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Arte e perversidade:  
o impulso perverso de Edgar Poe

Se vivesse no nosso tempo, Poe seria certamente um apreciador de histórias de 
serial killers, hoje em dia a forma literária mais adequada à expressão da perver-
sidade humana e da gratuitidade da violência pura. Com ele nasceu o interesse 
pelo impulso do perverso que os realizadores de cinema actuais, seguindo o 
primeiro exemplo dado por Fritz Lang com M (1931), tão frequentemente têm 
explorado, tendo-se multiplicado o tema por títulos como: Henry: Portrait of a 
Serial Killer (1986), The Silence of the Lambs (1991), Natural Born Killers (1994), 
Copycat (1995) ou Se7en (1996).

Em quase todos estes filmes, como na maior parte dos contos de Poe, o 
assassino é um artista, um virtuoso na arte de matar, semelhante ao retratado 
por Thomas de Quincey em “On Murder Considered as one of the Fine Arts” 
(1827). As maiores das atrocidades são cometidas como se fossem uma obra 
de arte, ou seja, obedecem ao mesmo sentido estético com que se constrói um 
poema, uma pintura, ou uma escultura. Para usar um exemplo, dos melhores do 
género acima citado, o filme de Jon Amiel, Copy Cat (1995), protagonizado por 
Sigourney Weaver e Holly Hunter, centra a sua atenção numa série de assassínios 
cometidos por um psicopata preocupado em copiar os crimes mais violentos, 
que no passado se tinham tornado célebres pela arte de matar. Levando a sua 
obsessão ao extremo e transformando-a numa verdadeira arte, as suas cópias 
recriam os crimes originais ao pormenor, ajustando milimetricamente cada 
cenário e enquadrando rigorosamente cada cena, exactamente com a mesma 
precisão com que um artista aprende a imitar um mestre. Assim concebido, o 
acto criminoso assemelha-se ao acto artístico na sua necessidade de dialogar 
com a tradição, para atingir o aperfeiçoamento das técnicas que permitirão, 
mais tarde, obter determinados efeitos. Como De Quincey refere na sua obra: 
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10 O artista perverso: Introdução à obra de Edgar Allan Poe

People begin to see that something more goes to the composition of a fine mur-
der than two blockheads to kill and be killed – a knife – a purse – and a dark 
lane. Design, gentlemen, grouping, light and shade, poetry, sentiment, are now 
deemed indispensable to attempts of this nature. (Quincey 263)

A teoria estética de Poe, apresentada em “The Philosophy of Composition” 
(1846), procura atingir essa “unidade de efeito” inerente a toda a composição 
artística. Cada palavra ou imagem não deverá ser usada por acaso, pois faz parte 
integrante de uma estratégia de significação, de uma estrutura meticulosamente 
estudada e construída para obter um certo efeito estético, que provocará no 
leitor uma determinada reacção, que o autor desde o início conhece, prevê e 
antecipa, tal como o criminoso poderá antecipar as emoções de terror e ago-
nia das suas vítimas, que serão tanto mais intensas quanto maior for o rigor e 
a perfeição do acto. Tendo sido informado, por Charles Dickens, que William 
Godwin escrevera Caleb Williams, começando a partir do fim da intriga, Poe viu 
aí uma excelente prova para fundamentar o seu ponto de vista acerca da inten-
ção que deverá anteceder todo o acto criativo. No já referido ensaio, o autor 
comenta: “It is only with the dénouement constantly in view that we can give a 
plot its indispensable air of consequence, or causation, by making the incidents, 
and especially the tone at all points, tend to the development of the intention” 
(Poe, “Philosophy” 13). Este seu desejo de executar em “infinita perfeição” a 
concepção Aristotélica de “intriga”, recebida de Schlegel1 – que admirava pela 
defesa do que chamava “unidade ou totalidade de efeito” – foi pela primeira 
vez expresso, em 1841, numa crítica a Night and Morning de Lytton Bulwer, 
apresentando-se a seguinte definição: “plot properly defined is that in which no 
part can be displaced without ruin to the whole” (Poe, “Marginalia” 1292). Em 
“Marginalia” (1844-49), onde Baudelaire localizou as caves secretas da mente 

1.  Sobre a influência de August Wilhelm Schlegel na obra de Poe ver G. R. Thompson, Poe’s Fiction, 
Romantic Irony in the Gothic Tales, pp. 26-34. Aqui o autor informa-nos sobre a enorme importância 
de Lectures on Dramatic Art and Literature no pensamento do autor, concluindo que “The principal 
influence Schlegel is supposed to have had on Poe, however, was the doctrine of ‘unity’ or ‘totality’ of 
effect. Indeed, Poe gives Schlegel credit for this influence several times in his reviews” (26). Acerca do 
mesmo assunto ver também A. J. Lubell, “Poe and A. W. Schlegel” in Journal of English and Germanic 
Philology, vol. 52, 1953, pp. 1-12.
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Arte e perversidade: o impulso perverso de Edgar Poe 11

de Poe, continua a ser desenvolvida esta ideia, sendo-se no entanto aqui mais 
preciso em relação à execução:

