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Resumo: O americano Edgar Allan Poe e o brasileiro João do Rio, apesar de sua distância 

cronológica e geográfica, fazem uso do tema do carnaval, com grande destreza, como 

elemento subversor do status quo de suas sociedades, nos respectivos contos: “O bebê da 

tarlatana rosa” (1910) e “A máscara da morte rubra” (“The masque of the red death”) (1842). 

Diante disso, uma vez que ambos alicerçam seus escritos sobre a tradição gótica européia 

oitocentista, pontuam-se outros aspectos que podem ser observados nos contos aqui propostos 

para análise, como a máscara e as funções que à mesma são atribuídas durante as narrativas, 

os papéis responsáveis pela inversão daquilo que o carnaval supostamente deve representar e 

a semelhança entre a produção literária dos dois autores selecionados.  

 Palavras-chave: Edgar Allan Poe; João do Rio; Carnaval; Gótico, Máscara 

 

Abstract: The American Edgar Allan Poe and the Brazilian João do Rio, despite their 

chronological and geographical distance, use the theme carnival, with great dexterity, as 

subversive element of the status quo of their societies, in their tales: " O bebê da tarlatana rosa 

"(1910) and “A máscara da morte rubra" ("The masque of the red death") (1842). Therefore, 

since both base their writings on nineteenth-century European Gothic tradition, other aspects 

are pointed that can be observed in the tales here put forward for consideration, such as the 

mask and the functions that are assigned to it during the narrative, the roles responsible for the 

reversal of what the carnival is supposed to represent and the similarity between the two 

literary production of the authors selected.  

Key words: Edgar Allan Poe; João do Rio; Carnival; Gothic, Mask. 

                                                             
1 Graduando do curso de Letras – Habilitação Português/Inglês, da Universidade Federal de Goiás – Campus 

Catalão UFG/CAC 

2 Professor Dr. Alexander Meireles da Silva, vinculado ao Departamento de Letras – Habilitação 

Português/Inglês, da Universidade Federal de Goiás – Campus Catalão UFG/CAC 



2 

 

 

1. Considerações Iniciais: O Gótico 

 

Este artigo tem como objetivo demonstrar como o americano Edgar Allan Poe e o 

brasileiro João do Rio utilizaram o tema do carnaval como elemento subversor do status quo 

de suas sociedades, nos respectivos contos: “O bebê da tarlatana rosa” (1910) e “A máscara 

da morte rubra” (“The masque of the red death”) (1842). Chama atenção neste ponto como 

ambos os autores, ainda que separados geográfica e cronologicamente, alicerçam seus escritos 

sobre a tradição gótica européia oitocentista. Neste aspecto, é importante elucidar aqui a 

definição do termo gótico, visto ser este carregado de interpretações muitas vezes 

equivocadas. Porém, antes disto, também é válido afirmar que este trabalho é relevante, pois 

deve possibilitar uma visão crítica sobre as narrativas aqui expostas, de uma forma geral, 

possibilitando também um esclarecimento quanto aos aspectos culturais existentes nos séculos 

passados, por meio da reprodução da cotidianidade em obras literárias. Neste sentido, a 

presente explanação permite as discussões sobre obras de autores de grande renome. Tais 

comparações são consideravelmente importantes, produzindo conteúdo mais amplo que 

apenas uma análise de obras pertencentes a um único autor. 

Tratando agora do Gótico em si, é importante afirmar inicialmente que este termo era 

utilizado para denominar a língua do povo chamado Godo, o qual provavelmente surgiu na 

Escandinávia e na Europa Ocidental, tendo se espalhado pela Europa e pelo norte da África, 

antes de seu desaparecimento. Durante o Renascimento, o Gótico extrapola seu sentido como 

linguagem de um povo para se transformar em designador de um estilo na Arquitetura 

(SILVA, 2008, p. 37). Ainda neste sentido, conforme afirma Maria Conceição Monteiro, 

É importante observar que o assim chamado estilo gótico, salvo a 

etimologia, nada tem a ver com a tribo germânica dos godos. Essa 
denominação vincula-se à arquitetura, à escultura e às obras dos 

miniaturistas, e, [...] é o estilo da Idade Média e o estilo cristão por 

excelência (MONTEIRO, 2004, p.31-32). 
 

