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RESUMO: Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a manifestação do gótico, 

especificamente nos contos “Solfieri” e “Bertram”, de Álvares de Azevedo, que se 

encontram na obra Noite na Taverna, publicada em 1855. Na análise, iremos ressaltar a 

repulsa e a hesitação que o leitor sente durante a leitura dos contos e tecer considerações 

sobre Álvares de Azevedo, autor influenciado pelo mal do século e por um dos mais 

importantes escritores do romantismo europeu, Lord Byron. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo analisar dois contos, “Solfieri” e “Bertram”, 

de Álvares de Azevedo que fazem parte da coletânea Noite na Taverna, publicada 

postumamente, em 1855, e que tem como fio condutor a presença da vertente gótica. 

Álvares de Azevedo ressalta em seus contos a manifestação do gótico presente na 

produção artística da geração ultrarromântica – a geração que se caracterizava, de uma 

forma geral, por um exacerbado pessimismo e tristeza diante da vida.  

Uma das abordagens temáticas do conto “Solfieri” é a necrofilia. O personagem 

se aproveita de um cadáver para saciar seus desejos sexuais. No conto “Bertram”, 

evidenciamos uma história repleta de aventuras, que tem como temática a antropofagia, 

o erotismo, traições entre amigos e adultérios.  

Diante desse pressuposto, levantamos o seguinte problema: como a vertente 

gótica é manifestada nos contos “Solfieri” e “Bertram”? O gótico é uma vertente do 

fantástico, que surgiu na Inglaterra, no século XVIII. De acordo com Mello (2008, p. 

19), um dos aspectos principais dessa vertente na época foi que “serviu como 

instrumento para o questionamento de determinados padrões, a estética de tal literatura, 

e até o próprio fazer literário, tomaram formatos peculiares”.  
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Com base nesses aspectos, teceremos considerações sobre a manifestação da 

referida vertente nos contos de Álvares de Azevedo. Nesse contexto, é importante 

observar a presença do gótico como algo que choca e causa catarse nos leitores. 

Segundo Karin Volobuef (2005, p. 137), em Noite na Taverna, percebemos “claramente 

que o texto não pretende provocar susto ou medo no leitor [...] e sim produzir o 

estranhamento e a repulsa”. 

Quanto ao autor, destacamos que Manuel Antônio Álvares de Azevedo
2
 nasceu 

em 1831, e morreu de tuberculose aos 21 anos, em 1852. Cursou Faculdade de Direito 

em São Paulo. Filho de Inácio Manuel Álvares de Azevedo e Dona Luísa Azevedo, foi 

um escritor, poeta, contista, irônico e sua escrita mesclava o amor, a violência, a 

embriaguez, os desejos carnais, típicos dos autores do mal do século. 

Convém destacar que esse trabalho analisará os contos tendo como metodologia 

uma pesquisa bibliográfica, baseada em textos de teóricos como Tzvetan Todorov, 

Howard Phillips Lovecraft, Maurício Menon e outros autores que serão devidamente 

referenciados. Dessa forma, este trabalho encontra-se organizado em três seções 

principais. Na primeira seção, teremos a abordagem teórica sobre o fantástico e a 

vertente do gótico. Na segunda, abordaremos o gótico em Álvares de Azevedo, e por 

último, teremos a seção dedicada à análise dos contos à luz do gótico.  

A temática deste artigo justifica-se tendo em vista que gostaríamos de contribuir, 

modestamente, na construção de conhecimento voltado a estudantes de graduação 

interessados na área da literatura, especialmente no que se refere ao fantástico. 

 

1. SOBRE O FANTÁSTICO E A VERTENTE GÓTICA 

Todorov (1975), em seu livro Introdução à Literatura Fantástica, destaca que o 

fantástico acontece no momento em que algo insólito irrompe na realidade empírica. O 

fantástico “é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face 

a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 1975, p. 31). As obras 

que envolvem o sobrenatural atravessam a fronteira da realidade. O fantástico, por meio 

de momentos insólitos, surreais, nos tira da zona de conforto. Ou seja, o leitor fica 

incomodado e disperso.  
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Segundo Todorov (1975), o gênero fantástico apresenta distinções como o 

fantástico-estranho, estranho puro, fantástico-maravilhoso, maravilhoso-puro. Noite na 

Taverna enquadra-se no estranho puro. O autor afirma que: 

Nas obras que pertencem a este gênero, relatam-se acontecimentos que 

podem perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma 

maneira ou de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, 

inquietantes, insólitos [...] (TODOROV, 1975, p. 53). 

 

  O fantástico é o sobrenatural. É o inverossímil e o imaginário se interligando a 

todo tempo. Os autores desse gênero utilizam o além ou o fora do natural para chamar 

atenção para certos temas que são vivenciados na sociedade, porém revestidos de uma 

aura sobrenatural. Esse gênero literário atrai atenção de leitores, porque o fantástico, na 

perspectiva de Todorov (1975, apud RODRIGUES, 1988, p. 28), “se define a partir do 

efeito de incerteza e da hesitação provocada no leitor face a um acontecimento 

sobrenatural”. Assim sendo, a construção do gênero literário fantástico é atípica, traz 

um efeito que às vezes não acontece na realidade.  

Além de sua literatura inverossímil, do mágico e sobrenatural, do misterioso e 

maravilhoso ou do extravagante, o fantástico, como gênero literário, constrói 

personagens com elementos sobrenaturais, que nos encantam e ao mesmo tempo nos 

espantam. Diante disso, para se entender o fantástico, de acordo com Todorov: 

é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens 

como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e 

uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta 

hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; desta 

forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a um personagem e ao 

mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da 

obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com a 

personagem (TODOROV, 1975, p. 38-39). 

