (POE, 1922, p. 67), e 

tinha uma notável preferência pelo animal, nomeado Pluto. A amizade entre o 

personagem e o animal durou anos, porém o personagem conta que sua 

personalidade começou a mudar com o excessivo consumo de álcool. O narrador 

confessa com um tom de remorso que passou a maltratar os animais e até mesmo 

sua esposa. Certo dia, em um surto de fúria, o personagem principal agarrou Pluto e 

lhe arrancou um dos olhos com um canivete. O gato se recuperou da agressão 

eventualmente, mas não se aproximava mais do seu dono. Isso irritou ainda mais o 

narrador e, em um outro ato de perversidade, o narrador enforcou Pluto.  

Na mesma noite em que o narrador cometerá a atrocidade de enforcar o pobre 

gato, ele foi despertado pelo fogo tomando sua casa. O narrador perdeu todos os seus 

bens nesse incêndio, no entanto, estranhamente, uma parede havia permanecido em 
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pé e exibia a figura de um gato com uma corda em torno do pescoço, e essa imagem 

passou a atormentar o personagem principal. 

Posteriormente, o personagem descreve que estava em um bar, um pouco 

afetado pela bebida, quando notou a presença de um gato. Esse mesmo gato o seguiu 

da saída do bar até sua nova residência. O personagem conta que sua esposa 

rapidamente se encantou pelo animal. O narrador descreve esse segundo gato como:  

It was a black cat -- a very large one -- fully as large as Pluto, and closely 
resembling him in every respect but one. Pluto had not a white hair upon any 
portion of his body; but this cat had a large, although indefinite splotch of white, 

covering nearly the whole region of the breast. (POE, 1922, p.71). 

Segundo o personagem, ele logo passou a ter aversão pelo gato, embora o 

animal demonstrasse nutrir apreço por ele, sempre o seguindo pela casa, e isso lhe 

irritava. Além disso, o personagem conta que seu humor só piorava, estava cada vez 

mais rabugento e raivoso. Certo dia, o narrador acompanhado de sua esposa, se 

dirigiu ao porão para realizar alguma tarefa doméstica, quando o gato quase o 

derrubou enquanto descia a escada. Esse ato o deixou ensandecido e, em outro surto 

de ódio, o personagem pegou um machado com a intenção de atingir o gato, e só não 

o fez porque sua esposa lhe segurou o braço. Porém o narrador fez algo pior: tomado 

pela fúria, golpeou o crânio de sua esposa com o machado, matando-a 

imediatamente.  

Logo após cometer esse ato brutal, o narrador friamente começa a arquitetar 

formas de se livrar do cadáver de sua esposa. Entre as várias possibilidades pensadas 

o personagem, por fim, decide emparedar o corpo no que parecia ser uma adega. 

Com o corpo escondido e o gato desaparecido, o personagem afirma que se 

sentia feliz e triunfante. No entanto, como já era esperado, policiais apareceram na 

casa para revistar o local em busca de sua esposa. Não encontrando nada, os policiais 

já se despediam do narrador quando um barulho lhes chamou a atenção, o narrador 

descreveu o barulho como “[...] a cry, at first muffled and broken, like the sobbing of a 

child, and then quickly swelling into one long, loud, and continuous scream, utterly 

anomalous and inhuman” (POE, 1922, p.77). Imediatamente os policiais começaram 

a retirar os tijolos da parede e se depararam com o corpo da mulher em estado de 

decomposição. Os policias ficam consternados com a cena do cadáver, porém, o que 

aterroriza o personagem principal é a figura do gato que ele tanto odiava postado em 
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cima da cabeça do corpo de sua esposa, só então se dando conta que tinha 

enclausurado o gato junto ao cadáver de sua esposa.  

Edgar Allan Poe sempre se destacou na literatura por sua genialidade no que 

se refere à exploração e investigação da mente humana, isso porque este contista 

segue uma metodologia rígida de composição na qual a unidade de efeito é o 

elemento principal. Dessa forma, é possível entender que o desenvolvimento de suas 

obras está sempre em função do efeito, o que classifica suas narrativas como ótimos 

exemplares do conto tradicional e do gênero de horror e terror. 

 Em “The Black Cat”, o primeiro elemento que Poe vai usar em função do efeito 

é o narrador em primeira pessoa, que vai se dirigir ao leitor relatando certos 

acontecimentos de sua vida. Logo no início do conto, o narrador anônimo afirma que:  

For the most wild yet most homely narrative which I am about to pen, I 
neither expect nor solicit belief. Mad indeed would I be to expect it, in a 
case where my very senses reject their own evidence. Yet, mad am I 

not—and very surely do I not dream. (POE, 1922, p. 66). 

 A confusão mental do personagem é uma das características evidentes do 

gênero de horror e nessa passagem podemos identificar a hesitação do narrador; ele 

não parece estar completamente convencido de sua sanidade, apesar de defendê-la. 

Nesse trecho, o narrador relativiza a legitimidade dos acontecimentos, dando ao leitor 

uma margem subjetiva de compreensão. Marques (1999), em sua análise sobre a 

escrita fantástica em “O Gato Preto”, questiona a credibilidade do narrador afirmando 

que: “No fantástico repudia-se a lógica discursiva, linguística, para que se 

problematize o fato aterrorizante. ” (MARQUES, 1999, p. 81.), considerando a 

correlação entre o fantástico e o terror, pode-se entender a narração do personagem 

principal como incerta.  