Ou seja, a Arquitetura Gótica compartilhava com os Godos apenas o fato de terem surgido no 

mesmo espaço geográfico. Essa nomeação se firmou também pela popularização do termo 

para referir-se à arquitetura que se opunha a construções de estilo clássico, ou seja, às 

construções caracterizadas por, dentre outros traços, arcos pontudos e grandes janelas. 

Horace Walpole pode ser considerado como um dos principais responsáveis pela 

promoção da cultura Gótica na Inglaterra. Apaixonado por sua arquitetura, como afirma 
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Botting (1996, p. 38), Walpole publicou “A Description of Strawberry Hill”, para organizar o 

crescente número de visitas à sua casa, que fora considera uma grande representação Gótica e, 

em seguida, a obra que redefiniria o gênero do romance: O castelo de Otranto (1764). Todas 

as convenções e características góticas, não definidas como tal até então, presentes nessa obra, 

tais como narrativas fragmentadas, maldições, espectros, demônios, a marca da presença 

ostensiva do sobrenatural e outros, deram ao romance gótico a característica de oposição à 

“predominância do ideal estético neoclássico da ordem e da unidade, em favor da liberdade de 

imaginação” (SILVA, 2008, p. 41). A partir de então, a obra literária que se assemelha com 

obras como esta acima abordada é classificada como Gótica. 

Como prova e enfatizador dessa vertente sombria, Jerrold Hogle, em sua obra The 

Cambridge Companion to Gotchic Fiction, afirma que: 

O gótico, em outras palavras, fornece os exemplos mais conhecidos de 

figuras estranhas e fantasmagóricas que Freud viu como exemplos da 
“Uncanny” (ou Unheimlich) em seu ensaio de 1919 intitulado como tal. Para 

ele o que é essencialmente “uncanny” (“estranho”), como ele mais revela 

analisando um conto alemão gótico, "The Sandman" (1817) por E.T.A. 

Hoffmann, é a profunda e internamente familiar (o mais infantil dos nossos 
desejos ou medos) como reaparece para nós, aparentemente externa 

repelente, e formas desconhecidas. (HOGLE, 2002, p. 6, tradução nossa) 

 

 Alguns autores tratam com maestria de tais figuras estranhas e dessas formas 

desconhecidas de existências em suas narrativas, tais como Edgar Allan Poe e João do Rio. 

Sendo verdade, cabe aqui tratar um pouco de como tais autores o fazem no mundo fantástico. 

 

2. Edgar Allan Poe e João do Rio: os autores obscuros  

 

 Para exemplificar esta vertente do fantástico,
3
 cabe citar o renomado autor Edgar Allan 

Poe. Durante o Romantismo nos Estados Unidos, sentiu-se uma grande necessidade de se 

suplantar a tradição literária europeia por parte dos norte-americanos, desenvolvendo assim 

uma literatura nacional. Uma vez que os elementos europeus da literatura gótica causadores 

de terror, tais como malignos aristocratas e castelos não surtiram o mesmo efeito 

amedrontador no solo dos Estados Unidos, pelo fato dos mesmos não existirem lá, Poe leva a 

Literatura Gótica a outro plano. O local onde o medo reside deixa de ser, a partir de então, o 

                                                             
3
 Toma-se aqui a conceituação proposta por Felipe Furtado em 

http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=188&Itemid=2, na qual o 

Fantástico, enquanto modo, refere-se ao imenso domínio literário e artístico que, longe de se pretender realista, 

recusa atribuir qualquer prioridade a uma representação rigorosamente “mimética” do mundo objetivo. 
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castelo, as florestas e as ruínas, fazendo morada no interior das próprias pessoas. A mente é 

agora a responsável por tudo aquilo que acontece de tenebroso, ou seja, esta pode ser 

considerada o “Castelo Gótico Norte-Americano”. Não à toa, Edgar Allan Poe também 

anuncia elementos precursores do que viria a ser nomeado meio século depois de “Romance 

Psicológico”, onde, neste caso, o narrador deixa de ser completamente confiável, já que passa 

a sofrer com as peças que sua própria mente pode lhe pregar. 

 Edgar Allan Poe teve uma vida tão sombria como a de um de seus personagens 

poderia ter. O autor não foi criado por seus pais biológicos, mortos quando ainda criança, mas 

pelo comerciante John Allan. As desavenças entre ambos não trouxeram boas consequências 

para a vida de Poe, uma vez que teve de ir sem apoio algum para a Universidade de Virginia. 