Most authors sit down to write with no fixed design, trusting to the inspiration 
of the moment; it is not, therefore, to be wondered at, that most books are val-
ueless. Pen should never touch paper, until at least a well-digested general pur-
pose be established. In fiction, the dénouement – in all other composition the 
intended effect, should be definitely considered and arranged, before writing the 
first word; and no word should be then written which does not tend, or form a 
part of a sentence which tends, to the development of the dénouement, or to the 
strengthening of the effect. (Poe, “Marginalia” 1292)

Se nos lembrarmos de Seven (1996), o filme de David Fincher, veremos 
de que forma esta intenção meticulosa e racional, que neste caso passa por 
um estudo profundo da Literatura e da História do Catolicismo, se aplica em 
extrair um máximo de ansiedade da parte do espectador e um elevado grau de 
sofrimento por parte das vítimas, autênticos títeres num espectáculo de terror, 
onde a religião e a arte são cúmplices. Digamos que os massacres perpetrados 
pelos serial killers são, nos exemplos citados, trabalhos de grande composição, 
donde parece retirar-se um enorme prazer estético, sendo o homicídio cometido 
por pura volúpia. Parafraseando mais uma vez De Quincey, este será mesmo o 
ideal de todo e qualquer crime que se preza, pois, tal como a arte de Ésquilo ou 
Milton, deve ambicionar elevar-se ao nível do sublime, desenvolvendo um sen-
tido do gosto segundo o qual deve ser futuramente apreciado (De Quincey  263). 
E nada melhor do que o contacto com a Literatura, ou com a arte em geral, para 
apurar este sentido. 

No filme em questão, cita-se o verso “Long is the way that from hell leads 
to light”, extraída, pelo assassino, de Paradise Lost de Milton e emblemático de 
toda a atrocidade por si praticada. Neste caso, estamos perante um serial killer 
com hábitos de leitura sofisticados, pois a sua fonte de inspiração vem-lhe de 
uma longa lista de livros onde constam The Canterbury Tales, A Divina Comédia, 
The Merchant of Venice, assim como obras de São Tomás de Aquino e do Marquês 
de Sade. Na obra de Stéphane Bourgoin, intitulada Serial Killers – Enquête sur les 
Tueurs en Série (1993), apresenta-se o caso do assassino americano Albert Fish, 
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12 O artista perverso: Introdução à obra de Edgar Allan Poe

a quem é encontrado, no momento da captura, um volume das Extraordinary 
Stories de Edgar Allan Poe, no qual se evidencia que as páginas respeitantes ao 
conto “The Pit and the Pendulum” (1842) estão gastas devido a terem sido muito 
folheadas, talvez com o objectivo de se aprender algo com esta longa narrativa de 
suplício (Bourgoin 81). Entre o criminoso e o artista parece existir uma mútua 
atracção. No primeiro pelos processos técnicos do segundo e no segundo pelos 
mecanismos psicológicos do primeiro. A uni-los está um mesmo interesse pela 
experiência psíquica implícita na perversidade humana e pelos efeitos de terror 
que ela provoca. Digamos que a grande diferença que os distingue é a ausência 
de consciência e de controlo, no caso do serial killer, e uma sensibilidade cons-
ciente e distância estética, no caso do artista. Na obra Evil Inside Human Violence 
and Cruelty (1997), Roy Baumeister explica o impulso da agressão nos seguintes 
termos: “[…] most violent impulses are held back by forces inside the person. In 
a word, self-control prevents a great deal of potential violence. Therefore, regard-
less of the root causes of violence, the immediate cause is often a breakdown of 
self-control” (14). O título de um livro publicado sobre este tema, remete-nos 
para a generalização do instinto de violência a todos os homens. Trata-se da obra 
Bad Men Do What Good Men Dream (1996), onde o autor defende que:

there is no great gulf between the mental life of the common criminal and that 
of the everyday, upright citizen. The dark side exists in all of us. There is no 
‘we-they’ dichotomy between the good citizens, the ‘we,’ and the criminals, the 
‘they.’ […] One cannot listen for so many years to patients and to criminal defend-
ants revealing their inner lives without coming to the conclusion that bad men 
and women do what good men and women only dream about doing. (Simon 2)

Como, na generalidade, o artista não é nenhum “upright citizen”, ele poderá 
sentir ainda mais uma cumplicidade com o acto criminoso pelo poder trans-
gressivo da sua arte. Utilizando uma lógica semelhante à da anterior citação, 
poder-se-á dizer que o escritor pensa ou sonha o que o criminoso executa, mas 
o mal está em ambos e existe como algo muito real. Em Dark Nature (1997), 
escrito pelo biólogo Lyall Watson a bordo dum barco no Amazonas, evitam-se 
as interpretações habituais dadas ao tema pela religião, moral, filosofia e cri-
minologia, apresentando-se uma História Natural do Mal, onde se conciliam 
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Arte e perversidade: o impulso perverso de Edgar Poe 13