 Ainda no início do conto, o motivo dos acontecimentos estarem sendo 

relatados também é exposto pelo narrador: “But to-morrow I die, and to-day I would 

unburden my soul” (POE, 1922, p. 66), o qual expressa pesar e arrependimento diante 

de sua condenação. A morte é um assunto recorrente nos contos de Poe, e também 

é um elemento característico do horror, principalmente pela maneira como ela é 

abordada em suas narrativas, ainda mais quando contextualizada em um ambiente 

decadente e mórbido como a cela de um condenado (“felon’s cell”). 
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Observamos em dado momento deste conto que o narrador começa a expor 

alguns traços de sua personalidade durante a infância, descrevendo a figura de uma 

criança amistosa e bastante afeiçoada aos animais: 

From my infancy I was noted for the docility and humanity of my 
disposition. (...). I was especially fond of animals, and was indulged by 
my parents with a great variety of pets. With these I spent most of my 
time, and never was so happy as when feeding and caressing them. 

(POE, 1922, p. 66). 

Essa descrição do narrador sobre sua infância pode ser entendida como um 

parâmetro de contraste de como uma criança inocente que estimava os animais 

desenvolve ao longo da narrativa uma postura agressiva e com requintes de 

crueldade. Essa caracterização do personagem pode ser vista como um elemento do 

horror e do terror, afinal essa descrição constrói uma visualização da transmutação 

da natureza humana: aquele que é (aparentemente) amável e inocente, mas que pode 

também surpreender ao cometer atrocidades. Hogle (2002), afirma esse aspecto da 

literatura gótica que, promove a destruição de uma figura a margem dos padrões 

sociais.   

Em seguida, o narrador nos revela com certa satisfação como ele e sua esposa 

compartilhavam do mesmo gosto pelos animais e de como eles possuíam uma grande 

variedade deles. No entanto, o narrador tem como maior interesse seu gato, o qual é: 

“(..) remarkably large and beautiful animal, entirely black, and sagacious to an 

astonishing degree. ” (POE, 1922, p. 67). Logo após a descrição do gato, o narrador 

adiciona um comentário aparentemente aleatório: “In speaking of his intelligence, my 

wife, who at heart was not a little tinctured with superstition, made frequent allusion to 

the ancient popular notion, which regarded all black cats as witches in disguise” (POE, 

1922, p. 67). Considerando que todo elemento utilizado nas narrativas de Poe tem 

como objetivo atingir uma unidade de efeito, nesse fragmento Poe parece ter a 

intenção de introduzir o elemento sobrenatural no conto. A superstição citada pelo 

narrador em relação ao gato preto surgiu na Idade Média; uma era carregada de 

superstições, onde os gatos de cor preta eram relacionados a bruxas, demônios e má 

presságios. Além disso o nome do gato, Pluto – ou Plutão, está relacionado ao um 

deus romano do submundo, o qual na mitologia grega também é conhecido por Hades, 

o lugar dos mortos. 
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Depois de mencionar o gato e seu apego ao bicho, o narrador começa a 

descrever como foram ocorrendo as mudanças em sua personalidade; menciona que 

essas mudanças ocorriam em razão de uma intemperança criada pelo Diabo (“Fiend 

Intemperance”). Um pouco mais adiante no conto o narrador nos revela que essa 

intemperança é causada pelo vício no álcool. Botting (1998), destaca como 

característica do horror esse estado de perda das faculdades mentais que no conto, 

podem ser atribuídas a consumo do álcool.  

Assumindo uma identidade de alcoólatra, o narrador revela com um tom de 

embaraço seus abusos verbais e físicos direcionados a seus animais de estimação e 

até mesmo à sua esposa. Nesse ponto da narrativa, outro elemento do horror pode 

ser identificado através da exploração do lado sombrio do ser humano (que no conto 

é retratado pela figura masculina) que Smith (2007) identifica como “imagem de 

patriarca demoníaco”.  

Como uma representação forte do horror, os acontecimentos no conto vão se 

agravando e se tornando cada vez mais violentos e perversos. Certo dia, como 

colocamos incialmente neste capítulo, o narrador chega ao extremo de arrancar com 

uma faca um dos olhos de Pluto. Em relação a esse acontecimento o narrador 

descreve que:  

The fury of a demon instantly possessed me. I knew myself no longer. 
My original soul seemed, at once, to take its flight from my body; and a 
more than fiendish malevolence, gin-nurtured, thrilled every fibre of my 
frame. I took from my waistcoat-pocket a pen-knife, opened it, grasped 
the poor beast by the throat, and deliberately cut one of its eyes from 

the socket! (POE, 1922, p. 68). 

 Em justificativa ao ato, o narrador aponta a influência do álcool, a que ele se 

refere como ‘doença’. Porém, aqui encontramos um dos principais elementos do 

horror, que Botting (1998) indica como sentimento de repulsa, nojo e aversão causada 

no leitor.  