Durante essa fase de sua vida, tornou-se adepto do jogo. O mesmo passa tempo que deveria 

lhe sustentar acabou por deixá-lo endividado. 

Conforme nos apresenta Silva (2008), Poe muda-se para Boston e publica Tamerlane e 

outros poemas (1827), de forma independente, mas a obra não foi bem recebida. Para maior 

conhecimento sobre a vida de Edgar Alla Poe, Silva (2008) ainda nos trás que 

Após ser expulso da academia militar de West Point em 1830, ele passou a 

morar com sua tia em Baltimore, onde começou a publicar contos em 
revistas. Apesar de ter vencido uma competição com o conto “Manuscrito 

encontrado em uma garrafa” (1833) e de ter sido contratado como editor 

devido a essa história, Edgar Allan Poe perdeu seu emprego em decorrência 

de problemas com o alcoolismo. Apesar disso, bons momentos ocorreram 
em sua vida e em 1836 ele se casou com Virginia, sua prima de treze anos de 

idade. Quatro anos depois Contos do grotesco e do arabesco é publicado na 

forma de dois volumes [...] Anos depois Baudelaire publicaria Contos do 
grotesco e do arabesco, na França, começando a valorização artística deste 

crítico, poeta e escritor norte-americano. (SILVA, 2008, p. 49) 

 

A influência de Edgar Allan Poe sobre os rumos da literatura gótica a partir da 

segunda metade do século XIX transcende as fronteiras norte-americanas. Apresentado na 

Europa pelo poeta francês Charles Baudelaire, Poe acabou também por influenciar os rumos 

do emergente movimento literário simbolista. Conforme afirma Gomes, 

O Simbolismo irá recuperar e intensificar a idéia romântica de que a essência 

misteriosa das coisas só é possível de ser captada pela palavra educadora, 

pela palavra que supera a limitação da linguagem comumente utilizada pelos 

homens. O mesmo se pode dizer do senso do mistério, tão caro aos 
simbolistas. O romântico Novalis acreditava que a prática poética tinha algo 

a ver com a prática mística, no sentido de que ajudaria a traduzir o 

desconhecido, o misterioso, o invisível (GOMES, 1994, p. 13). 
  



5 

 

 No entanto, dentro do propósito desta pesquisa, mais até do que através do 

Simbolismo, é por meio do Decadentismo que percebemos a sombra de Poe sobre o 

desenvolvimento de uma literatura de tons góticos no meio nacional brasileiro. Mas o que 

seria este Decadentismo? Classificado ora como um movimento literário, ora como um 

movimento cultural ou ainda como uma postura artística contra as convenções burguesas, o 

Decadentismo se caracteriza pela “autonomia da arte, a necessidade do sensacionalismo, do 

melodrama, do egocentrismo, do bizarro, do artificial e da posição autônoma do artista em 

relação à sociedade, particularmente a classe média burguesa.” (SILVA, 2008, p. 116). É 

neste terreno nebuloso que Edgar Allan Poe e João do Rio se encontram. O Decadentismo, 

inicialmente desenvolvido na França, tem seu pontapé inicial no Brasil com o autor carioca 

João do Rio, considerado futuramente como um grande referencial desse movimento. 

João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto foi um jornalista e escritor 

carioca da virada de século dezenove para o vinte. Apesar de sempre presente no mundo das 

letras, seu nome era raramente visto, pois não tinha o hábito de publicá-lo junto aos seus 

textos. Adepto do uso de pseudônimos, como Godofredo de Alencar, José Antônio José, 

dentre outros, João Paulo Barreto tinha um destes como o mais constante e conhecido: João 

do Rio. Nascido e criado na cidade do Rio de Janeiro, foi reconhecido por sua obra não só em 

sua cidade, sendo consagrado, ainda em vida, em nível nacional.  

  Assim como a cidade que carregava no nome e frequentemente tematizava em 

reportagens, crônicas e na ficção devido ao seu amor pela mesma, João do Rio teve uma vida 

marcada pela intensidade do ambiente carioca da época em que viveu. Assim como a cidade 

“Rio de Janeiro dos salões e das vielas, dos five o’clock teas e das casas de ópio, ele também 

se apresentava como um ser cuja vida e obra desafiava definições simplistas e convenções 

estabelecidas.” (SILVA, 2008, p. 110). Em sua obra é possível notar aspectos típicos do 

jornalismo, tais como estilo enfeitado, desejo de armar efeitos, superficialidade da visão 

(MIGUEL-PEREIRA, 1957, p.279), ao mesmo tempo em que demonstra sensualismo e 

decadência, riqueza e exuberância (CARVALHO apud MARTINS, /s.n./, p.12).   

