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                                           Resumo 

O grotesco mostra-se como um estilo artístico marcado pela instabilidade e 
pelo paradoxo. Sendo utilizado pelos mais diversos veículos de expressão, da 
literatura à arquitetura, o grotesco pode ser mais facilmente percebido que 
definido ou delimitado, devido a sua natureza de conflito constante sintetizada 
no efeito da plasmação, um dos poucos elementos do estilo que pode ser 
percebido em qualquer obra grotesca. Na tentativa de analisar objetivamente 
um estilo marcado pela instabilidade, tentaremos alicerçar a nossa teoria sobre 
o grotesco sobre dois pilares: o inquietante, como proposto por Freud (2014), e 
o fantástico, como proposto por teóricos como Ceserani (2004) e Todorov 
(2012). A combinação dessas teorias resultará em um referencial teórico que 
relacionará o estilo grotesco ao horror, gênero ao qual pertencem as duas 
obras que serão analisadas ao longo desse trabalho: o romance The Hellbound 
Heart (2007) e a graphic novel Hellraiser (2012). A escolha de uma obra em 
prosa e outra em formato de quadrinhos mostra-se válida por explicitar a 
dinâmica do funcionamento do grotesco em diferentes veículos artísticos, bem 
como reforçar a validade do gênero graphic novel como objeto de pesquisa. O 
referencial teórico proposto nesse trabalho unirá as duas obras na análise da 
corrupção como referencial da plasmação, por alterar a forma e a natureza das 
personagens de maneira heterogênea e desarmoniosa.  O principal objeto da 
nossa análise, em ambas as obras, será a personagem Kirsty. A fim de 
revelarmos as características grotescas nessa personagem, analisaremos 
também as personagens Frank Cotton e Elliot Spencer como catalizadores do 
processo de corrupção da personagem principal. Como objetivo principal, esse 
trabalho procura detalhar o funcionamento do grotesco em gêneros de horror e 
o seu papel na fragmentação das personagens. Ao final da análise, 
chegaremos à conclusão de que a crise de paradigmas, ou seja, a 
desestabilização dos padrões de normalidade pelos quais o leitor acredita que 
um texto funcione, é, ao mesmo tempo, causa e consequência da instabilidade 
das obras grotescas. 

 
Palavras-chave: Fantástico,Graphic Novel, Horror, Inquietante, Plasmação; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     
 
               



 

 

                                            

                                                     Abstract 

The grotesque is presented as an artistic style marked by the instability and the 
paradox. Being used by several vehicles of expression, from literature to 
architecture, the grotesque can be more easily perceived than defined or 
delimited, due to its constant conflict of nature synthesized in the effect of 
plasmation, one of the few stylistic elements that can be recognized in any 
grotesque work. In an attempt to objectively analyze a style marked by 
instability, we try to base our theory of the grotesque on two pillars: the 
uncanny, as proposed by Freud (2014), and the fantastic, as proposed by 
theorists like Ceserani (2004) and Todorov ( 2012). The combination of these 
theories will result in a theoretical framework that relates the grotesque style 
and the horror genre, to which belong the two works that will be analyzed in this 
work: the novel The Hellbound Heart (2007) and the graphic novel Hellraiser 
(2012). The choice for one work in prose and one in comics format is deemed 
valid for explaining the dynamics of the functioning of the grotesque in different 
artistic vehicles, besides further enhancing the validity of the graphic novel 
genre as a research object. The theoretical framework proposed in this work will 
link the two works on the analysis of corruption as a reference of plasmation, for 
it changes the shape and nature of the characters in a heterogeneous and 
inharmonious way. The main object of our analysis, in both works, will be the 
character of Kirsty. In order to reveal the grotesque features in this character, 
we will also analyze the characters Frank Cotton and Elliot Spencer, as 
catalysts of the process of corruption of the main character. As the primarily 
objective, this paper aims to detail the functioning of the grotesque in horror 
genres and its role in the fragmentation of the characters. After the analysis, we 
will find support to the conclusion that the crisis of paradigms, namely the 
destabilisation of the normal standards by which the reader believes that a text 
work, is, simultaneously, cause and consequence of the instability of the 
grotesque works. 
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Considerações Iniciais 

 