 

 Desse modo, percebemos a hesitação como ponto essencial do fantástico. Criar 

cenas com suspenses faz com que o leitor hesite, ou seja, o espectador ficará apreensivo 

diante dos acontecimentos que sobrevieram. Além disso, o fantástico tenta expressar em 

suas obras acontecimentos que nos levam para um mundo de fantasia, inexplicável:  

Primeiramente o fantástico produz um efeito particular sobre o leitor – medo, 

ou horror, ou simplesmente curiosidade –, que os outros gêneros ou formas 

literárias não podem provocar.  Em segundo lugar, o fantástico serve à 

narração, mantém o suspense: a presença de elementos fantásticos permite à 

intriga uma organização particularmente fechada. Finalmente, o fantástico 

tem uma função à primeira vista tautológica: permite descrever um universo 

fantástico, e este universo nem por isto tem qualquer realidade fora da 

linguagem; a descrição e o descrito não são de natureza diferente 

(TODOROV, 1975, p. 100-101). 
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E quanto ao gótico? Como estudá-lo dentro do universo do fantástico? Uma 

literatura que causa horror? Um sentimento repulsivo ao ler? Uma narrativa que envolve 

um desfecho trágico, que no final faz com que nos sintamos mal pelos acontecimentos, 

nos levando a catarse? De uma forma geral, o gótico é visto como uma vertente que 

aborda o horrível, o inexplicável, o macabro, o uso de passagem em cemitérios, e os 

elementos sobrenaturais que são encontrados nas obras, conforme veremos na seção de 

análises dos contos. De acordo com Karin Volobuef: 

O romance gótico, ou gothic novel, move-se em princípio no elemento 

fantasmagórico, criando o efeito de terror pela ambientação em lugares 

lúgubres e solitários, como castelos sombrios, cemitérios abandonados, 

passagens secretas e masmorras. Seus recursos técnicos são o mistério e o 

suspense, e seu enredo está centrado na oposição entre inocência e 

perversidade, na luta entre o Bem e o Mal (VOLOBUEF, 2005, p. 129, grifo 

da autora). 

 

No século XVIII, o gótico nasce como uma manifestação em resposta aos ideais 

preconizados pelo romantismo burguês. Horace Walpode é o autor do livro considerado 

percursor do romance da literatura gótica, que é The Castle of Otranto
3
, publicado em 

1764. Totalmente diferente, com uma linguagem estranha, representando aspectos 

sociais de maneira assustadora, essa vertente confronta a realidade com acontecimentos 

fora do comum. 

 Nesse contexto, podemos perceber que a linguagem gótica foi representada por 

diversos autores consagrados da literatura mundial, dentre eles estão os escritores Edgar 

Allan Poe, Lord Byron, Bram Stoker, Charles Baudelaire, Howard Phillips Lovecraft, 

Anne Rice etc. Para que um texto possa pertencer a um determinado gênero, ele deve 

apresentar algumas peculiaridades em sua estrutura linguística. Assim, os escritores 

góticos expressam características fúnebres, o que diferencia suas obras de várias outras. 

Como enfatiza Menon (2007): 

a essência da narrativa gótica era a chamada de literatura do pesadelo, 

geralmente ambientada em castelos ou abadias, cujos labirintos eram o 

cenário ideal para cenas de terror e crime nas quais, muitas vezes, intervêm 

forças sobrenaturais. Tal narrativa explorava os lances dramáticos, o ritmo 

acelerado de aventura e rápida sucessão de acontecimentos surpreendentes, 

assustadores e emocionantes. O texto gótico exprime também uma crise 

moral, alternando momentos de angustia e depressão, idealizando a morte, o 

erotismo, a confissão e a fantasia (MENON, 2007, p. 24). 
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 Nesse sentido, Álvares de Azevedo, em Noite na Taverna mesclou o horror, o 

fantástico, o estranho, fontes sombrias, que passavam sensações de pânico, com 

acontecimentos angustiantes e personagens exóticos, tipos de características góticas.  

Os atos são inverossímeis nas obras pertencentes ao gótico. Diante disso, uma 

das funções da vertente gótica é manifestar o inexplicável, o incerto, o sobrenatural, 

paisagens soturnas e sombrias, pois expor “acontecimentos impossíveis dentro da esfera 

do real confrontam a sobriedade da vida na narrativa gótica” (MELLO, 2008, p. 19). 

Assim, Álvares de Azevedo demonstra, em seus contos fantásticos, a manifestação do 

gótico, com temas que envolvem a morte e ambientes soturnos. 

 

2. O GÓTICO EM ÁLVARES DE AZEVEDO 

Álvares de Azevedo, poeta romântico que viveu no período conhecido como mal 

do século, encarnou em suas histórias o pessimismo constante, o sofrimento, a 

preferência pela noite, pela escuridão, por personagens boêmios, e pelo refúgio na 

morte. Essas características podem ser observadas na obra Noite na Taverna, na qual os 

personagens são aventureiros, buscam prazer de uma forma tão extravagante, que a 

morte seria a única saída. Volobuef (2005) destaca que: 

Álvares de Azevedo explora exclusivamente o lado sórdido do ser humano, 

sua face demoníaca. Os personagens puros e desprovidos de maldade vão, 

sob a influência dos maus, ou decair para o mundo dos vícios e crimes, ou 

resvalar para o abismo da morte. Em Noite na Taverna não há finais felizes, 

casamentos ditosos, afetos baseados no respeito e honra; predominam apenas 

as perdas, mortes, separações, ultrajes, vinganças, desespero e loucura. É um 

mundo sem volta nem esperança (VOLOBUEF, 2005, p. 128). 

 

O autor romântico, com sua linguagem propôs histórias de horror e macabro 

para provocar uma reflexão sobre a realidade no século XIX. Destarte, o Romantismo 

era a escola literária do início do século XIX, que teve como destaque o autor 

Gonçalves Magalhães, publicando a primeira obra romântica Suspiros Poéticos e 

Saudades, em 1836. Por conseguinte, os poetas românticos romperam com as regras 

clássicas dos poemas, e atribuíram à liberdade de criação, fazendo versos livres. Os 

escritores românticos dedicavam-se a histórias sobre o amor, a religiosidade, 

indianismo, subjetivismo, a fuga da realidade em que, a natureza refletia seus estados de 

espíritos. Na prosa, o romance romântico tornou-se um sucesso, gerando vários públicos 
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consumidores, assim, os escritores abordavam temas, como a idealização da mulher, o 

nacionalismo, que tinha como pretensão, investigar a realidade brasileira.  