Chegando em um nível mais agravante de sua perversidade o narrador enforca 

seu gato, Pluto. Sobre este ato o narrador relata que:  

Yet I am not more sure that my soul lives, than I am that perverseness 
is one of the primitive impulses of the human heart -- one of the 
indivisible primary faculties, or sentiments, which give direction to the 
character of Man. Who has not, a hundred times, found himself 
committing a vile or a silly action, for no other reason than because he 
knows he should not? Have we not a perpetual inclination, in the teeth 
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of our best judgment, to violate that which is Law, merely because we 
understand it to be such? This spirit of perverseness, I say, came to my 
final overthrow. It was this unfathomable longing of the soul to vex itself 
-- to offer violence to its own nature -- to do wrong for the wrong's sake 
only -- that urged me to continue and finally to consummate the injury I 
had inflicted upon the unoffending brute. One morning, in cool blood, I 
slipped a noose about its neck and hung it to the limb of a tree; -- hung 
it with the tears streaming from my eyes, and with the bitterest remorse 
at my heart; -- hung it because I knew that it had loved me, and because 
I felt it had given me no reason of offence; -- hung it because I knew 
that in so doing I was committing a sin -- a deadly sin that would so 
jeopardize my immortal soul as to place it -- if such a thing were possible 
-- even beyond the reach of the infinite mercy of the Most Merciful and 

Most Terrible God. (POE, 1922, p. 69). 

Nessa passagem, o narrador se dirige ao leitor com questionamentos sobre a 

complexidade da natureza humana, propondo que, em certos estágios de sua vida, 

qualquer ser humano pode oscilar entre a loucura e a razão, entre a sanidade e a 

decadência moral. Esse aspecto da natureza instável do ser humano, quando se 

inclina para o nocivo e sádico, é mais uma característica marcante do horror, pois 

mostra que, mesmo numa esfera social, cercada de princípios morais, a natureza 

humana ainda pode ser corrompida pela perversidade. Essa perspectiva perversa da 

natureza humana é recorrente nas ficções de horror, Botting explica que: “Horror is 

thus ambivalently human, the feeling that preserves a sense of humanity at the very 

point that 'human nature' is most indefinite, most unbearable and most in danger of 

disintegration.” (BOTTING, 1998, p.131). 

Como pontuado anteriormente, no mesmo dia em que o narrador enforca seu 

gato, durante a noite, ele é surpreendido por um incêndio em sua casa, que destrói 

completamente todas as suas posses. Não existe no conto nenhuma informação 

adicional sobre o que teria provocado este incêndio. No dia seguinte do incêndio, o 

narrador conta que ao visitar as ruínas de sua residência se depara com algo 

inesperado: “I approached and saw, as if graven in bas relief upon the white surface, 

the figure of a gigantic cat. The impression was given with an accuracy truly 

marvellous. There was a rope about the animal's neck.” (POE, 1922, p. 70). Essa 

sequência de acontecimentos inesperados, e um tanto quanto inexplicáveis, são 

particularidades das narrativas de horror e terror. O narrador busca uma explicação 

lógica para o acontecimento, mas parece não se convencer de sua própria conclusão, 

e aí se instala uma hesitação em relação a veracidade dos acontecimentos, pois esse 

acontecimento pode ser tanto real como sobrenatural. Em apoio a essa ideia Marques 

nos diz que “na narrativa poeana coexistem aqueles dois discursos conflitantes, o do 
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esforço racionalizante, lógico, e o do espanto, da estranheza, da desrazão. ” 

(MARQUES, 1999, p.83). 

Em um certo ponto do conto, o narrador faz menção de um dos ambientes que 

ele costumava frequentar, o qual podemos identificar como um ambiente obscuro e 

decadente. É nesse ambiente que o narrador se depara com o segundo gato da 

história, que pela descrição do narrador se parece bastante com Pluto:  

It was a black cat -- a very large one -- fully as large as Pluto, and 
closely resembling him in every respect but one. Pluto had not a white 
hair upon any portion of his body; but this cat had a large, although 
indefinite splotch of white, covering nearly the whole region of the 

breast. (POE, 1922, p. 71). 

O narrador nos conta que o gato o acompanha até sua casa e logo ganha a 

afeição de sua esposa. Todavia, ele logo se sentiu irritado pelo novo gato, até mesmo 

uma certa repulsa pois estranhamente o novo gato também não possuía um dos olhos, 

e apenas a culpa pelo assassinato de Pluto o impedia de machucar o gato. O narrador 

também descreve seu estado de terror ao identificar a marca branca do gato como a 

figura de uma forma. A esse ponto o narrador se descrevia com uma personalidade 

altamente perturbada pela influência da bebida ou pelo misticismo que envolvia o gato 

(considerando que a narrativa tem espaço para as duas possibilidades). O narrador 

usava frequentemente termos como ‘beast’ e ‘thing’ para se dirigir ao gato. É possível 

identificar no conto, através do tom raivoso e perturbado do narrador, uma tensão 

característica do horror e do terror, um suspense que vai sendo construído criando 

uma expectativa no leitor da iminência de algum acontecimento. Como é esperado de 

um conto de horror, a construção dos eventos vai evoluindo intensamente para o pior. 