Uma das grandes influências de João do Rio fora certamente o escritor americano 

Edgar Allan Poe. A morte e a decadência sempre foram companheiras de Poe. O autor era 

adepto do jogo, fazendo uso do mesmo para buscar sustento quando na Universidade de 

Virginia, o que acabou por endividá-lo. Sua primeira obra, Tamerlane e outros poemas 

(1827), publicada quando ele se muda para Boston e de forma independente, não foi bem 
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sucedida. Em 1830, Poe passou a morar com sua tia na principal cidade e centro cultural 

do estado americano de Maryland, Baltimore, onde começou a publicar contos em revistas. 

Acabou por receber algum reconhecimento a partir de então, apesar de perder seu emprego de 

editor em decorrência de problemas com o alcoolismo. Contos do grotesco e do arabesco é 

publicado na forma de dois volumes, poucos anos depois.  

Em 1845, Poe publicou Contos e O corvo e outros poemas, que lhe 
trouxeram reconhecimento público, mas não lhe deram meios financeiros de 

amenizar o sofrimento de sua tia e da amada esposa. Virginia viria a morrer 

inválida, em extrema pobreza, o que o levou a uma espiral de decadência que 
culminaria em uma tentativa de suicídio em 1848. Poe morreu tragicamente 

em 1849, cinco dias depois de ter sido encontrado delirando em uma viela 

em Baltimore. (SILVA, 2008, p. 49) 

 

 Sendo assim, é possível notar semelhança ente Edgar Allan Poe e João do Rio não só 

quando se trata de suas obras em si, mas também de suas vidas boêmias, regradas pelo 

consumo de álcool e acontecimentos trágicos. A partir de então, uma obra de cada um dos 

autores acima citados foi selecionada para que fossem aqui estudadas, como já supracitado, 

sendo elas, “O bebê da tarlatana rosa” e “A máscara da morte rubra”.  

 

3. Análise e Discussão 

 

Foram então escolhidas as obras “O bebê da tarlatana rosa” e “A máscara da morte 

rubra”, por muito se assemelharem quando o ponto é o olhar e a função dados pelos autores 

sobre algumas formas de celebração. Quando o intuito é comemorar, a ideia que se tem é a de 

alegria e felicidade, mas esses escritores conseguem ir além, enxergando estes eventos de 

comemoração como momentos de suspensão da hegemonia do racionalismo, dando vez à 

desordem e a irrupção dos instintos, criando condições para a manifestação do sobrenatural. 

Toma-se como exemplo nas culturas antigas, as celebrações das bacantes e, na esfera 

brasileira, os cultos de origem africana.   

Como exemplo disso, João do Rio escreve em seu conto: 

Oh! uma história de máscaras! quem não a tem na sua vida? O carnaval só é 

interessante porque nos dá essa sensação de angustioso imprevisto... 
Francamente. Toda a gente tem a sua história de carnaval, deliciosa ou 

macabra, álgida ou cheia de luxúrias atrozes. Um carnaval sem aventuras 

não é carnaval. 
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Na mesma linha, Poe narra em “A máscara da morte rubra” a forma com que um 

castelo em festa é surpreendido pela morte, a qual se encontrava, assim como os demais 

convidados, mascarada para a celebração. Nesse ponto os autores dialogam por meio da 

máscara que se faz presente em ambos os enredos, além de fazer uso de sentimentos atípicos 

quando relacionado a celebrações carnavalescas: o medo, a angústia e a dor. 

No intuito de compreender melhor o termo Carnaval, presente em ambas as obras 

selecionas para análise, faz necessário explicitar sob qual perspectiva o mesmo é usado. 