exemplos do reino animal e vegetal com personagens extraídas da Literatura. 
O autor defende que o mal é uma força da natureza e uma realidade biológica, 
algo de universal como Milton, Dante, Goethe e Stevenson já o tinham enten-
dido. Para ilustrar isto apresenta um curioso estudo das baleias assassinas na 
Patagónia. A mensagem do livro é que o Mal não é simplesmente uma ausência 
do Bem, mas uma ausência de equilíbrio com o Bem, e o ideal é manter as duas 
forças em relação e equilibradas, como o recomendava a ética aristotélica. Sendo 
a Natureza demasiado inconsciente para ser moral, “the universe is a monster 
that does not care if we live or die” (Watson 249), temos de ser nós, os primeiros 
animais éticos, a dar à vida na terra essa consciência do “dark side”, evitando 
assim submeter-nos cegamente às leis de selecção natural. O seguinte comen-
tário de Watson parece resumir toda a essência da obra de Poe e testemunhar 
a razão da sua modernidade:

It can be frightening, even shocking, to come face to face with our dark side in 
these days; but it is necessary. We need to leaven the single-mindedness of our 
unconscious attitudes with conscious flexibility. We have to confirm the dark 
shadow and confront its genetic troops with the light of day. (249)

Sendo então comum a todos os indivíduos, este impulso para o mal, que 
Bataille definiu como “attirance désintéressée vers la mort” (Bataille 25), este alien 
interior, onde se ocultam os mais negros instintos do comportamento humano, 
faz parte tanto da natureza do criminoso como do artista, só que um liberta-o na 
realidade e o outro confronta-o na ficção. Enquanto um é totalmente dominado 
pela força quase demoníaca do impulso que dele se apodera destruindo-lhe a 
personalidade, o outro procura a integração dessa mesma personalidade atra-
vés do indispensável confronto com o inconsciente, tão necessário ao processo 
de individuação, proclamado pela teoria psicanalítica de Karl Gustav Jung. 
Aparentemente a arte no crime e o crime na arte parecem ser uma e mesma coisa, 
mas se não atendermos à diferença fundamental, anteriormente exposta, nunca 
poderemos entender o humor e a ironia das seguintes palavras de De Quincey: 
“For the final purpose of murder, considered as a fine art, is precisely the same 
as that of tragedy, in Aristotle’s account of it; ‘to cleanse the heart by means of 
pity and terror’” (293). No assassino puro, o inconsciente nunca foi assimilado 
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14 O artista perverso: Introdução à obra de Edgar Allan Poe

e por isso a intenção de ‘purificação’ transforma-o numa monstruosidade, ao 
passo que no artista os conteúdos do inconsciente são tornados conscientes e, 
em princípio, os demónios são exorcizados pelo efeito purificador da arte. Será 
então significativo que, no poema “Alone” (1829), surjam os versos: “The cloud 
that took the form / (When the rest of heaven was blue) / Of a demon in my 
view” (Poe 60), que inspiraram Baudelaire a escrever: 

Je suis la plaie et le couteau! 
Je suis le soufflet et la joue!
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau 
Je suis de mon cœur le vampire. (57)

O tema do duplo, a presença do “Outro” que é vampiro e demónio, mas que 
é afinal uma parte do indivíduo, é por si evidência que o problema da desin-
tegração da personalidade representa, para o artista, uma das preocupações 
centrais da sua obra, que decerto se constituirá numa via de integração e união 
das duas partes divergentes da psique humana causadoras de profundos distúr-
bios e conflitos psicológicos: o consciente (super-ego; ego) e o inconsciente 
(id). O processo ficcional será, para Poe, uma via para essa integração porque 
lhe possibilitará confrontar-se com a própria desintegração, objectivando-a 
em personagens criminosas que são vítimas de impulsos perversos. A este res-
peito, em “Poe’s Other Double” (1982), Johnathan Auerbach comenta: “Poe’s 
understanding of the creative process, in fact, bears a marked resemblance to 
the process of plotting enacted by his criminals and detectives” (352). Em “The 
Purloined Letter” (1844), esta dualidade psíquica é evidente, pois o raciocíno 
do detective – que poderá personificar o escritor ou o artista – imita o do cri-
minoso, mostrando que o seu processo intelectual pode conter em potência a 
mesma lógica perversa que conduz à prática do roubo ou do crime. Isto acon-
tece devido ao método utilizado por Dupin, que consiste na identificação do 
intelecto do raciocinador com o do seu adversário, podendo ambos tornar-se 
nesse mesmo terrível “monstrum horrendum, an unprincipled man of genius” 
(Poe, “Purloined” 697). Na conhecida obra Poe Poe Poe Poe Poe Poe Poe (1973), 
Daniel Hoffman refere: “Poe […] splits man – splits himself – apart into mutually 
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Arte e perversidade: o impulso perverso de Edgar Poe 15

exclusive functions, yet insists upon the essentiality of their unification” (168). 
É como se a unidade fosse atingida por desintegração, numa interpenetração 
apocalíptica do orgânico com o inorgânico, como acontece em Eureka. A pos-
sibilidade de unificação depende do estado fragmentado da sensibilidade, pois 
o desejo de vida está intimamente associado ao desejo de destruição, como tão 
bem Freud soube demonstrar.