O grotesco, embora seja um recurso antigo, começou a ganhar espaço 

acadêmico apenas recentemente, com a publicação dos trabalhos teóricos de 

Wolfgang Kayser em 1957, detalhando o funcionamento do grotesco em 

diversos meios artísticos. Devido às suas características principais rejeitarem 

qualquer tentativa de definição, ainda não há um consenso sobre o que é o 

grotesco, e talvez por essa razão ele ainda não tenha conseguido o espaço 

que merece dentro dos estudos literários. Sabe-se, porém, o que o grotesco 

não é: uma estética. Não há ideologia por traz do grotesco que o elevem ao 

patamar de uma estética, tampouco uma lista determinada de características. A 

marca do grotesco é a quebra dos padrões, e qualquer tentativa de torná-lo 

uma estética seria uma espécie de padronização. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o nosso trabalho desenvolverá uma 

análise bibliográfica das obras The Hellbound Heart (2007) e o segundo volume 

da graphic novel Hellraiser (2012), ambas de autoria de Clive Barker. Para a 

condução dessa análise iremos tomar como alicerce os postulados teóricos de 

estudiosos como Kayser (2013) e Harpham (2006) acerca do grotesco 

enquanto uma vertente estilística que pode se fazer presente em virtualmente 

qualquer estética, e nos mais variados veículos de expressão.  

Devido à diversidade da sua aplicação, e da inconstância gerada como 

consequência de um estilo que visa quebrar limites, buscaremos apoio 

adicional nos postulados sobre o fantástico de Ceserani (2004) e no inquietante 

como teorizado por Freud (2003). Ao fazermos uma análise utilizando essas 

duas teorias auxiliares na análise do grotesco, objetivamos detalhar o seu 

funcionamento dentro de obras de horror, e relacioná-lo especificamente aos 

nossos objetos de estudo: às personagens das obras de Clive Barker 

supracitadas, dando atenção especial para as figuras de Kirsty, Frank e 

Pinhead. A análise dos acontecimentos e das relações que unem o destino 

dessas três personagens servirá ao propósito de mostrar como o grotesco se 

constitui dentro das obras, e mostrar como ele se torna um agente a serviço da 

instabilidade, do impossível e do inquietante através da característica da 

plasmação, a fusão de elementos contrastantes que caracteriza o estilo. 
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O nosso trabalho torna-se válido por vários fatores. O primeiro deles é a 

tentativa de detalhar o funcionamento do grotesco em obras de horror, gênero 

no qual os seus estudos ainda se mostram escassos, especialmente aqui no 

Brasil. O segundo reside na escolha de um quadrinho de horror como objeto de 

análise. Esse gênero de publicação começou a ganhar espaço na academia 

recentemente, e de forma muito tímida no tocante a quadrinhos voltados para o 

público adulto. Com a análise de um quadrinho específico pretendemos ampliar 

o espaço para discussões acerca deste gênero, detalhando algumas 

particularidades do seu funcionamento e metodologia de análise. Assim sendo, 

objetivamos tornar esse gênero mais acessível e visível a novos 

pesquisadores, principalmente de gêneros relacionados ao horror.  

A pesquisa aqui exposta trata-se de uma análise de caráter qualitativo 

de textos teóricos, literários e de imagens relacionadas à temática grotesca. O 

texto encontra-se dividido em três capítulos, sendo o primeiro teórico e o 

segundo e o terceiro contendo as análises das obras The Hellbound Heart e 

Hellraiser, respectivamente. O primeiro capítulo pode ser subdividido em dois 

momentos; no primeiro faremos uma explanação sobre a origem histórica do 

grotesco e detalharemos as suas principais mecânicas; no segundo momento 

faremos uma relação entre o grotesco e o inquietante (unheimlich) postulado 

por Freud, explicando a íntima relação existente entre esse fenômeno 

psicológico e a arte grotesca. 

O segundo capítulo versa sobre a percepção grotesca fomentada pelos 

acontecimentos da obra The Hellbound Heart, sendo subdividido em dois 

momentos; no primeiro analisaremos a personagem Frank Cotton, expondo-o 

como agente da corrupção, um processo intimamente relacionado ao grotesco 

e que se mostra presente tanto no romance quanto no quadrinho; no segundo 

momento investigaremos a personagem Kirsty como resultado de um processo 

de corrupção iniciado por Frank e retomado na graphic novel, tornando-a uma 

personagem fragmentada pelos diversos conceitos e valores que a moldam. 

Esse processo de transformação de Kirsty, iniciado no romance, evolui 

drasticamente na graphic novel que será o nosso objeto de estudo no capítulo 

seguinte.   

O terceiro capítulo fará um paralelo entre a Kirsty que conhecemos na 

obra The Hellbound Heart e a Kirsty presente em Hellraiser. Mostraremos que 
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a corrupção mostrada na graphic novel é a continuação de um processo 

iniciado ainda no romance, do qual a personagem não tem conhecimento, e o 

leitor desconhece o resultado. Traremos à luz uma personagem que não se 

concilia nem com o seu passado, nem com o seu presente, tornando o seu 

futuro nebuloso. Para evidenciarmos a personagem Kirsty como grotesca nós 

usaremos os seus maiores inimigos, os cenobitas, como objeto de 

comparação. Além disso, mostraremos durante este capítulo como o uso de 

recursos visuais contribui para a percepção do grotesco, ao transmitir a 

plasmação de modo mais eficiente que a prosa. 