O pior acontece quando o personagem, irritado com o gato, tenta acertá-lo com um 

machado, porém é impedido pela sua esposa. Nesse instante, possuído pelo que o 

narrador denomina de ‘raiva demoníaca’, o machado que deveria acertar o gato é 

direcionado a cabeça da esposa, pontuando mais um ato de violência. 

No entanto, o narrador não apenas choca o leitor com seu ato de violência e 

brutalidade, mas também surpreende com sua frieza após o ato. Em reação ao 

assassinato de sua esposa, o narrador nos revela que: “This hideous murder 

accomplished, I set myself forthwith, and with entire deliberation, to the task of 

concealing the body. ” (POE, 1922, p. 74). Além disso, o narrador também é 

meticuloso na descrição da ocultação do cadáver: 



28 
 

By means of a crow-bar I easily dislodged the bricks, and, having 
carefully deposited the body against the inner wall, I propped it in that 
position, while, with little trouble, I re-laid the whole structure as it 
originally stood. Having procured mortar, sand, and hair, with every 
possible precaution, I prepared a plaster which could not be 
distinguished from the old, and with this I very carefully went over the 
new brick-work. When I had finished, I felt satisfied that all was right. 
(POE, 1922, p. 75). 

Através dessa descrição podemos identificar uma atmosfera altamente 

mórbida, recorrente nas narrativas de terror e horror, resultando em um sentimento de 

desconforto no leitor. Além da frieza de assassinar e ocultar o cadáver de sua esposa, 

o personagem ainda se sente satisfeito com seu feito. Com o desaparecimento do 

gato, o narrador relata sua sensação de liberdade, felicidade e alívio ao se livrar da 

presença do gato. A esse ponto, a bebida não parece representar influência sobre o 

humor do personagem; aparentemente, a presença do gato lhe causa mais 

perturbações que o torpor da bebida. 

Um outro aspecto da narrativa de horror e terror surge na descrição do narrador 

quando um grito parecido com um choro de criança (emitido aparentemente pelo gato) 

é ouvido através da parede o aterrorizando, como uma representação do que Botting 

(1998) descreve como “emoções produzidas pelo medo”. 

But may God shield and deliver me from the fangs of the Arch-Fiend ! 
No sooner had the reverberation of my blows sunk into silence, than I 
was answered by a voice from within the tomb! -- by a cry, at first 
muffled and broken, like the sobbing of a child, and then quickly swelling 
into one long, loud, and continuous scream, utterly anomalous and 
inhuman -- a howl -- a wailing shriek, half of horror and half of triumph, 
such as might have arisen only out of hell, conjointly from the throats of 
the dammed in their agony and of the demons that exult in the 

damnation. (POE, 1922, p. 77). 

Não se pode afirmar ao certo, mas, aparentemente, o narrador emparedou o 

gato junto com o corpo de sua esposa sem perceber, como ele próprio afirma: “I had 

walled the monster up within the tomb! ”. (POE, 1922, p. 77).  

No conto existe ainda um outro elemento característico das narrativas de horror 

e terror. Trata-se da descrição da deterioração do corpo humano representado pela 

deformação do corpo da esposa do narrador encontrada emparedada no porão pela 

polícia: “It fell bodily. The corpse, already greatly decayed and clotted with gore, stood 

erect before the eyes of the spectators.” (POE, 1922, p. 77). Em seu texto sobre as 

implicações da ilegibilidade em “The Narrative of Arthur Gordon Pym” de Poe, 

Kennedy (1998) nos diz que: “At bottom the phenomenon of decomposition evokes 
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the fear that individual essence disappears forever at death.” (KENNEDY, 1998, p. 

183). A imagem do ser humano em estado de decomposição expõe o leitor a uma 

realidade indesejada, desestabiliza o psicológico de qualquer indivíduo pois lida com 

um dos maiores medos da humanidade, a morte. 

Por fim, é possível afirmar que a narração do conto oscila entre uma explicação 

racional dos eventos e a possibilidade de uma interferência do elemento sobrenatural. 

O narrador, com uma personalidade confusa, perturbada e fragmentária, vai ao longo 

da história diminuindo a viabilidade de alguma certeza, colocando em cheque a 

confiança do leitor. No fundamento de que é recorrente nas obras de Poe, o uso da 

subjetividade para atiçar a imaginação do leitor, podemos considerar a dúvida como 

unidade de efeito em “O gato preto”, pois a veracidade dos fatos não está ao alcance 

do texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento da presente análise teve como objetivo principal pontuar 

elementos integrados nas narrativas de horror e terror e que foram utilizadas no conto 

“The Black Cat”, obra do autor americano Edgar Allan Poe. 

Desse modo, iniciamos o trabalho com uma sucinta apresentação da trajetória 

biográfica e literária de Poe, expondo como foi sua vida no âmbito familiar e seu 

relacionamento conturbado com seu pai de criação, como Poe atuou em suas 

atividades acadêmicas, como Poe iniciou sua vida como escritor, como a bebida teve 

impacto em sua vida e como se deu a construção da carreira do contista através de 

suas principais publicações.  