Embora se conheça o repúdio de Poe pelo que denominava “heresy of The 
Didactic”, por ser incompatível com o seu interesse pela experiência aristotélica 
do Belo, a sua extrema atenção, em relação à perversidade humana e à desin-
tegração da psique, não o deixa perder o sentido moral, tendo já Allen Tate 
notado, no seu importante artigo “Our Cousin, Mr. Poe” (1968), que este autor, 
diferentemente do que é vulgar pensar-se, não demonstra indiferença moral, mas 
sim interesse num problema moral de preocupação universal. O denominado 
“Moral Sense” que, em “The Poetic Principle” (1850), aparece a par de “Pure 
Intelect” e “Taste”, como uma das três partes constituintes da mente humana, 
nunca poderia estar ausente de uma obra que sempre contrapôs a realidade da 
perversidade humana aos falsos valores da moral dominante, o que, em Love 
and Death in the American Novel (1966), Fiedler sente como “irony of life in a 
land where the writers believe in hell and the official guardians do not” (29). 
Sem esse sentido moral aliado ao sentido estético não poderíamos distinguir 
nunca os efeitos de terror calculados a sangue-frio nos contos “The Black Cat” 
(1843) ou “The Tell-Tale Heart” (1843) dos obtidos por Jeffrey Dahmer, o célebre 
serial killer canibal de Milwaukee. Compare-se os seguintes exemplos, sendo o 
primeiro o depoimento de Jeffrey Dahmer: 

Evidence had earlier been given regarding Dahmer’s self-confessed cannibal-
ism, where he claimed to have cooked and eaten the bicep of one of his victims 
seasoned with salt and pepper and steak sauce; he gave the police the follow-
ing justification: ‘My consuming lust was to experience their bodies. I viewed 
them as objects, as strangers […] It’s hard for me to believe that a human being 
could have done what I have done […].’ It was Dr. Berlin’s opinion that Dahmer 
believed he could be closer to his victims by eating them – in fact, Dahmer had 
enlarged on this when he told detectives that he cannibalised only the people 
he liked. (Lane e Gregg 137)
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16 O artista perverso: Introdução à obra de Edgar Allan Poe

Object there was none. Passion there was none. I loved the old man. He had never 
wronged me. He had never given me insult. For his gold I had no desire. I think 
it was his eye! yes, it was this! He had the eye of a vulture – a pale blue eye, with 
a film over it. […] I made up my mind to take the life of the old man, and thus 
rid myself of the eye forever. […] The night waned, and I worked hastily, but in 
silence. First of all I dismembered the corpse. I cut off the head and the arms 
and the legs. (Poe, “Tell-Tale” 555-58)

Se os anteriores depoimentos nos fazem lembrar o de Meursault em L’Étranger 
(1942) de Camus, eles remetem-nos também para a questão de saber onde 
começa a ficção e acaba a realidade. Os actos de Dahmer e os do narrador de 
Poe parecem pertencer ao mesmo indivíduo e à mesma realidade, o que poderá 
levar a concluir que a ficção é, por vezes, bem mais estranha do que a ficção. 

Na verdade, parece que o acto gratuito, tão do interesse de André Gide, 
ganha aqui nova expressão, traduzindo um comportamento humano inexpli-
cável, que utiliza a violência, não como um meio para atingir um fim, mas ape-
nas sem nenhum motivo ou objectivo. Se a verdade surge aqui mais estranha 
que a ficção, é porque estamos perante um autor que, embora em “The Poetic 
Principle” tenha colocado a Beleza acima do valor da Verdade, por esta última 
apenas se destinar a satisfazer a Razão, não esqueceu especialmente na crítica a 
“Twice Told Tales” de Hawthorne, que “Truth is often […] the aim of the tale” 
(Poe, “Nathaniel” 573).2 De facto, essa verdade partilhou-a com Hawthorne, 

2.  Sobre o conceito da Verdade na obra de Poe, ver J. Lasley Dameron. “Poe’s Concept of the Truth.” 
Mississippi Quarterly: A Journal of Southern Culture, vol. 43, no. 1, 1989/90, pp. 11-21. Aqui se defende 
que o tratamento da verdade em Poe se aproxima ao da teoria contemporânea defendida por Nicholas 
Recher na obra The Coeherence Theory of Truth (1973). O crítico defende que, para Poe, a Verdade 
é fundamentalmente uma questão de forma atingida pela consistência, coorência e interligação dos 
vários elementos da narrativa de acordo com o que o autor denominava “intenção pré-estabelecida” e 
“unidade de efeito.” Dameron realça a influência da Poética de Aristóteles na obra do autor, pois, como 
Poe, também o autor clássico defendia a proporção, a unidade e a probabilidade. Assim, a Verdade 
existiria sempre que existisse unidade e adaptação recíproca das partes dessa mesma unidade. Na 
obra anteriormente referida Dameron interessou-se, assim, por um processo artístico que tenciona 
trazer o assunto e o tema à compreensão do leitor, adequando-os ao seu sentido da realidade, con-
cede ao conceito da Verdade um significado existencial, além do meramente formal, e que tem a ver 
com uma autenticidade da existência, atingida pelo confronto com o terror do mal, comum à ficção 
de Hawthorne e Poe.
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Arte e perversidade: o impulso perverso de Edgar Poe 17