Bakhtin (1993) retrata os ritos do carnaval como formas de celebração exteriores à Igreja e 

religião. Dessa forma, as decisões por parte daqueles que se envolvem com tais celebrações 

podem ser tomadas, de certa forma, de um modo mais livre. Tais ritos se relacionam à vida 

cotidiana e banal, envolvendo-se também com a teatralidade da vida. Bakhtin (1993) define o 

carnaval como “a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. É a sua vida festiva”, 

regrada de abundância em um mundo utópico da universalidade, também o classificando 

como 

o triunfo de um espécie de liberação temporário da verdade dominante e do 
regime vigente de abolição provisória de todas as relações hierárquica, 

privilégios, regras que regiam o mundo: hierarquias, valores normas e tabus 

religiosos, políticos e morais correntes. (...) Assim, a festa oficial traía a 

verdadeira natureza da festa humana e desfigurava-a. (BAKHTIN, 1993, p. 
8) 

 

O carnaval ocupa lugar central nessas visões de cultura popular. No caso de Bakhtin 

(1993), a festa carnavalesca concreta é, sobretudo, o lugar de abrigo do carnaval como 

princípio e visão de mundo – o realismo grotesco com seu universo de valores característico. 

Nisso reside a unidade filosófica e moral da noção bakhtiniana de cultura popular – cultura 

cômica, não oficial, pública e festiva. No caso de Burke (1989), o agregado festivo do car-

naval é também lugar de abrigo de um espírito de mundo e das expressões da cultura popular 

tradicional, aquela configuração cultural que abriga a interação assimétrica e, entretanto, 

profunda entre duas correntes de tradição, a grande e a pequena, sendo a primeira 

conscientemente cultivada, enquanto a segunda, entretanto, vista como algo natural. 

Da mesma forma que Poe retrata essa realidade do carnaval, também o faz João do 

Rio. Os autores descrevem a forma como, ao mesmo tempo em que vivem a festividade, os 

personagens fazem isso para que seja possível a subversão da ordem destituída. Outro ponto 

em comum entre as narrativas se dá por meio de um desenvolvimento da tensão de forma tal 
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que o clímax coincide exatamente com o final, ou seja, a retirada das máscaras típicas de 

carnaval, sendo assim possível traçar um efeito em comum desejado pelos autores.  

O conto “A máscara da morte rubra” retrata a fuga do Príncipe Próspero e centenas de 

seus melhores conterrâneos para os aposentos reais, tentando escapar da peste que devastava o 

país. O jovem de realeza promove um grande baile de máscaras para comemoração, uma vez 

que acreditavam na sua salvação pelo fato de se encontrarem seguros dento do castelo. A 

presença da morte mascarada, camuflando-se por entre os convidados, é responsável pela 

surpresa final da narrativa. 

No outro conto aqui estudado, João do Rio faz uso do espaço urbano para desenvolver 

seu enredo, do qual destaca-se, conforme Silva (2008), “uma atmosfera de imoralidade, 

erotismo, desordem e presença do sobrenatural”. Tal enredo envolve personagens que se 

encontram, por acaso, em festejos carnavalescos de rua, período em que a irracionalidade e a 

desordem são “permitidos”, assim como a depravação e os desejos bestiais. A narrativa trata 

de um homem e uma jovem fantasiada de bebê de tarlatana rosa com um nariz postiço 

escondendo-lhe o verdadeiro rosto. Mais uma vez a máscara é responsável pelo momento de 

clímax e revelação nos dois contos. Quando a máscara é retirada e as pessoas do castelo, no 

caso do primeiro conto, ou o homem, no segundo, nota(m) a inexistência de algo que siga os 

padrões de normalidade, todos são tomados de horror. 

Na história aqui avaliada, a máscara é usada na tentativa de burlar a interdição do 

outro, de resguardar segredos. Porém, o outro, ao cair da máscara, não encontra um rosto que 

devolvesse a estabilidade buscada. Na defesa de limites, no resguardo de preconceitos que 

estabelecem a sua comodidade, a sua maneira de estar no mundo, verifica-se a recusa de 

aceitação do diferente, a repulsa ao rosto desvelado. Conforme traz Rio, sob a máscara 

encontra-se outra máscara: um rosto desfigurado que não obedece às normas estéticas em 

vigor, os conceitos de normalidade pré-estabelecidos. E para o narrador não foi possível 

aceitá-lo. E é com violência que ele a recusa: 

Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de 
horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira 

voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço mostrando 

singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos.” (RIO, 2001, p. 