Em seguida, apresentamos o gótico e suas variações em literatura a partir de 

sua origem até chegar no que hoje conhecemos por horror e terror. Nesse 

fundamento, buscamos esclarecer o termo gótico e a o que ele está relacionado num 

aspecto histórico, de que modo o gótico surgiu (teoricamente) como literatura através 

da obra de Horace Walpole: “The Castle of Otranto”, como se apresentavam os 

aspectos da literatura gótica e finalmente, apresentamos de forma concisa como a 

literatura gótica foi sedimentada, inovada e disseminada do século XVIII até o século 

XX. A partir dessas considerações sobre a literatura gótica, foi possível desenvolver 

as características do horror e terror na literatura, apresentando como ambos podem 

ser relacionados e diferenciados, assim como ambos estão presentes nas obras de 

Edgar Allan Poe. Para esse fim, foram utilizados como base especialmente os textos 

de Andrew Smith, Emma Clery, Jerrolde Hogle, Fred Botting, David Punter e Júlio 

França.  

Dado o suporte teórico, buscamos pontuar no conto “The Black Cat” o uso dos 

elementos do horror e terror na narrativa de Poe. Nessa etapa utilizamos trechos do 

conto para expor os aspectos do horror e do terror, relacionando-os com os conceitos 

apresentados previamente sobre essas duas vertentes. Como resultado, 

conseguimos visualizar através da análise duas possibilidades de compreensão do 

conto, uma de cunho racional e outra com interferência do sobrenatural, mas que no 
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final não cedia ao leitor nenhuma certeza de qual interpretação era intencionada, 

causando o efeito da dúvida propositalmente arquitetada por Edgar Allan Poe. 

Por fim, através da análise aqui exposta esperamos estar contribuindo com a 

comunidade acadêmica, especialmente no âmbito da literatura, acerca dos elementos 

que compõem as narrativas de horror e terror.   
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ANEXO 

“THE BLACK CAT” by Edgar Allan Poe 

 

For the most wild, yet most homely narrative which I am about to pen, I neither 

expect nor solicit belief. Mad indeed would I be to expect it, in a case where my 

very senses reject their own evidence. Yet, mad am I not -- and very surely do I not 

dream. But to-morrow I die, and to-day I would unburthen my soul. My immediate 

purpose is to place before the world, plainly, succinctly, and without comment, a 

series of mere household events. In their consequences, these events have 

terrified -- have tortured -- have destroyed me. Yet I will not attempt to expound 

them. To me, they have presented little but Horror -- to many they will seem less 

terrible than barroques. Hereafter, perhaps, some intellect may be found which will 

reduce my phantasm to the common-place -- some intellect more calm, more 

logical, and far less excitable than my own, which will perceive, in the 

circumstances I detail with awe, nothing more than an ordinary succession of very 

natural causes and effects. 

    From my infancy I was noted for the docility and humanity of my disposition. My 

tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the jest of my 

companions. I was especially fond of animals, and was indulged by my parents with 

a great variety of pets. With these I spent most of my time, and never was so happy 

as when feeding and caressing them. This peculiarity of character grew with my 

growth, and, in my manhood, I derived from it one of my principal sources of 

pleasure. To those who have cherished an affection for a faithful and sagacious 

dog, I need hardly be at the trouble of explaining the nature or the intensity of the 

gratification thus derivable. There is something in the unselfish and self-sacrificing 

love of a brute, which goes directly to the heart of him who has had frequent 

occasion to test the paltry friendship and gossamer fidelity of mere Man. 

    I married early, and was happy to find in my wife a disposition not uncongenial 

with my own. Observing my partiality for domestic pets, she lost no opportunity of 

procuring those of the most agreeable kind. We had birds, gold-fish, a fine dog, 

rabbits, a small monkey, and a cat. 
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    This latter was a remarkably large and beautiful animal, entirely black, and 

sagacious to an astonishing degree. In speaking of his intelligence, my wife, who 

at heart was not a little tinctured with superstition, made frequent allusion to the 

ancient popular notion, which regarded all black cats as witches in disguise. Not 

that she was ever serious upon this point -- and I mention the matter at all for no 

better reason than that it happens, just now, to be remembered. 

    Pluto -- this was the cat's name -- was my favorite pet and playmate. I alone fed 

him, and he attended me wherever I went about the house. It was even with 

difficulty that I could prevent him from following me through the streets. 

    Our friendship lasted, in this manner, for several years, during which my general 

temperament and character -- through the instrumentality of the Fiend 

Intemperance -- had (I blush to confess it) experienced a radical alteration for the 

worse. I grew, day by day, more moody, more irritable, more regardless of the 

feelings of others. I suffered myself to use intemperate language to my wife. At 

length, I even offered her personal violence. My pets, of course, were made to feel 

the change in my disposition. I not only neglected, but ill-used them. For Pluto, 

however, I still retained sufficient regard to restrain me from maltreating him, as I 

made no scruple of maltreating the rabbits, the monkey, or even the dog, when by 

accident, or through affection, they came in my way. But my disease grew upon me 

-- for what disease is like Alcohol ! -- and at length even Pluto, who was now 

becoming old, and consequently somewhat peevish -- even Pluto began to 

experience the effects of my ill temper. 