Nesse contexto, o inovador Álvares de Azevedo se propunha a mostrar em suas 

obras as características de sua vida boêmia. O Romantismo teve três gerações, diante 

disso, o escritor Azevedo fez parte da “segunda geração romântica”, que tinha como 

foco principal expressar temas sobre o mal do século, abordando o egocentrismo, 

pessimismo e ambientes soturnos. Embora tenha falecido ainda jovem, podemos 

encontrar em sua literatura temas fortes de vida: 

A adoção de uma postura transgressora por parte de Álvares de Azevedo, 

explica, em princípio, parte de sua obra, notadamente diversa de seus 

contemporâneos. O que se pode observar é que ele possui uma fascinação 

pelo novo, o que, de certa forma, dificultou a compreensão da crítica do 

século XIX, atribuindo a inovação a sua imaturidade, visto que boa parte de 

sua escrita está marcada pela rebeldia, própria de um poeta jovem que busca 

definir seu estilo (CAVALCANTE, 2009, p. 2). 

 

Influenciado por Byron (1788 - 1824), autor de Lines Inscribed Upon a Cup 

Formed From a Skull
4
, publicado em 1808, cujas obras exprimem o enigmático, o 

demoníaco, mórbido e o pessimismo romântico, Álvares de Azevedo passou a atribuir 

características do escritor inglês em suas obras. Byron ridiculariza a sociedade em seus 

escritos, desfrutou de uma vida badalada, cheia de orgias, bebidas, mulheres. Teve 

várias obras criticadas, foi envolvido em vários escândalos. É considerado um dos mais 

brilhantes escritores e um dos principais percursores do Romantismo na Europa. Byron, 

foi um romântico por excelência, tornando-se uma figura mítica, com uma 

enorme popularidade. O seu lado solitário, incompreendido e desencantado, 

dominado pela melancolia e pelo cepticismo, representou a alma romântica. 

O seu espírito de liberdade, a sua luta contra a tirania, o seu passado 

misterioso e sua vida dissoluta fizeram moda, influenciando as artes em 

geral. Byron foi um homem arrogante, rebelde, indomável, de passado 

obscuro, diferente e superior, por isso fascinou tanto (BARBOZA, 1974 apud 

CAVALCANTE, 2009, p. 3).  

 

George Gordon Noel Byron
5
, mais conhecido como Lord Byron, teve uma 

infância conturbada. De família rica, foi iniciado ao sexo aos nove anos, tornou-se 

admirado por pessoas de ambos os sexos, gastava dinheiro em abundância e revoltou-se 

com a vida quando seu grande amor, Mary Ann Chaworth, casou-se com outro homem. 

Logo depois, Lord Byron passou a se dedicar à produção de versos, em sua maioria 

macabros, abusando do pessimismo romântico: 
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A forma marcante do byronismo se revela como uma força interior que se 

apresenta na rebeldia, na irreverência, nos vícios, no Satanismo, no erotismo 

e na ironia. Quebra com as amarras do convencional e cria uma nova 

realidade. Nessa perspectiva Azevedo cria os seus personagens 

caracterizando o herói-bandido byroniano (CAVALCANTE, 2009, p. 15).  

 

Álvares de Azevedo, influenciado por Byron, também fala em suas obras de 

temas como a boêmia e o ópio. Com a morte próxima, o autor brasileiro, discípulo dos 

românticos Hoffmann e Byron, expressou uma literatura carregada de anseios, 

sobrenatural e não sobrenatural, o real e o imaginário, interligando-os.  

Nesse contexto, o escritor Afrânio Peixoto (1931 apud OLIVEIRA, 2010, p. 8) 

diz que: “A Noite na taverna é um conto fantástico e um conto perverso: aí duas 

influências explícitas, citadas – de Byron, dominante na perversidade, de Hoffmann, na 

fantasia -, que assombra”. Dessa forma, notadamente inspirado pelo mal do século e 

pela literatura satânica de Byron, Azevedo expressou em suas obras o melancolismo, o 

erotismo e, acima de tudo, o amor e a morte. Também foi autor de outra obra que teve 

grande destaque na literatura brasileira, Lira dos Vinte Anos, publicada postumamente 

em 1853: 

Grande parte da literatura produzida por Álvares de Azevedo está pautada 

por um profundo pessimismo e uma visão particular do mundo. Embora ele 

tenha sofrido influência de poetas europeus, a sua obra é a expressão íntima 

de sentimentos que o agitavam, apresentando, também, preocupações de seu 

tempo e as marcas de uma estética voltada para o sentimento, o 

individualismo e a liberdade de expressão (CAVALCANTE, 2009, p. 2).   

 

 O sobrenatural pode ser encontrado na obra Noite na Taverna, mas é visto no 

conto de “Solfieri” de forma menos complexa, pois o fato de a mulher aparecer como 

um vulto (como uma sombra de mulher) leva a descrição fazer parecer que ali existia 

um fantasma, mas depois os fatos são explicados, pois essa mulher se encontrava em 

estado de catalepsia:  

O uso do sobrenatural como elemento construtor da narrativa é uma das 

características centrais do gênero gótico, havendo duas possibilidades finais: 

o desenlace da narrativa pode comprovar serem perfeitamente naturais e 

explicáveis os fenômenos sobrenaturais ali retratados ou pode confirmá-los 

como reais, permanecendo a narrativa no âmbito do sobrenatural 

(LAGUARDIA; COPATI, 2012, p. 24). 

 

Assim sendo, Noite na Taverna causa um incomodo no leitor por tratar de temas 

complexos como os vícios, a embriaguez, a esperteza, as trapaças, as traições, os 

assassinatos. E, desse modo, abusa de fortes temas de característica gótica, como a 

necrofilia e a antropofagia, como veremos a seguir nas análises dos dois contos. 
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3. ANÁLISE DOS CONTOS À LUZ DO GÓTICO 

3.1 - “SOLFIERI” 

Noite na Taverna,
6
 expressa em seus contos o pessimismo, o macabro, o 

estranho, a morbidez e o insólito, traz uma narrativa trágica, cheias de aventuras 

fantásticas e medonhas: 

Noite na taverna é um livro de contos macabros, de ambiente mórbido, com 

histórias fantásticas e trágicas. Todas as histórias, narradas por jovens 

embriagados, giram em torno de casos amorosos que resultam em tragédia, 

mostrando os vícios, os crimes e o vazio da vida dos personagens. [...] O 

amor, dentro dos contos, inicia como uma possibilidade de ventura e resulta 

em tragédia, destruindo tudo e a todos. Amor, erotismo e morte são o que se 

lê de conto para conto (CAVALCANTE, 2009, p. 10). 