32). 
4
 

                                                             
4 Voltaremos a discutir esta citação mais à frente, quando abordarmos a questão dos sinais físicos da morte 
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A máscara, que nos contos aqui analisados se faz tão importante quanto os 

personagens que as vestem, faz com que seja necessário relatar do que se trata a mesma e 

aquilo que representa. De acordo com Cirlot (2001, p. 205), na obra Dicionário dos Símbolos, 

todas as transformações são investidas com algo em vez do profundo mistério e do 

vergonhoso. Uma vez que tudo o que é modificado de modo a se tornar "algo mais", ainda 

que continuem a coisa que era, inevitavelmente deve ser produtor de ambiguidades e 

equívocos. Portanto, metamorfoses devem ser escondidas da vista havendo, 

consequentemente, a necessidade da utilização da máscara. O sigilo tende a transfiguração: 

ele ajuda o-que-é a tornar-se naquilo-que-gostaria-de-ser, e isso é o que constitui o seu caráter 

mágico. 

 Nestes contos, aqueles que fazem uso da máscara têm a necessidade fazê-lo para que 

seja possível sua inserção no meio em que desejam adentrar. Ambos personagens, espírito e 

moça fantasiada, escondem algo relacionado à morte conforme abordaremos mais 

profundamente abaixo. Entretanto, como acima explicitado, esse objeto não anula em 

momento algum aquilo que os personagens realmente são, ou seja, nestes casos, um ser com o 

rosto deformado e a morte. Tais fatos tornam possível justificar a afirmação de Cirlot (2001), 

quando atribui à máscara um caráter mágico, comparando-a com a crisálida, estágio que 

alguns insetos possuem, formando um casulo ao redor de seus corpos. Além disso, a máscara 

tem o poder de despersonalizar seu usuário. 

Quando a máscara é retirada, a imagem que se vê do até então mascarado se torna um 

espelho, tornando possível ver no outro sua própria luxúria. Após a retirada da máscara no 

conto “O Bebê da Tarlatana Rosa”, o protagonista encontra um rosto completamente 

deformado. “Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam fundir, eu 

tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois buracos sangrentos que era 

alucinadamente – uma caveira com carne...” (Rio, 2001, p. 75). De acordo com o contexto em 

que a obra é narrada, cidade do Rio de Janeiro do século XIX – morada dos prazeres da carne 

e da insalubridade, subentende-se que tal deformação seja oriunda, possivelmente, de alguma 

doença degenerativa, como a Lepra. De acordo com Cabral (2006) 

foi a sífilis, mais do que qualquer outro, o elemento que mais 

comumente foi relacionado à causalidade da lepra. A idéia de uma 

relação causal entre sífilis e lepra não era um dado novo no complexo 

quadro etiológico das doenças na primeira metade do século XIX, a 

idéia de transmissão venérea da lepra e da hereditariedade da doença 
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foram hipóteses complementares no pensamento médico desde a Idade 

Média. 

  

Como supracitado, a sífilis foi doença que se fez presente no século XIX e, uma vez 

que acarretava deformações diversas, uma das possíveis causas para aquelas presentes no 

corpo da moça fantasiada no conto seria tal doença. Sendo assim, quando sua máscara é 

retirada, o protagonista vê não só diante de si um rosto desconstituído, mas também aquilo 

que seria o reflexo de seu pecado. Portanto, o objeto máscara pode, além de esconder um 

rosto, mostrar muito mais que apenas uma face ao ser retirado. 

É tido como um aspecto social a forte desaprovação de características e/ou crenças 

pessoais que vão contra normas de uma determinada cultural, a chamada estigma social, o que 

frequentemente leva à marginalização. A deficiência física da personagem em questão carrega 

um forte estigma social, uma vez que esta só poderia se infiltrar no meio de outras pessoas se 

disfarçada, velando suas imperfeições oriundas de sua perversão. Dentre as diversas formas 

de estigma social, a deformidade física é uma das que mais se destaca, uma vez que pode 

definir ou limitar aspectos da vida cotidiana.  

O ambiente de excesso do carnaval, que por si só já constrói uma realidade 

sobrenatural, promove o aparecimento de seres sobrenaturais, tais como a mulher fantasiada 

de bebê da tarlatana rosa descrita acima e a morte rubra, exposta logo a seguir. 

Além do objeto ornamental da máscara desses personagens, o carnaval também é 

marcado pela decoração que apresenta. As decorações, de acordo com Cirlot (2001), são o 

inverso da ferida.  Elas denotam sublimação e glorificação, o gozar a vida, sensações da pele. 