    One night, returning home, much intoxicated, from one of my haunts about town, 

I fancied that the cat avoided my presence. I seized him; when, in his fright at my 

violence, he inflicted a slight wound upon my hand with his teeth. The fury of a 

demon instantly possessed me. I knew myself no longer. My original soul seemed, 

at once, to take its flight from my body; and a more than fiendish malevolence, gin-

nurtured, thrilled every fibre of my frame. I took from my waistcoat-pocket a pen-

knife, opened it, grasped the poor beast by the throat, and deliberately cut one of 

its eyes from the socket ! I blush, I burn, I shudder, while I pen the damnable 

atrocity. 
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    When reason returned with the morning -- when I had slept off the fumes of the 

night's debauch -- I experienced a sentiment half of horror, half of remorse, for the 

crime of which I had been guilty; but it was, at best, a feeble and equivocal feeling, 

and the soul remained untouched. I again plunged into excess, and soon drowned 

in wine all memory of the deed. 

    In the meantime the cat slowly recovered. The socket of the lost eye presented, 

it is true, a frightful appearance, but he no longer appeared to suffer any pain. He 

went about the house as usual, but, as might be expected, fled in extreme terror at 

my approach. I had so much of my old heart left, as to be at first grieved by this 

evident dislike on the part of a creature which had once so loved me. But this feeling 

soon gave place to irritation. And then came, as if to my final and irrevocable 

overthrow, the spirit of PERVERSENESS. Of this spirit philosophy takes no 

account. Yet I am not more sure that my soul lives, than I am that perverseness is 

one of the primitive impulses of the human heart -- one of the indivisible primary 

faculties, or sentiments, which give direction to the character of Man. Who has not, 

a hundred times, found himself committing a vile or a silly action, for no other reason 

than because he knows he should not? Have we not a perpetual inclination, in the 

teeth of our best judgment, to violate that which is Law, merely because we 

understand it to be such? This spirit of perverseness, I say, came to my final 

overthrow. It was this unfathomable longing of the soul to vex itself -- to offer 

violence to its own nature -- to do wrong for the wrong's sake only -- that urged me 

to continue and finally to consummate the injury I had inflicted upon the unoffending 

brute. One morning, in cool blood, I slipped a noose about its neck and hung it to 

the limb of a tree; -- hung it with the tears streaming from my eyes, and with the 

bitterest remorse at my heart; -- hung it because I knew that it had loved me, and 

because I felt it had given me no reason of offence; -- hung it because I knew that 

in so doing I was committing a sin -- a deadly sin that would so jeopardize my 

immortal soul as to place it -- if such a thing were possible -- even beyond the reach 

of the infinite mercy of the Most Merciful and Most Terrible God. 

    On the night of the day on which this cruel deed was done, I was aroused from 

sleep by the cry of fire. The curtains of my bed were in flames. The whole house 

was blazing. It was with great difficulty that my wife, a servant, and myself, made 
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our escape from the conflagration. The destruction was complete. My entire worldly 

wealth was swallowed up, and I resigned myself thenceforward to despair. 

    I am above the weakness of seeking to establish a sequence of cause and effect, 

between the disaster and the atrocity. But I am detailing a chain of facts -- and wish 

not to leave even a possible link imperfect. On the day succeeding the fire, I visited 

the ruins. The walls, with one exception, had fallen in. This exception was found in 

a compartment wall, not very thick, which stood about the middle of the house, and 

against which had rested the head of my bed. The plastering had here, in great 

measure, resisted the action of the fire -- a fact which I attributed to its having been 

recently spread. About this wall a dense crowd were collected, and many persons 

seemed to be examining a particular portion of it with very minute and eager 

attention. The words "strange!" "singular!" and other similar expressions, excited 

my curiosity. I approached and saw, as if graven in bas relief upon the white 

surface, the figure of a gigantic cat. The impression was given with an accuracy 

truly marvellous. There was a rope about the animal's neck. 

    When I first beheld this apparition -- for I could scarcely regard it as less -- my 

wonder and my terror were extreme. But at length reflection came to my aid. The 

cat, I remembered, had been hung in a garden adjacent to the house. Upon the 

alarm of fire, this garden had been immediately filled by the crowd -- by some one 

of whom the animal must have been cut from the tree and thrown, through an open 

window, into my chamber. This had probably been done with the view of arousing 

me from sleep. The falling of other walls had compressed the victim of my cruelty 

into the substance of the freshly-spread plaster; the lime of which, with the flames, 

and the ammonia from the carcass, had then accomplished the portraiture as I saw 

it. 

    Although I thus readily accounted to my reason, if not altogether to my 

conscience, for the startling fact just detailed, it did not the less fail to make a deep 

impression upon my fancy. For months I could not rid myself of the phantasm of 

the cat; and, during this period, there came back into my spirit a half-sentiment that 

seemed, but was not, remorse. I went so far as to regret the loss of the animal, and 

to look about me, among the vile haunts which I now habitually frequented, for 
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another pet of the same species, and of somewhat similar appearance, with which 

to supply its place. 

    One night as I sat, half stupified, in a den of more than infamy, my attention was 

suddenly drawn to some black object, reposing upon the head of one of the 

immense hogsheads of Gin, or of Rum, which constituted the chief furniture of the 

apartment. I had been looking steadily at the top of this hogshead for some minutes, 

and what now caused me surprise was the fact that I had not sooner perceived the 

object thereupon. I approached it, and touched it with my hand. It was a black cat -

- a very large one -- fully as large as Pluto, and closely resembling him in every 

respect but one. Pluto had not a white hair upon any portion of his body; but this 

cat had a large, although indefinite splotch of white, covering nearly the whole 

region of the breast. 