 

 “Solfieri” é o segundo conto de Noite na Taverna, e o personagem principal 

possui esse mesmo nome. Antes de tudo, é preciso ressaltar que Noite na Taverna, em 

seu primeiro conto, “Uma noite do Século”, mostra alguns rapazes bebendo em uma 

taverna e um desses convivas pede para contar “uma história sanguinolenta, um 

daqueles contos fantásticos”. E Solfieri é o primeiro que começa dizendo: “Não é um 

conto, é uma lembrança do passado” (AZEVEDO, 2013, p. 17).  

Assim, inicia-se o segundo conto da obra “Solfieri”. O personagem principal 

vagando pela cidade de Roma, sem destino. Uma mulher passa e prende sua atenção, 

despertando a insanidade de Solfieri: 

Era em Roma. [...] Eu passeava a sós pela ponte de [...] Uma sombra de 

mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. – A 

face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, 

como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas (AZEVEDO, 2013, 

p. 18-19).  

 

 Solfieri encosta-se a um palácio e perde de vista a mulher, mas, logo em seguida, 

inicia um canto de arrebatamento, desvario, que o deixa encantando: “aquela voz era 

sombria como a do vento à noite nos cemitérios cantando a nênia das flores murchas da 

morte” (AZEVEDO, 2013, p. 19). Notamos aqui, características do gótico como as 

palavras voltadas para a noite, para o escuro, há presença de chuva na narrativa, 

menções sobre palácios, labirinto, os temas associados ao cemitério, caixão entreaberto, 

visões, à morte, ao ambiente sombrio. 

                                                           
6
 A obra contém sete contos denominados: “Uma noite do século”, “Solfieri”, “Bertram”, “Gennaro”, 

“Claudius Hermann”, “Johann” e “Último beijo de amor”. 
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 Após aparecer na porta do palácio, a mulher sai e Solfieri a segue até um 

matagal onde se erguiam cruzes. Sem saber o que acontece, ele acaba adormecendo: 

“Não sei se adormeci: sei apenas que quando amanheceu achei-me a sós no cemitério. 

Contudo a criatura pálida não fora uma ilusão” (AZEVEDO, 2013, p. 19). Assim, não 

houve um dia em que Solfieri não pensasse nessa mulher, no seu choro de frenesi, na 

sua brancura. Era tão doentia essa fascinação para com ela, que nem outra mulher o 

saciava. Um ano depois, ele volta a Roma e após uma noite de orgia sai totalmente 

embriagado e se depara com sua perdição: 

Quando dei acordo de mim estava num lugar escuro: as estrelas passavam 

seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro círios 

batiam num caixão entreaberto. Abri-o: era o de uma moça. Aquele branco da 

mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, 

o vidrento dos olhos mal apertados... Era uma defunta!... E aqueles traços 

todos me lembraram uma ideia perdida... – Era o anjo do cemitério? Cerrei as 

portas da igreja, que, ignoro por quê, eu achara abertas. Tomei o cadáver nos 

meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo (AZEVEDO, 2013, 

p. 20). 

 

 Não satisfeito ele se aproxima do caixão e começa a beijá-la e a despi-la. 

Podemos perceber, que essa cena causa repulsa ao leitor, porque a mulher está morta e o 

ato do personagem beijá-la é espantoso:  

Tomei-a no colo. Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim: 

rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela como o noivo as despe à 

noiva. Era uma forma puríssima. Meus sonhos nunca me tinham evocado 

uma estátua tão perfeita. [...] O gozo foi fervoroso – cevei em perdição 

aquela vigília (AZEVEDO, 2013, p. 20-21). 

 

 Nessa passagem, evidenciamos a forma de o narrador descrever a mulher como 

pura. Apesar de ser um ato inadmissível, perante as regras da sociedade, a cena é 

romântica pelo fato de sugerir que seria um noivo a desnudar a noiva e pelo fato do 

personagem descrever essa parte de forma erótica:   

O ultrarromântico não só se ocupa com os temas conexos da morte e da 

necrofilia, mas o faz com certo erotismo. Um erotismo que permite que a 

cena não chegue a chocar tanto quanto chocaria se o corpo já estivesse em 

estado de putrefação ou se a situação não fosse amenizada pela catalepsia da 

moça, fatores que, no entanto, não neutralizam a tendência necrófila do 

protagonista, posta em evidência quando ele a enterra sob seu leito (NIELS, 

2012, p. 16).  

 

Essa cena é absurda, o personagem aproveitar-se de um cadáver, mas seria uma 

recordação pior, inexplicável, se a mulher estivesse em estado de putrefação. Dando 

continuidade a narrativa, Solfieri inebriado e saciado, ao ver o que ele acaba de fazer (o 

ato sexual) com a mulher “morta”, se assusta, pois fantasticamente a mulher acorda: 
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“Não era já a morte – era um desmaio. [...] Pude a custo soltar-me daquele aperto do 

peito dela... Nesse instante ela acordou...” (AZEVEDO, 2013, p. 21). 

 Uma das mais empolgantes e apavorantes cenas de todo o conto é o fato insólito 

de a mulher despertar no leito de lájea com Solfieri. Por estar desorientado e ao mesmo 

tempo fascinado, Solfieri teve muita dificuldade de soltá-la. Em seguida, para desvendar 

o mistério, ele explica o que ocorreu com a mulher: 

Nunca ouvistes falar da catalepsia? É um pesadelo horrível aquele que gira ao 

acordado que emparedam num sepulcro; sonho gelado em que sentem-se os 

membros tolhidos, e as faces banhadas de lágrimas alheias sem poder revelar 

a vida! (AZEVEDO, 2013, p. 21). 

 

Podemos perceber que, a mulher não tem controle sobre o corpo, é confundida 

como um cadáver e ainda é abusada sexualmente. Diante disso, o personagem Solfieri 

relata o que realmente aconteceu com a mulher: ela estava em estado de catalepsia. 

Solfieri ao realizar o ato sexual com o cadáver, que na verdade não era um cadáver, e 

sim, uma mulher em estado cataléptico, não se importou em nenhum momento com 

seus atos. Apesar de estar muito ébrio e obsessivo em relação à mulher, não justifica o 

fato de ele tirar proveito ou saciar sua libido: 

Embora seja revelado, posterior a essa cena, que a moça estava em estado de 

catalepsia, o narrador, ao violá-la, não sabia disso, pensava que ela estivesse 

morta. A tendência necrófila de Solfieri se prova ao final do texto, quando a 

amada, agora sim morta, é enterrada no quarto sob leito dele (MENON, 2007, 

p. 228).   
 