pois ambos se empenharam veementemente em investigar a maldade natural 
do homem. Se o autor de “Young Goodman Brown” se interessou em desco-
brir se “evil is the nature of mankind” (287), poder-se-á também dizer que os 
melhores contos de Poe não deixaram de aprofundar a questão de saber se 
“perversity is the nature of mankind”. Mas enquanto que, em Hawthorne, esta 
exposição do “dark side” da alma humana é fundamentalmente assumida com 
uma intenção ética de exorcizar o atormentado sentimento de culpa puritano, 
evidenciando-se o efeito moral do remorso nas personagens, em Poe, o sen-
tido ético sofre uma transfiguração estética, pois o impulso do perverso possui 
tão avassaladoramente a consciência dos narradores, que transfere, à própria 
estrutura ficcional, uma forte fascinação pelo abismo, a que só uma “estética 
do mal”, tão apreciada por Baudelaire, poderia dar expressão adequada. Aliás, a 
ficção de Poe poder-se-ia definir nos mesmos termos com que Georges Bataille 
definiu a poesia de Baudelaire: 

Baudelaire ouvrit dans la masse tumultueuse de ces eaux la dépression d’une 
poésie maudite, qui n’assumait plus rien, et qui subissait sans défense une fasci-
nation incapable de satisfaire, une fascination qui détruisait. Ainsi la poésie se 
détournait d’exigences à elle données du dehors, d’exigences de la volonté, pour 
répondre à une seule exigence intime, qui la liait à ce qui fascine, qui en faisait 
le contraire de la volonté. (46)

Compreende-se, então, que esta obsessão pelo tema da perversidade seja 
central na obra de quem, numa carta a Sarah Helen Whitman, confessara que 
“the Shadow of Evil haunts me” (Poe, “Letter to Sarah” 405). Assim, nem só 
o criminoso se encontra irremediavelmente sujeito a esta força irresistível do 
mal, qualquer indivíduo poderá ser sua vítima, como também concluiu essa 
personagem igualmente seduzida gratuitamente pelo impulso do perverso em 
L’Étranger (1942) de Camus: “Tous les êtres sains avaient plus ou moins souhaité 
la mort de ceux qu’ils aimaient” (102). E embora, na obra do autor francês, dada 
a anulação da oposição bem/mal, se proceda a uma constatação objectiva e não 
a um juízo moral, revela-se, como em Poe, o carácter absurdo e paradoxal desse 
impulso. Acerca desta natureza universal e primordial da perversidade humana, 
o autor de Les Fleurs du Mal comenta:
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18 O artista perverso: Introdução à obra de Edgar Allan Poe

Mais je ne veux, pour le présent, tenir compte que de la grande vérité oubliée, 
– la perversité primordiale de l’homme, – et ce n’est pas sans une certaine satis-
faction que je vois quelques épaves de l’antique sagesse nous revenir d’un pays 
d’où on ne les attendait pas. Il est agréable que quelques explosions de vieille 
vérité sautent ainsi au visage de tous les complimenteurs de l’humanité, de tous 
ces dorloteurs et endormeurs qui répètent sur toutes les variations possibles de 
ton: ‘Je suis né bon, et vous aussi, et nous tous, nous sommes nés bons!’ oubliant, 
non! feignant d’oublier, ces égalitaires à contre sens, que nous sommes tous nés 
marqués pour le mal! (Baudelaire, “Notes” 179)

Veremos de que forma este impulso se converterá na principal fonte de ter-
ror psicológico e estético na obra de Poe. Para isso é necessário ter presente a 
natureza dessa força irracional tal como nos é definida no conto “The Imp of 
Perverse” (1845), que se constitui, por assim dizer, num tratado teórico sobre 
este tema. Siga-se a sugestão do narrador e considere-se a seguinte situação:

We stand upon the brink of a precipice. We peer into the abyss – we grow sick and 
dizzy. Our first impulse is to shrink from the danger. Unaccountably we remain. 
[…] And because our reason violently deters us from the brink, therefore, do we 
the more impetuously approach it. There is no passion in nature so demoniacally 
impatient, as that of him, who shuddering upon the edge of a precipice, thus 
meditates a plunge. […] Examine these and similar actions as we will, we shall 
find them resulting solely from the spirit of the Perverse. We perpetrate them 
merely because we feel that we should not. (Poe, “Imp” 829)