Aqui, a aparência e a opinião alheia são deixadas de lado, uma vez que todos se entregam à 

perversão. É nesse contexto de gozo e sensações que se ambienta o conto de Poe, o qual 

propõe-se aqui analisar. Diferentemente de João do Rio, que narra, de certa forma, 

acontecimentos que podem ser tomados como mais concretos, Poe faz uso do sobrenatural e 

impalpável no conto “A máscara da morte rubra”. Como já explicitado aqui, a narrativa nos 

conta uma celebração real em um castelo. Em meio a milhares de convidados, um ser se faz 

presente de forma misteriosa. Assim como os demais presentes, este usava uma máscara que 

ocultava sua real identidade. Assim que retirada a mesma, percebe-se que o intruso não era 

um ser humano como os demais, mas, sim, a morte que atormentava todo o reino fora do 

castelo em festa. 
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Da mesma forma, então, que Rio traz o horror por detrás da máscara em um ambiente 

de celebração, também o faz Edgar Allan Poe, em um de seus vários contos que tratam e 

prezam pelo sombrio, medo e estranheza. Poe foca na morte no conto aqui descrito, inclusive 

na forma física da mesma. Sendo este um de seus temas mais recorrentes, Poe trabalha com a 

reanimação dos mortos e os sinais físicos da morte, relacionando ao seu gosto pelos efeitos da 

decomposição e do luto. É possível enxergar o supracitado no próprio trecho da obra que diz: 

“Foi então que o príncipe Próspero, louco de raiva e vergonha por sua 

momentânea covardia, correu apressadamente pelos seis salões, sem que 
ninguém o seguisse por causa do terror mortal que tomara conta de todos. 

Segurando bem alto um punhal desembainhado, aproximou-se, 

impetuosamente, até cerca de um metro do vulto que se afastava, quando 
este, ao atingir a extremidade do salão de veludo, virou-se subitamente e 

enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu 

cintilando no tapete negro, sobre o qual, no instante seguinte, tombou 
prostrado de morte o príncipe Próspero. Então, reunindo a coragem 

selvagem do desespero, um bando de convivas lançou-se imediatamente no 

apartamento negro e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia 

ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, soltou um grito de pavor 
indescritível, ao descobrir que, sob a mortalha e a máscara cadavérica, que 

agarravam com tamanha violência e grosseria, não havia qualquer forma 

palpável. 
E então reconheceu-se a presença da Morte Rubra. Viera como um ladrão na 

noite. E um a um foram caindo os foliões pelas salas orvalhadas de sangue, e 

cada um morreu na mesma posição de desespero em que tombou ao chão. E 

a vida do relógio de ébano dissolveu-se junto com a vida do último dos 
dissolutos. E as chamas dos braseiros extinguiram-se. E o domínio ilimitado 

das Trevas, da Podridão e da Morte Rubra estendeu-se sobre tudo.” (POE, 

2012) 
 

 Paralelamente ao conto de Poe, o mesmo sentido, suspense e horror se encontram 

também no ápice do conto de João do Rio, no qual este, por sua vez, também faz uso dos 

sinais físicos da morte, relacionando aqui também o seu gosto similar ao de Poe pelos efeitos 

da decomposição e do luto. Como prova, lê-se o trecho: 

“Então, sem poder resistir, fui aproximando a mão, aproximando, enquanto 

com a esquerda a enlaçava mais, e de chofre agarrei o papelão, arranquei-o. 
Presa dos meus lábios, com dois olhos que a cólera e o pavor pareciam 

fundir, eu tinha uma cabeça estranha, uma cabeça sem nariz, com dois 

buracos sangrentos atulhados de algodão, uma cabeça que era alucinante - 

uma caveira com carne... 
Despeguei-a, recuei num imenso vômito de mim mesmo. Todo eu tremia de 

horror, de nojo. O bebê de tarlatana rosa emborcara no chão com a caveira 

voltada para mim, num choro que lhe arregaçava o beiço mostrando 
singularmente abaixo do buraco do nariz os dentes alvos. - Perdoa! Perdoa! 

Não me batas. A culpa não é minha! Só no Carnaval é que eu posso gozar. 

Então, aproveito, ouviste? aproveito. Foste tu que quiseste...” (RIO, 2001, p. 
75) 
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 Os gritos do bebê da tarlatana rosa são suficientes para justificar o fato de que no 

carnaval as portas do impossível se abrem. Todos têm o seu direito de participar, burlando a 

interdição do outro, com seus segredos a salvo. Ao mesmo tempo em que defende-se o 

diferente, o mesmo só se sente livre para sair ao mundo enquanto mascarado e, uma vez nu, se 

vê obrigado a encarar a repulsa e/ou medo de seu rosto desvelado. 