Com isso, identificamos a necrofilia, tema abordado pelos escritores góticos, que 

de acordo com Todorov: 

Na literatura fantástica, a necrofilia assume habitualmente a forma de um 

amor com vampiros ou com mortos que voltaram ao meio dos vivos. Esta 

relação pode de novo ser apresentada como a punição a um desejo sexual 

excessivo; mas ela pode também não receber uma valorização negativa 

(TODOROV, 1975, p. 145-146). 

 

A necrofilia é um dos temas bizarros, que a sociedade não gosta de comentar e 

que às vezes muitas pessoas, nem sabe que existe. Mas, na literatura gótica, a necrofilia 

pode também revelar uma passagem erótica, pelo fato dos personagens não ter se 

relacionados antes, como no caso de Solfieri, que mesmo aproveitando de uma mulher, 

não mostrou realizar o ato de fazer sexo com um cadáver, de forma cruel. 

 Nesse enlace, mesmo assim, o leitor não pode deixar de ficar com sentimentos 

de compaixão pela personagem da mulher. Ter partes do corpo que não se pode mover 

ou sentir, querer falar e não conseguir, com certeza isso é um dos piores acontecimentos 
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e sensações que alguém poderia ter. Isso nos causa medo e, de acordo com Lovecraft 

(2008, p. 13): “A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de 

medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido”. 

Continuando o conto, a mulher começa a se recompor, acordar. Solfieri sai, 

levando-a e depara-se com um guarda em uma praça. Nesse momento, o leitor hesita, 

fica ansioso para saber o que ocorrerá com o personagem principal. O guarda pensa que 

Solfieri era um ladrão de cadáveres. Para provar o contrário, Solfieri permite que o 

guarda se aproxime da moça e comenta: “O guarda chegou-lhe os lábios: os beiços 

ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo... o punhal já estava 

nu em minhas mãos frias...” (AZEVEDO, 2013, p. 22). Isso mostra a frieza do 

personagem. É como se a mulher fosse sua propriedade. 

 Assim, o personagem Solfieri leva a mulher para seu quarto e a esconde, pois 

seus amigos o chamam para embriagarem-se juntos. Depois de duas noites, a mulher 

vem a falecer. Insatisfeito, Solfieri paga um estatuário de cera para fazer uma estátua 

dela: “Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto, e com as 

mãos cavei aí um túmulo [...] pela última vez nos braços, [...] cobri-a [...] com o lençol 

[...]. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele” (AZEVEDO, 2013, p. 23).     

 Podemos encontrar explicação para um homem se tornar obcecado por uma 

mulher desconhecida e, após roubá-la, saciar-se dela sem ela ao menos poder dar seu 

consentimento? São inacreditáveis as ações do personagem Solfieri e, ainda menos 

provável uma mulher estar com catalepsia, ser dada como morta, por estar em um 

caixão no cemitério entreaberto, acordar depois de ser violentada, passar dois dias e 

duas noites em pleno delírio e dor, e depois vir a falecer: 

É esse ‘espetáculo físico da morte e do sofrimento’, cujas raízes antecedem o 

alvorecer do romance gótico, que poderá ser visto em muitos dos textos do 

gênero. A morte raramente se dará de forma natural, geralmente haverá a 

intervenção de forças maléficas, seja pela mão dos vilões ou pela ação do 

sobrenatural, que interagem com os personagens (MENON, 2007, p. 217).   

 

Esse conto perpassa a história de um personagem que relata um fato seu, 

vivenciado, que nos parece ser impossível de ter acontecido: catalepsia, cemitério, 

vulto, noite, paixão obsessiva, orgia, embriaguez, desejos, insanidade e, o que tudo 

indica, a necrofilia. São esses os acontecimentos que resumem bem “Solfieri”. A 

“perdição” do personagem é tão forte que, no final da narração, quando alguém o 
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pergunta se o que ele relatou era um conto, ele se sobressai, assombrando e 

surpreendendo a todos:  

– Pelo inferno que não! por meu pai que era conde e bandido, por minha mãe 

que era a bela Messalina das ruas – pela perdição que não! Desde que eu 

próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra – eu vô-lo 

juro – guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Ei-la! 

Abriu a camisa, e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. 

– Vede-la murcha e seca como o crânio dela! (AZEVEDO, 2013, p. 23-24). 

 

 Esses aspectos, tão presentes nas narrativas góticas: como a morte, cemitério e 

visões, são próprios das narrativas góticas inglesas, que ressaltavam a decadência moral 

e psicológica das personagens, alinhadas que estavam ao ambiente finissecular europeu: 

A alusão ao “medonho” e ao “terror” suscitam no leitor a expectativa de 

eventos sobrenaturais e assustadores. A atmosfera sombria e enigmática da 

taverna, as fisionomias macilentas dos personagens, as inúmeras e variadas 

referências à morte formam uma constelação de temas e motivos que nos 

remete à literatura gótica, nascida em terras inglesas ainda no século XVIII 

sob a égide do pré-romantismo europeu (VOLOBUEF, 2005, p. 129).  

 

Os fatos nesse conto têm como pano de fundo a “noite”. Ela está presente nas 

narrativas góticas, de maneira que apresente o sombrio. Assim, Volobuef diz que, à 

noite: “tem um sentido figurado, referindo-se a um conjunto de temas e imagens ligados 

à face obscura (inconsciente) do ser humano: loucura, alucinação, estado hipnótico, 

impulsos destrutivos de toda sorte, etc” (VOLOBUEF, 2005, p. 131). 

No conto “Solfieri”, vemos várias passagens em relação à “noite”. No início do 

conto: “Uma noite a lua ia bela como vai ela no verão pôr aquele céu morno, o fresco 

das águas se exalava como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia bela” (AZEVEDO, 

2013, p. 18). Solfieri vagando por Roma: “A noite ia cada vez mais alta: a lua sumira-se 

no céu, e a chuva caía às gotas pesadas [...]” (AZEVEDO, 2013, p. 19). Ao perseguir a 

mulher: “O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No 

meu delírio passava e repassava aquela brancura de mulher [...]” (AZEVEDO, 2013, p. 