A expressão “Imp of Perverse” servirá, então, para designar essa tendência 
paradoxal dominante em toda a obra do autor. Baudelaire colocou este conto, 
no início do conjunto de textos por si traduzidos e intitulados Nouvelles Histoires 
Extraordinaires par Edgar Poe, atribuindo-lhe, no entanto, o título francês 
“Le Démon de la Perversité”, que se relacionaria com o que, em 1857, o poeta 
denominou “Perversidade primordial do homem”, essa força inata irressistível 
que inevitavelmente o torna um assassino, suicida e carrasco. A razão, pela qual 
Baudelaire distinguiu este conto entre os restantes contos do autor, poderá 
explicar-se devido ao facto de ele representar esse genre de beauté nouveau, capaz 
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de revelar os terrores do mal, que o poeta caracterizaria como uma substância 
imaginária que envolve todo o homem nervoso e que o conduz ao mal. Ter cons-
ciência deste impulso significaria, então, estar consciente desse Demónio, cujas 
maquinações levaram ao pecado original. Essa consciência foi sempre possuída 
por Poe ao longo de toda a obra, pois grande parte dos seus contos retratam 
uma série de relações perversas, onde a sua filosofia moral se interpenetra com 
o seu ideal estético. Exemplo dessas relações são as que se estabelecem entre 
o onírico e o racional, o terrível e o calmo, a beleza e a morte, ou entre a vida 
e a arte. Num artigo intitulado “An Irruption of the Archaic” (1992), Norman 
Ravvin interpreta esse impulso primitivo como um acto de transgressão para 
atingir a transcendência do sagrado: “Both ‘The Black Cat’ and ‘The Imp of the 
Perverse’ investigate what Poe refers to as ‘primitive’ impulses – structures of 
motivation that bear an uncanny resemblance to the type of act Bataille sets out 
as the archaic impetus to reach the sacred through transgressive rites” (11). Num 
capítulo intitulado “L’ homme ne peut s’aimer jusqu’au bout s’il ne se condamne” 
de La Littérature et le Mal, Bataille definiu bem a natureza desse impulso que se 
aplica em practicar o mal pelo mal, caracterizando-o por ser essa tendência de 
“vouloir ce qu’on ne veut pas […] et ne pas vouloir ce qu’on veut” (27).

Tentando completar esta análise acerca da natureza paradoxal deste compor-
tamento humano, que inexplicavelmente conduz o indivíduo à autodestruição, 
o conto “The Black Cat” apresenta-nos mais uma confirmação e ressonância 
da ideia anteriormente exposta: “Who has not, hundred times, found himself 
committing a vile or silly action, for no other reason than because he knows 
he should not?” (Poe 599). Este impulso de praticar o mal sem uma razão apa-
rente ou coerente, torna-o numa acção arbitrária e de enorme estranheza a 
que S. Paulo, na carta aos Romanos, havia já aludido dizendo: “Porque eu sei 
que nada de bom vive em mim, isto é, no meu corpo. Eu posso querer fazer o 
que está certo, mas não o posso fazer. Porque eu não faço o bem que quero, 
mas o mal que não quero é o que faço” (Romanos 7:18-19; RSV, 1960). E isto 
vem ao encontro do que se diz no primeiro conto citado, pois este princípio 
primitivo e inato da acção humana, a que o narrador chama perversidade, na 
falta de melhor termo, define-se por ser “a mobile whithout motive, a motive 
not motivirt” (Poe, “Imp” 827). Força misteriosa negligenciada por moralistas 
e filósofos devido ao orgulho da razão, ela define-se fundamentalmente por 
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uma tendência radical de fazer mal pelo mal, ou seja, de persistir num acto por 
se saber que não se deve persistir nele, de cometer uma má acção pelo simples 
facto de saber que não se deve fazer isso.

Por detrás de tudo isto, esconde-se uma crítica muito incisiva à inoperân-
cia da razão face às irrupções inesperadas e inexplicáveis dos instintos ou do 
irracional. Na famosa obra de Konrad Lorenz, intitulada On Aggression (1966), 
o argumento de Poe ganha total justificação, saindo reforçada toda a sua teoria 
anteriormente exposta:

It is hard to believe that a man will refrain from a certain action which natural 
inclination urges him to perform only because he has realized that it involves 
a logical contradiction. To assume this, one would have to be an even more 
unworldly German professor and an even more ardent admirer of reason than 
Immanuel Kant was. (247) 

De facto, “The Imp of the Perverse” parece dramatizar não só o conflito 
entre as partes racional e irracional do indivíduo, mas também a luta entre o 
pensamento racionalista, fundamentado na validade da razão humana como 
instrumento cognitivo, e a sensibilidade romântica, interessada em explorar o 
irracional através da libertação de impulsos e emoções reprimidas.