 

4. Considerações Finais 

 

Com base no que fora apresentado, fica explícito como ambos os autores 

contemplam como temática a representação carnavalesca, tornando-se clara a semelhança 

entre tais escritores quanto à forma sombria de narrar acontecimentos em tal contexto. O rei 

próspero e suas riquezas em contraste com a morte do lado de fora de seu castelo; o desejo 

carnavalesco de um homem por uma moça mascarada; ambos trazem em suas marcantes 

narrativas a noite, objetos como fantasia e máscara se fazem presente de forma tão intensa 

quanto um personagem humano, sendo este um dos motivos que levam os mesmos, então, a 

serem considerados, dentre outros títulos, escritores fantásticos. 

Outro ponto que pode ser notado é a forma como as obras literárias de autores 

distintos veiculam um olhar em comum, mas ao mesmo tempo diferente da sociedade de sua 

época, sobre certas manifestações culturais. Por exemplo, enquanto Poe narra festividades da 

Idade Média comandada por um império, João do Rio traz às suas páginas festividades 

contemporâneas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Assim reforça-se o poder dessa 

comemoração sob os seus participantes, independente do espaço e do tempo que os mesmos 

ocupam. 

Baseado nisso, é notória a forma como o carnaval contribui para o desfecho de 

situações diversas, que vão desde o momento em que a moça fantasiada se insinua para seu 

pretendente, no conto “O Bebê da Tarlatana Rosa”, até quando, dentre idas, vindas, encontros 

e desencontros, se vê desmascarada ao final. Isso evidencia que o começo e o fim de uma 

festividade, indiretamente, relacionam-se aos inícios e finais de acontecimentos 

significativamente importantes na vida daqueles que estão a celebrar. Partindo disso, pode-se 

dizer que, 

Finalmente em ambos os autores, a ideia do carnaval associa-se fortemente à 

ideia da festa como abrigo de uma visão de mundo. Em Bakhtin, essa 
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associação ganha estatura de filosofia de mundo vivida em seu apogeu na 

Europa medieval, mas nem por isso dela exclusiva. A festa, forma 

primordial da civilização humana, abriga um princípio transcendente – o 
cômico grotesco, livre e utópico a relativizar verdades estabelecidas, a 

celebrar a incompletude, a instaurar a experiência da desordem criativa 

desde quando os grupos humanos se renovam. A noção de “popular” amplia-

se então e vem indicar um aspecto decisivo daquilo que seria, afinal, 
essencialmente “humano”. (CAVALCANTI, 2010, p. 24) 

 

Portanto, conclui-se que a capacidade em abordar o tema carnaval como espaço para o 

sobrenatural é arte ardilosa, mas que alguns poucos autores como Edgar Alla Poe e João do 

Rio o fazem com destreza, demonstrando a capacidade de reunir os elementos carnavalescos e 

uni-los ao sombrio, tornando tal festividade em uma festa profana em que tudo pode 

acontecer, seja isso algo bom e que dê prazer ou algo ruim e doloroso. Tratando do sombrio, 

foi possível deixar claro também os aspectos que vinculam os contos e seus respectivos 

autores às origens góticas aqui explanadas. 

Um dos aspectos em comum que as obras e os autores aqui tratados apresentam é o 

suspense tão forte e real que torna impossível uma leitura tardia da história narrada. Conforme 

explica Levin (1996, p. 101)“A equação de João do Rio é simples. O público quer sempre 

curiosidade. Espera com apetite para saber das novidades que as redações lançam.” A sede do 

público pelo novo é um dos motivadores do sucesso não só dos contos aqui analisados, como 

também de seus autores que sabiam lidar com isso com tamanha destreza. 

Por fim, fica claro como Poe e Rio utilizaram o tema do carnaval como elemento 

subversor das normas padrões de suas sociedades, nos respectivos contos, e que ainda que 

separados geográfica e cronologicamente, alicerçam seus escritos sobre a tradição gótica 

europeia oitocentista. Afinal de contas, o carnaval enquanto personagem em si, dá liberdade 

para diversas temáticas para com o mesmo, possibilitando aventuras diversas como os autores 

aqui estudados narraram e como afirma João do Rio: “Uma aventura, meus amigos, uma bela 

aventura. Quem não tem do Carnaval a sua aventura?” (RIO, 2001, p. 75) 
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