19). Depois de um ano em Roma: “Uma noite, e após uma orgia, eu deixara dormida no 

leito dela a condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e [...] Saí. – Não 

sei se a noite era límpida ou negra” (AZEVEDO, 2013, p. 20). Quando estava roubando 

a mulher do cemitério e o guarda o viu: “A noite era muito alta – talvez me cressem um 

ladrão.” (AZEVEDO, 2013, p. 21). E, por fim, quando a mulher morreu: “À noite saí – 

fui ter com um estatuário que trabalhava perfeitamente em cera – e paguei-lhe uma 

estátua dessa virgem” (AZEVEDO, 2013, p. 23). 
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 Nota-se a preferência pela noite. É à noite que, na maioria das narrativas, surgem 

as imoralidades do ser humano. É no escuro que se esconde muita sujeira, e esse é o 

período preferido pelas obras que apresentam o insólito, por apresentar um ar mais 

perigoso e sinistro: “a noite esconde com suas sombras o lado negativo do ser humano e 

da sociedade. A noite abre as portas para os instintos e desejos animalescos, para o 

obsceno e proibido, para os vícios e crimes” (VOLOBUEF, 2005, p. 132).  

No período do dia, jamais o personagem Solfieri conseguiria saciar seus desejos 

com o corpo da mulher e muito menos roubá-lo. Possivelmente, muitas pessoas 

testemunhariam tal fato. No cemitério, o máximo que poderia haver seriam guardas, 

mas no caso de “Solfieri”, eles estavam ébrios, sonolentos e despercebidos, pois não o 

viram pegar a mulher no caixão.  

Em “Solfieri” o horror crucial de toda a história é a necrofilia realizada pelo 

personagem principal. Outra característica do gótico é a catalepsia, que, associada à 

necrofilia, deixa o conto com ar de terror e repulsa perante esses acontecimentos. O 

fantástico e a hesitação são desvendados pela explicação da catalepsia da personagem. 

Assim, o conto “Solfieri” possui um ambiente de suspense, que deixa o leitor curioso e 

ao mesmo tempo receoso, pois é insano o desejo que a personagem tem por estar se 

aproveitando de um cadáver. 

Nesse contexto sombrio e estranho, iniciaremos a análise de outro conto que 

também chama muita atenção pela presença de elementos góticos: o conto “Bertram”.   

 

3.2 - “BERTRAM” 

“Bertram”, como “Solfieri”, apresenta um narrador-personagem. O título do 

conto é, também, o nome do personagem principal. Pouco se sabe sobre as 

características físicas dos personagens de Noite na Taverna. Bertram é apresentando 

como ruivo, pele bronzeada e que possui um caráter frio. Ele inicia o conto dizendo que 

uma mulher o levou à perdição, colocou-o nas orgias, o fez se viciar em jogos e matar 

seus próprios amigos. A seguir, ele diz aos seus convivas que, em Cadiz, conheceu uma 

moça muito bonita chamada Ângela, e que estava pretendendo se casar com ela, mas ele 

teve que partir para Dinamarca. Foram momentos de despedidas, de beijos e lágrimas.  

Depois de dois anos, seu pai falece e Bertram volta para a Espanha: 

Dois anos depois foi que voltei: quando entrei na casa de meu pai, ele estava 

moribundo: ajoelhou-se no seu leito e agradeceu a Deus ainda ver-me: pôs as 
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mãos na minha cabeça, banhou-me a fronte de lágrimas – eram as últimas – 

depois deixou-se cair, pôs as mãos no peito, e com os olhos em mim 

murmurou – Deus! 

A voz sufocou-se-lhe na garganta: todos choravam. 

Eu também chorava – mas era de saudades de Ângela... (AZEVEDO, 2013, 

p. 26-27). 

 

Pode-se notar, nessa passagem, o quanto Bertram é insensível ao sentimento de 

perda em relação ao pai. Ao invés de sofrer por não poder mais ver o pai, ele prefere 

sofrer por Ângela, por uma mulher que ele não via há dois anos.  

Quando Bertram volta para a Espanha, depara-se com Ângela casada e com um 

filho. Porém, o amor deles não tinha acabado e resolveram se encontrar. Certa noite, 

Bertram escuta alguém o chamar, ele vai ao encontro e depara-se com Ângela, com as 

mãos úmidas. Ele passa a sua mão na mão de Ângela e pelo paladar, sente o gosto de 

sangue. Ao perguntar de quem era o sangue, ela ri e sai em busca de luz. Após essa 

cena, tanto Bertram como o leitor fica hesitado e chocado. Ao entrar numa sala, no 

escuro, tateando para se sentar, Bertram sente uma cabeça fria e vê uma cena das mais 

horripilantes: 

Procurei, tateando, um lugar para assentar-me: toquei numa mesa. Mas ao 

passar-lhe a mão senti-a banhada de umidade: além senti uma cabeça fria 

como neve e molhada de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue... 

Quando Ângela veio com a luz, eu vi... Era horrível. O marido estava 

degolado. 

Era uma estátua de gesso lavada em sangue... Sobre o peito do assassinado 

estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos... Estava morta 

também: o sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o 

do pai! (AZEVEDO, 2013, p. 28). 

 

No conto “Bertram”, Ângela torna-se obcecada por Bertram, para ela um homem 

desconhecido. A loucura dela é tamanha que mata seu próprio filho e marido para ficar 

com o Bertram. Podemos considerar essas ações insanas, pois a personagem perde a 

razão depois que conhece Bertram. Em seguida, Ângela explica o porquê de ela os ter 

matado: “– Vês, Bertram, esse era o meu presente [...] Sou tua e tua só. Foi por ti que 

tive força bastante para tanto crime... Vem, tudo está pronto, fujamos. A nós o futuro!” 

(AZEVEDO, 2013, p. 28). A personagem Ângela comete uma atrocidade, um horror a 

sangue frio. Por isso, vemos o quão desumana ela é. 

Nesse enlace, começa a ruína do personagem Bertram. Entre bebidas, jogos e 

muita orgia, um dia Ângela vai embora deixando Bertram em sofrimento profundo: 

“Quis esquecê-la no jogo, nas bebidas, na paixão dos duelos. Tornei-me um ladrão nas 
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cartas, um homem perdido por mulheres e orgias, um espadachim terrível e sem 

coração” (AZEVEDO, 2031, p. 29). 