    Upon my touching him, he immediately arose, purred loudly, rubbed against my 

hand, and appeared delighted with my notice. This, then, was the very creature of 

which I was in search. I at once offered to purchase it of the landlord; but this person 

made no claim to it -- knew nothing of it -- had never seen it before. 

    I continued my caresses, and, when I prepared to go home, the animal evinced 

a disposition to accompany me. I permitted it to do so; occasionally stooping and 

patting it as I proceeded. When it reached the house it domesticated itself at once, 

and became immediately a great favorite with my wife. 

    For my own part, I soon found a dislike to it arising within me. This was just the 

reverse of what I had anticipated; but -- I know not how or why it was -- its evident 

fondness for myself rather disgusted and annoyed. By slow degrees, these feelings 

of disgust and annoyance rose into the bitterness of hatred. I avoided the creature; 

a certain sense of shame, and the remembrance of my former deed of cruelty, 

preventing me from physically abusing it. I did not, for some weeks, strike, or 

otherwise violently ill use it; but gradually -- very gradually -- I came to look upon it 

with unutterable loathing, and to flee silently from its odious presence, as from the 

breath of a pestilence. 

    What added, no doubt, to my hatred of the beast, was the discovery, on the 

morning after I brought it home, that, like Pluto, it also had been deprived of one of 
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its eyes. This circumstance, however, only endeared it to my wife, who, as I have 

already said, possessed, in a high degree, that humanity of feeling which had once 

been my distinguishing trait, and the source of many of my simplest and purest 

pleasures. 

   With my aversion to this cat, however, its partiality for myself seemed to increase. 

It followed my footsteps with a pertinacity which it would be difficult to make the 

reader comprehend. Whenever I sat, it would crouch beneath my chair, or spring 

upon my knees, covering me with its loathsome caresses. If I arose to walk it would 

get between my feet and thus nearly throw me down, or, fastening its long and 

sharp claws in my dress, clamber, in this manner, to my breast. At such times, 

although I longed to destroy it with a blow, I was yet withheld from so doing, partly 

by a memory of my former crime, but chiefly -- let me confess it at once -- by 

absolute dread of the beast. 

    This dread was not exactly a dread of physical evil -- and yet I should be at a 

loss how otherwise to define it. I am almost ashamed to own -- yes, even in this 

felon's cell, I am almost ashamed to own -- that the terror and horror with which the 

animal inspired me, had been heightened by one of the merest chimeras it would 

be possible to conceive. My wife had called my attention, more than once, to the 

character of the mark of white hair, of which I have spoken, and which constituted 

the sole visible difference between the strange beast and the one I had destroyed. 

The reader will remember that this mark, although large, had been originally very 

indefinite; but, by slow degrees -- degrees nearly imperceptible, and which for a 

long time my Reason struggled to reject as fanciful -- it had, at length, assumed a 

rigorous distinctness of outline. It was now the representation of an object that I 

shudder to name -- and for this, above all, I loathed, and dreaded, and would have 

rid myself of the monster had I dared -- it was now, I say, the image of a hideous -

- of a ghastly thing -- of the GALLOWS ! -- oh, mournful and terrible engine of Horror 

and of Crime -- of Agony and of Death ! 

    And now was I indeed wretched beyond the wretchedness of mere Humanity. 

And a brute beast -- whose fellow I had contemptuously destroyed -- a brute beast 

to work out for me -- for me a man, fashioned in the image of the High God -- so 

much of insufferable wo! Alas! neither by day nor by night knew I the blessing of 
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Rest any more! During the former the creature left me no moment alone; and, in 

the latter, I started, hourly, from dreams of unutterable fear, to find the hot breath 

of the thing upon my face, and its vast weight -- an incarnate Night-Mare that I had 

no power to shake off -- incumbent eternally upon my heart ! 

    Beneath the pressure of torments such as these, the feeble remnant of the good 

within me succumbed. Evil thoughts became my sole intimates -- the darkest and 

most evil of thoughts. The moodiness of my usual temper increased to hatred of all 

things and of all mankind; while, from the sudden, frequent, and ungovernable 

outbursts of a fury to which I now blindly abandoned myself, my uncomplaining 

wife, alas! was the most usual and the most patient of sufferers. 

    One day she accompanied me, upon some household errand, into the cellar of 

the old building which our poverty compelled us to inhabit. The cat followed me 

down the steep stairs, and, nearly throwing me headlong, exasperated me to 

madness. Uplifting an axe, and forgetting, in my wrath, the childish dread which 

had hitherto stayed my hand, I aimed a blow at the animal which, of course, would 

have proved instantly fatal had it descended as I wished. But this blow was arrested 

by the hand of my wife. Goaded, by the interference, into a rage more than 

demoniacal, I withdrew my arm from her grasp and buried the axe in her brain. She 

fell dead upon the spot, without a groan. 