Tal como, no fim do século XVIII, os escritores góticos ingleses perturba-
ram as certezas assumidas pelo pensamento racionalista, privilegiando a intui-
ção, a imaginação e as actividades mentais irracionais como modos superiores 
de conhecimento, também Poe, no século XIX, nas suas histórias de crime 
compulsivo, de suicídio, de auto-incriminação ou de desintegração psíquica, 
se empenhou em contestar certas verdades assumidas pelo Iluminismo. Se 
“Christabel” (1816) de Coleridge, os contos de Tieck e de E. T. A. Hoffmann, 
ou o Romance Gótico em geral, com os exemplos The Castle of Otranto (1764) 
e Frankenstein (1818), desafiaram as leis gerais da natureza segundo as quais o 
racionalismo Augustano explicava o comportamento humano, outro efeito não 
teve “The Raven” (1845) ou “The Fall of the House of Usher” (1839), no indi-
vidualismo autoconfiante e racionalista da América do século XIX. E embora 
tenha admirado o Essay Concerning Human Understanding (1690) de Locke, 
donde provavelmente recebeu a ideia, expandida em Eureka, de que Deus podia 
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criar a matéria com o poder do pensamento. Poe regularmente usava ideias de 
Locke3 para o contradizer. Susan Manning denominou esta atitude “niilismo 
criativo”, por ter entendido que a escrita de Poe se satiriza a si própria e des-
trói a própria literariedade em que se fundamenta, sendo uma escrita que se 
compraz com a capacidade de conceber a sua própria destruição, seguindo por 
isso os ritmos de criação-destruição descritos em Eureka. Segundo a autora, 
esta obra constitui uma sátira à linguagem científica, à semelhança das obras 
de Swift. Diz-nos Manning: 

to expose the unrealism of the learned. […] Swift’s mad philosophers are caught 
in worlds of their own construction, forever alienated from the truths they seek 
by their obsessive theorizing; and, unfortunately, this seems to be much more 
Poe’s own case than that of the objects of his ridicule. (239) 

Em “Sonnet – To Science” (1829) surgem os versos “Science! true daugh-
ter of Old Time thou art! / Who alterest all things with thy peering eyes. / 
Why preyest thou thus upon the poet’s heart” (Poe 38), onde uma voz poética 
se insurge contra o limite imposto à imaginação criadora pela dominação do 
racionalismo científico. Poder-se-á argumentar que as suas obras de ficção 
científica contradizem este protesto do poema contra a ciência, já que Poe 
pode ser visto como o antecessor de Júlio Verne, Isaac Asimov e Arthur Clarke, 
por contos como “The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall” (1835), 

3.  Locke é considerado por muitos como o primeiro grande filósofo inglês da revolução científica e uma 
figura marcante do pré-Iluminismo. Em An Essay Concerning Human Understanding, ele apresenta a sua 
epistemologia ou teoria do conhecimento, através da qual se tencionava descobrir que espécie de coisas 
Deus criou para nós conhecermos e como devemos dirigir e usar o nosso intelecto e entendimento. 
A sua intenção era atingir a origem, certeza e extensão do conhecimento humano. Locke defendia que 
as ideias e conhecimento não são “inatos”, pois à nascença a mente humana é como um “papel branco”, 
sendo todas as nossas ideias derivadas da experiência. Mas tais ideias, baseadas na experiência, são só 
“os materiais da razão e do conhecimento”. O conhecimento em si não nos chega através dos sentidos. 
Ele é um produto da razão estabelecendo as ligações entre essas ideias. Conclui-se, assim, que o empi-
rismo de Locke, acerca das ideias, está combinado a um racionalismo acerca do conhecimento. Para 
este filósofo, na ausência da razão, tudo o que nos resta é a crença, não o conhecimento, pois defendia 
que tudo deveria ser julgado e orientado pela razão. Para si a ciência significava uma actividade capaz 
de nos conceder um discernimento adequado, semelhante ao de Deus, da essência real das coisas. 
A sua perspectiva de que a religião e a moralidade eram susceptíveis de demonstação revela-o como 
um precursor do Iluminismo.
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“Mellonta Tauta” (1849), “The Balloon Hoax” (1844), ou “Von Kempelen and 
His Discovery” (1849), embora alguns relatos sejam autênticos embustes, muito 
à semelhança do programa de rádio emitido por Orson Welles, inspirado em 
The War of the Worlds de H. G. Wells. Além do mais, o espírito científico de Poe 
tem a ver com uma ciência imaginativa, em que a razão se mistura com a ima-
ginação, para que um matemático possa ser poeta, como em “The Purloined 
Letter”. Também no caso dos contos sobre mesmerismo, “The Facts in the Case 
of M. Valdemar” (1845), “A Tale of the Ragged Mountains” (1844) e “Some Words 
with a Mummy” (1845), Poe demonstra estar bem mais interessado pelo que na 
época se denominavam “pseudociências” do que em seguir raciocínios científicos 
tradicionais. Tratando-se de um autor educado na Virgínia de Thomas Jefferson 
e John Marshall, nada faria supor que nascesse em Poe tamanho repúdio pelo 
espírito que, na época, orientava o indivíduo para um papel disciplinadamente 
racional na vida pública, incutindo-lhe a crença na bondade humana. Acerca 
deste contencioso com o pensamento de Jefferson, a biografia de Poe, escrita 
por Jeffrey Meyers é bem explícita, quando refere:

But his unhappy experience at the university led to a reaction against Jefferson’s 
ideas, which seemed so natural to many nineteenth-century Americans who val-
ued ‘the appeal to common sense rather than to subtlety, the assumption of the 
existence of a benevolent God and benevolent principles in human nature, and 
the support of religious faith through confidence in intuitive convictions.’ […] In 
his stories Poe replaced the ‘rational, disciplined and social’ beliefs of his time 
with bizarre, wild and individualistic ideas that emphasized the supernatural, 
the human predisposition to evil and the materialistic view of the world. (31)

É natural, então, que as obras de Poe reflictam este total desacordo com o seu 
tempo, sentido também pelo narrador de “Some Words with a Mummy” (1845), 
quando confessa que “the truth is, I am heartily sick of this life and of the nine-
teenth century in general. I am convinced that everything is going wrong” (821). 
É por isso que, muito diferentemente de Brockden Brown, Hawthorne, ou 
Washington Irving, os seus contos não possuem o colorido da paisagem local, 
nem da história ou dos costumes, mantendo-se afastados de normas culturais 
impostas por uma Literatura que na época se esforçava em criar uma matriz 
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nacional. O mundo por eles criado transcende mesmo qualquer noção de 
nacionalidade ou de temporalidade, encerrando as personagens num espaço 
de grande isolamento. Compreende-se assim que Poe visse, na exploração de 
temas relacionados com a perversidade humana, uma forma de contrariar o 
espírito do seu tempo, totalmente desinteressado e desconhecedor da existên-
cia de mistérios insondáveis, que criam no indivíduo o desejo pela vertigem da 
extinção da personalidade.

Importava, por isso, alertar as consciências para a realidade da vida psíquica. 
É assim que, no prefácio a Tales of Grotesque and Arabesque, Poe se vê obrigado 
a esclarecer o leitor sobre o que viria a constituir-se em tema central e tese de 
toda a sua obra: “o terror da alma.” Diz-nos o autor:

But the truth is that, with a single exception, there is no one of these stories in 
which the scholar should recognize the distinctive features of that species of 
pseudo-horror which we are taught to call Germanic, for no better reason than 
that some of the secondary names of German literature have become identified 
with its folly. If in many of my productions terror has been the thesis, I maintain 
that terror is not of the Germany, but of the soul, – that I have deduced this ter-
ror only from its legitimate sources, and urged it only to its legitimate results. 
(Poe, “Preface” 129) 

Podemos identificar aqui a recusa de Poe em considerar-se afecto a qualquer 
moda ou corrente literária, e em ver-se associado às tendências mais em voga das 
ficções sensacionalistas publicadas na revista de Edimburgo, The Blackwood’s 
Magazine, cujo estilo parodiou em “How to Write a Blackwood Article” (1838), 
demonstrando uma total divergência e demarcação face à vaga de “pseudo-horror” 
predominante em muita literatura menor vinda da Alemanha e consumida avi-
damente pelo gosto pouco cultivado do público. Mas o que fundamentalmente 
se enfatiza aqui é a afirmação de que, na sua obra, o terror não terá origem em 
efeitos ou artifícios góticos que pretendam provocar o horror pelo horror, mas 
antes provém de uma fonte mais genuína e autêntica: a psique humana. Em 
Theory of Literature, René Wellek e Austin Warren fazem sobressair esta carac-
terística dominante da obra de Poe dizendo que “Poe’s horrendous castles are 
not in Germany or Virginia, but in the soul” (214).
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A melhor fonte para a arte de Poe provém, então, da pior fonte de terror para 
o invidivíduo: a sua própria psique. Isto quer dizer que os pressupostos estéticos, 
que norteiam esta atitude artística, estão sujeitos ao já referido “impulso do per-
verso”, ou seja, àquela mesma força inexplicável que atrai o indivíduo ao que lhe 
é nocivo, desagradável ou perigoso. Nos contos de Poe, a perversidade humana 
é a principal fonte de terror com que se debatem as personagens, e no entanto 
esta mesma perversidade será a principal razão de existência dessa ficção. É como 
se a arte se alimentasse da tendência humana para o mal, transformando-se o 
artista, numa espécie de vampiro, capaz de absorver toda a energia psíquica 
gasta pelo indivíduo em debater-se contra um impulso perverso irresistível.

Como se verá pela análise da produção ficcional do autor, mais ligada a este 
tema, a perversidade de certos narradores ou personagens não se dirigirá somente 
a outros representantes da espécie humana ou animal, mas fundamentalmente 
irá recair sobre si próprios, pois uma das características desse ímpeto nocivo 
é que “the desire to be well is not only not aroused, but a strong antagonisti-
cal sentiment exists” (Poe, “Imp” 828). Poe terá maior tendência em explorar 
mais o efeito autodestrutivo do impulso, implicando a destruição do Outro 
uma autodestruição inevitável. E se, de acordo com alguns dos seus biógrafos, 
estamos perante um autor que projecta nas personagens os seus tormentos 
pessoais objectivando-os, transformando-os em correlativos objectivos da sua 
tragédia íntima, podemos dizer que Poe é o vampiro do seu próprio coração, o 
perverso de si mesmo, o artista da sua própria perversidade, para quem o mal 
nunca deixou de ser sedutor.
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