Bertram, continuando com suas lembranças, diz que uma noite, muito ébrio, ele 

caiu nas portas de um palácio. Um velho viúvo e sua filha de 18 anos começaram a 

cuidar dele. A pobre moça apaixonou-se por ele. Bertram acabou desonrando-a, rouba-a 

e foge com ela. Com o passar do tempo, ele enjoa dela e a vende:  

Depois enjoei-me dessa mulher. – A saciedade é um tédio terrível: – uma 

noite que eu jogava com Siegfried – o pirata, depois de perder as últimas 

joias dela, vendi-a. 

A moça envenenou Siegfried logo na primeira noite, e afogou-se... 

(AZEVEDO, 2013, p. 30). 

 

Há falta de caráter e maldade nas ações de Bertram, que é insensível aos 

sentimentos de outras pessoas. Após essas aventuras excêntricas, Bertram continua a 

contar suas lembranças. E diz que uma vez, na Itália, ele pensou em se matar. Após 

estar na água, o desespero o acometeu, ele se arrependeu de morrer e percebeu que a 

força de viver era maior: “A sede da vida veio ardente: apertei aquele que me socorria: 

fiz tanto, em uma palavra, que, sem querê-lo, matei-o. Cansado do esforço desmaiei...” 

(AZEVEDO, 2013, p. 30).  Esse trecho é comovente. Uma pessoa tenta salvar um 

suicida e, no fim, quem acaba morrendo é o próprio salvador, isso é uma fatalidade e o 

personagem Bertram ainda rir do fato. Porque o que ele sente é uma ironia, por isso, ele 

começa a dar risada – pois quem morreu não foi ele, assim ele cita: “Era uma sina, e 

negra; e por isso ri-me; ri-me, enquanto os filhos do mar choravam” (AZEVEDO, 2013, 

p. 30). 

A seguir, Bertram foi convidado a ir a bordo de uma corveta, que possui um 

comandante, que tem uma bela moça, e vários tripulantes. Bertram, esquecendo-se de 

suas tragédias, observava a moça, podendo assim, perceber que ela era triste e, por fim, 

acabou apaixonando-se por ela - esposa de seu patrão. Enquanto o comandante dormia, 

Bertram passa a aproveitar-se da moça: 

Amei-a: por que dizer-vos mais? Ela amou-me também. Uma vez a luz ia 

límpida e serena sobre as águas – as nuvens eram brancas como um véu 

recamado de pérolas da noite – o vento cantava nas cordas. Bebi-lhe na 

pureza desse luar, ao fresco dessa noite, mil beijos nas faces molhadas de 

lágrimas, como se bebe o orvalho de um lírio cheio. Aquele seio palpitante, o 

contorno acetinado, apertei-os sobre mim... (AZEVEDO, 2013, p. 33). 

 

Constatamos aqui, a infidelidade de Bertram com o comandante que salvou sua 

vida. No decorrer da narrativa, o navio deles é bombardeado. Vários tripulantes 



16 

 

morrem, há uma cena de horror: “Uns a meio queimados se atiravam a água, outros com 

os membros esfolados e a pele a despegar-se-lhes do corpo nadavam ainda entre dores 

horríveis e morriam torcendo-se em maldições” (AZEVEDO, 2013, p. 34-35). 

Enquanto isso, o comandante estava sendo traído por Bertram e também por sua 

mulher. E Bertram não estava se importando com o desespero dos seus amigos, pois 

com a mulher estava no paraíso: “Não sei como se passou o tempo todo que decorreu 

depois. Foi uma visão de gozos malditos – eram os amores de Satan e de Eloá, da morte 

e da vida, no leito do mar” (AZEVEDO, 2013, p. 35). 

Vale lembrar que, a presença de Satã era comum nas narrativas góticas no 

período do mal do século, por isso, encontramos a menção dele nas obras de Álvares de 

Azevedo. Para os discípulos byronianos, a presença do satanismo (Diabo) era para ir 

contra os valores da época. O Diabo é visto como o mal, o errado, o escuro e até hoje é 

considerado assim. Diante disso, ele se manifesta nos personagens como um 

incentivador, ao levá-los para os vícios, para a perdição, porque ele é o motivo de 

destruição e ruína:  

a presença do Diabo se impõe per se, pois ele que tem nas mãos as chaves 

das maldade, da cilada, dos vícios, da crueldade, da tirania e da perdição 

humanas, elementos que assustam o homem por si só, talvez pelo fato de eles 

poderem ser encontrados isoladamente ou em conjunto dentro de cada um 

(MENON, 2007, p. 148, grifo do autor).   

 

Prosseguindo a análise, o personagem Bertram se vê em apuros. Quando 

acordou de seus prazeres e delírios, estava em uma jangada no meio do mar: ele, a 

mulher, o comandante e mais dois marinheiros. Bertram e a mulher do comandante 

passavam as noites juntos, despreocupados com o que acontecia ao redor deles. Porém, 

uma noite, uma tempestade surgiu e aos poucos foram morrendo os dois marinheiros de 

fome, pois os alimentos acabaram. Devido a isso, Bertram diz que: 

– Eu vos dizia que ia passar-se uma coisa horrível: não havia mais alimentos, 

e no homem despertava a voz do instinto, das entranhas que tinham fome, 

que pediam seu cevo como o cão do matadouro, fosse embora sangue. 

A fome! a sede! tudo quanto há de mais horrível... (AZEVEDO, 2013, p. 39). 

 

Assim, podemos perceber o surgimento do instinto de sobrevivência em alguns 

indivíduos que estão em perigo, a força de viver é tão forte, que eles esquecem de agir 

corretamente. Após belas falas do narrador sobre a natureza, as mulheres etc., ele 

ressalta que, na falta de duas essências que o ser humano depende para viver (que é 

água e comida), tudo isso se dispersa: “Tudo isso é belo, sim – mas é a ironia mais 
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amarga, a decepção mais árida [...] Tudo isso se apaga diante de dois fatos muito 

prosaicos – a fome e a sede” (AZEVEDO, 2013, p. 40). É Importante destacar que, de 

acordo com Vaz (1974):  

Diante de todos os fatos narrados até agora, o leitor já começa a perceber que 

o epílogo dessa narrativa será novamente calcado na anormalidade, pois o 

fantástico não quer o possível porque ele é terrificante, quere-o porque ele é 

impossível. Querer o fantástico é querer o absurdo e o contraditório (apud 

SANTOS; KHALIL, 2012, p. 10). 