    This hideous murder accomplished, I set myself forthwith, and with entire 

deliberation, to the task of concealing the body. I knew that I could not remove it 

from the house, either by day or by night, without the risk of being observed by the 

neighbors. Many projects entered my mind. At one period I thought of cutting the 

corpse into minute fragments, and destroying them by fire. At another, I resolved to 

dig a grave for it in the floor of the cellar. Again, I deliberated about casting it in the 

well in the yard -- about packing it in a box, as if merchandize, with the usual 

arrangements, and so getting a porter to take it from the house. Finally I hit upon 

what I considered a far better expedient than either of these. I determined to wall it 

up in the cellar -- as the monks of the middle ages are recorded to have walled up 

their victims. 

    For a purpose such as this the cellar was well adapted. Its walls were loosely 

constructed, and had lately been plastered throughout with a rough plaster, which 
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the dampness of the atmosphere had prevented from hardening. Moreover, in one 

of the walls was a projection, caused by a false chimney, or fireplace, that had been 

filled up, and made to resemble the rest of the cellar. I made no doubt that I could 

readily displace the bricks at this point, insert the corpse, and wall the whole up as 

before, so that no eye could detect any thing suspicious. 

    And in this calculation I was not deceived. By means of a crow-bar I easily 

dislodged the bricks, and, having carefully deposited the body against the inner 

wall, I propped it in that position, while, with little trouble, I re-laid the whole structure 

as it originally stood. Having procured mortar, sand, and hair, with every possible 

precaution, I prepared a plaster which could not be distinguished from the old, and 

with this I very carefully went over the new brick-work. When I had finished, I felt 

satisfied that all was right. The wall did not present the slightest appearance of 

having been disturbed. The rubbish on the floor was picked up with the minutest 

care. I looked around triumphantly, and said to myself -- "Here at least, then, my 

labor has not been in vain." 

    My next step was to look for the beast which had been the cause of so much 

wretchedness; for I had, at length, firmly resolved to put it to death. Had I been able 

to meet with it, at the moment, there could have been no doubt of its fate; but it 

appeared that the crafty animal had been alarmed at the violence of my previous 

anger, and forebore to present itself in my present mood. It is impossible to 

describe, or to imagine, the deep, the blissful sense of relief which the absence of 

the detested creature occasioned in my bosom. It did not make its appearance 

during the night -- and thus for one night at least, since its introduction into the 

house, I soundly and tranquilly slept; aye, slept even with the burden of murder 

upon my soul! 

    The second and the third day passed, and still my tormentor came not. Once 

again I breathed as a freeman. The monster, in terror, had fled the premises 

forever! I should behold it no more! My happiness was supreme! The guilt of my 

dark deed disturbed me but little. Some few inquiries had been made, but these 

had been readily answered. Even a search had been instituted -- but of course 

nothing was to be discovered. I looked upon my future felicity as secured. 
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    Upon the fourth day of the assassination, a party of the police came, very 

unexpectedly, into the house, and proceeded again to make rigorous investigation 

of the premises. Secure, however, in the inscrutability of my place of concealment, 

I felt no embarrassment whatever. The officers bade me accompany them in their 

search. They left no nook or corner unexplored. At length, for the third or fourth 

time, they descended into the cellar. I quivered not in a muscle. My heart beat 

calmly as that of one who slumbers in innocence. I walked the cellar from end to 

end. I folded my arms upon my bosom, and roamed easily to and fro. The police 

were thoroughly satisfied and prepared to depart. The glee at my heart was too 

strong to be restrained. I burned to say if but one word, by way of triumph, and to 

render doubly sure their assurance of my guiltlessness. 

    "Gentlemen," I said at last, as the party ascended the steps, "I delight to have 

allayed your suspicions. I wish you all health, and a little more courtesy. By the bye, 

gentlemen, this -- this is a very well constructed house." (In the rabid desire to say 

something easily, I scarcely knew what I uttered at all.) -- "I may say an excellently 

well constructed house. These walls -- are you going, gentlemen? -- these walls 

are solidly put together;" and here, through the mere phrenzy of bravado, I rapped 

heavily, with a cane which I held in my hand, upon that very portion of the brick-

work behind which stood the corpse of the wife of my bosom. 

    But may God shield and deliver me from the fangs of the Arch-Fiend ! No sooner 

had the reverberation of my blows sunk into silence, than I was answered by a 

voice from within the tomb! -- by a cry, at first muffled and broken, like the sobbing 

of a child, and then quickly swelling into one long, loud, and continuous scream, 

utterly anomalous and inhuman -- a howl -- a wailing shriek, half of horror and half 

of triumph, such as might have arisen only out of hell, conjointly from the throats of 

the dammed in their agony and of the demons that exult in the damnation. 

    Of my own thoughts it is folly to speak. Swooning, I staggered to the opposite 

wall. For one instant the party upon the stairs remained motionless, through 

extremity of terror and of awe. In the next, a dozen stout arms were toiling at the 

wall. It fell bodily. The corpse, already greatly decayed and clotted with gore, stood 

erect before the eyes of the spectators. Upon its head, with red extended mouth 

and solitary eye of fire, sat the hideous beast whose craft had seduced me into 
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murder, and whose informing voice had consigned me to the hangman. I had walled 

the monster up within the tomb! 
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