 

Com isso, evidenciamos que os personagens se submetem a atos extremos, como 

a antropofagia: “Isso tudo, senhores, pare dizer-vos uma coisa muito simples... um fato 

velho e batido – uma prática do mar, uma lei do naufrágio – a antropofagia” 

(AZEVEDO, 2013, p. 40). Apesar de todas as aventuras traiçoeiras, o que mais espanta 

ao leitor do conto “Bertram” é a antropofagia, tema recorrente na literatura gótica. 

De acordo com Menon (2007, p. 233), “a prática da antropofagia se dá por 

razões de escassez de alimentos [...] em condições extremas, o homem é capaz de 

recorrer à prática do canibalismo”. Dessa forma, encontramos a antropofagia, tema 

impactante e que ao mesmo tempo nos causa repulsa e estranheza. Perante a sociedade, 

comer partes do corpo de outro ser humano não é aceitável, mas perante várias 

circunstâncias que podem ocorrer com qualquer um, como a falta de alimento, as 

pessoas acabam sendo obrigadas a fazer isso. 

Assim, Azevedo expressou temas profundos e chocantes. O autor elaborou uma 

obra que apresenta histórias com necrofilia, antropofagia, vícios e erotismo, expondo 

fatos escondidos, horripilantes realizados pela sociedade, mas que eram omitidos no dia 

a dia. Esses aspectos góticos e macabros chocam o leitor, que por sua vez, se vê no 

lugar do personagem e é como se ele vivenciasse esses acontecimentos que tanto o 

atemorizam. Isso nos espanta, porque rompe com as regras sociais.   

Dando continuidade à narrativa, Bertram conta que, ao acabarem todos os 

alimentos, só restaram três pessoas: ele, o comandante e a moça. Diante disso, eles 

tiveram que apostar quem teria que morrer: “O uso do mar – não quero dizer a voz da 

natureza física, o brado do egoísmo do homem – manda a morte de um para a vida de 

todos. – Tiramos a sorte – o comandante teve por lei morrer” (AZEVEDO, 2013, p. 41). 

Com isso, o comandante ainda chegou a pedir piedade para Bertram, pois o lembra de 

que foi misericordioso ao abrigá-lo em seu barco, mas, como Bertram é egoísta, o 
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ridiculariza sem compaixão, porque ele só pensava na fome que sentia. Desse modo, o 

comandante teve que morrer para alimentar Bertram e a mulher: 

Então o homem ergue-se. A fúria levantou nele – com a última agonia. 

Cambaleava, e um suor frio lhe corria no peito descarnado. – Apertou-me nos 

seus braços amarelentos e lutamos ambos corpo a corpo, peito a peito, pé por 

pé – por um dia de miséria! 

[...] Aquele cadáver foi nosso alimento dois dias... (AZEVEDO, 2013, p. 42). 

 

 Assim, restaram Bertram e a mulher do comandante que o incentivou a suicidar, 

mas antes eles se amaram pela última vez. O prazer que a mulher teve deixou-a tão 

fraca, que ela começou a delirar e ficou louca. Após esse acontecimento, podemos notar 

a maldade do personagem Bertram que, ao vê-la assim, resolve matá-la: “Apertei-a nos 

meus braços, oprimi-lhe nos beiços a minha boca em fogo: apertei-a convulsivo – 

sufoquei-a. Ela era ainda tão bela!” (AZEVEDO, 2013, p. 43). Os acontecimentos com 

o personagem Bertram são tão inacreditáveis que ele mesmo diz: “O mar parecia rir de 

mim” (AZEVEDO, 2013, p. 43).  

 No conto “Bertram”, encontramos ações imperdoáveis, sem misericórdia e 

também destacamos quanta sorte Bertram tem. No final do conto, o personagem não 

sabe quanto tempo ele passou sozinho, sem esperança, assim, ficamos na expectativa de 

que Bertram morreria, mas, o narrador conta que o Bertram é salvo, por um navio.  

Observa-se, em “Bertram”, a manifestação do gótico nos acontecimentos 

macabros e a ironia do personagem principal ao se salvar de todas as atrocidades que 

sobrevieram a ele. A abordagem do erotismo, a embriaguez, a preferência também pela 

noite, menções de palácios, o Diabo. Além de que há crimes horripilantes, assassinatos, 

adultérios e a antropofagia, que são características do gótico, além de nos causar 

repulsa, o leitor fica hesitado, ou seja, as cenas são impactantes, e isso nos leva a crer 

que o ser humano é capaz de realizar atos bárbaros, chocantes, incomensuráveis.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em “Solfieri” e “Bertram”, ao leitor são apresentadas ações “imorais” 

manifestadas pelos personagens, fazendo com que nossas reações e nossos sentimentos 

sejam de medo e receio. Ao mesmo tempo em que nos emocionam e nos assusta, o 

fantástico expõe assuntos proibidos pela sociedade. 
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Nos contos de Noite na Taverna, podemos perceber que a mulher é vista como a 

causa das perdições, tanto de Solfieri como de Bertram. Quando se apaixonam por uma 

mulher, os personagens perdem a razão e entram em confusões além do normal. O 

escritor criou uma obra com efeito de horror, uma narrativa com personagens frias, 

viciadas em mulheres, orgias e bebidas, além de temas como a morte e o mistério 

imbricando-se constantemente com a realidade que cercava a todos.   

Nesse contexto do mal do século, que representa grande importância para 

Azevedo, como na obra Noite na Taverna, o autor ressalta o egocentrismo, a alienação, 

o pessimismo, a desilusão amorosa, o excesso de violência, temas góticos em geral, e 

várias outras características da “segunda geração romântica”, em uma só obra: 

Para fugir ao tédio da existência Azevedo criou histórias de vícios e delírios, 

onde o amor é sempre trágico, a vida falsa e estúpida, a fantasia atinge o 

máximo de desvario e o fantástico justifica o absurdo, a dúvida e os excessos 

de imaginação. O ser se precipita em um abismo infinito, mais negro que a 

noite e sem nenhuma esperança. O caos se faz presente, fazendo dos vícios a 

razão da existência. A bebida e o fumo tornam-se as grandes virtudes e 

únicos prazeres do homem [...] (CAVALCANTE, 2007, p. 9).  
 

Como podemos perceber, o gótico pode sim nos revelar outro mundo que 

ultrapassa os muros dos cemitérios, ao nos desacomodar, nos fazer pensar e criticar o 

mundo que nos cerca. Isso não é fantástico. Isso, infelizmente, é real. 
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