Ao cruzarmos os direcionamentos teóricos reunidos no capítulo um e as 

análises conduzidas durante os capítulos dois e três nós construiremos o 

alicerce necessário para sustentar a crise dos paradigmas que permeia as 

obras The Hellbound Heart e Hellraiser. Mostraremos que o funcionamento de 

conceitos como herói, vilão e vítima, bem como noções mais abstratas como 

bem e mal, dentro de uma obra grotesca não é o esperado pelo consenso geral 

sobre os mesmos.  
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CAPÍTULO I – A RELAÇÃO ENTRE O GROTESCO E O INQUIETANTE 

 

 

A terminologia ―grotesco‖ vem sendo usada de forma equivocada ou 

pelo menos pouco criteriosa, mesmo dentro da academia. O uso incauto desse 

termo, por vezes, é um dos responsáveis pela dificuldade em estabelecer os 

efeitos estéticos aos quais ele se refere. Dessa forma, achamos pertinente 

traçarmos brevemente a origem histórica dessa palavra, enquanto referente à 

arte de modo geral, para que possamos dar continuidade ao nosso estudo de 

forma mais clara. 

Em meados do século XV foram feitas algumas escavações em Roma, e 

em uma dessas escavações foram encontrados painéis ornamentais que 

expressavam um estilo então esquecido.  Na falta de uma terminologia mais 

adequada, utilizou-se o termo grotta, que remete a caverna ou gruta na língua 

italiana, em função do local onde os painéis foram encontrados. O termo 

mostrou-se particularmente pertinente não apenas pelo local onde as 

escavações foram conduzidas, mas também pela atmosfera sombria e 

indefinida dos objetos encontrados. 

Partindo do fato de que os painéis datam de uma época anterior, e que 

estavam apenas esquecidos, podemos concluir que o estilo grotesco é mais 

velho do que a terminologia. O grotesco não foi idealizado na Europa1, mas sua 

redescoberta e expansão durante as eras que se seguiram, sendo percebido 

nas mais variadas formas artísticas, deram-se a partir dos trabalhos nesse 

continente. 

Os painéis encontrados nas escavações apresentavam objetos e cenas 

conhecidas pela arte europeia, mas estes eram abordados numa perspectiva 

desconhecida, e até certo ponto chocante. Podia-se perceber uma fusão de 

elementos de maneira impossível, antinatural. Limites como a geometria 

euclidiana, noções de volume e simetria ou paradigmas mais abstratos, como 

essência ou natureza, haviam sido anulados em nome de uma manifestação 

artística cujo principal objetivo parecia ser o estranhamento por parte do 

espectador.  

                                            
1
 O grotesco, segundo Kaiser (2013), pode ser percebido em manifestações artísticas bem 

mais antigas, como a arte chinesa. 
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O teórico Wolfgang Kayser (1906 – 1960) é o autor do livro intitulado O 

Grotesco, publicado originalmente em 1957, que reúne as primeiras bases 

teóricas desse estilo ao fazer um resgate da história da arte grotesca, 

enveredando por áreas como a pintura, o teatro e a literatura. Sendo um dos 

trabalhos de maior abrangência artística sobre o grotesco, Kaiser nos fornece 

importantes conceitos basais dessa arte, ao passo que nos esclarece que o 

grotesco, por sua natureza de conflito interno, desafia as tentativas mais 

estruturalistas de definição. Segundo Kayser (2013) a novidade que esse estilo 

de ornamentação trouxe não foi tanto a representação de elementos tão 

diversos ocupando o mesmo local quanto o fato da distinção entre eles ter sido 

anulada em meio a uma atmosfera lúdica e maravilhosa: 

 

Na palavra grotesco, como designação de uma determinada arte 
ornamental, estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença 
não apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas, 
concomitantemente, algo angustiante e sinistro em face de um mundo 
em que as ordenações de nossa realidade estavam suspensas, ou 
seja: a clara separação entre os domínios dos utensílios, das plantas, 
dos animais e dos homens, bem como da estática, da simetria, da 
ordem natural das grandezas. (KAYSER, 2013, p.20) 
 

 

Para contornar a dificuldade inerente ao grotesco no tocante à definição, 

tentaremos a partir de agora traçar as bases fundamentais que regem esse 

estilo e que se apresentam nos mais diversos meios artísticos. Nos propomos, 

dessa forma, a desafiar a dificuldades teóricas e tentar chegar a uma definição 

que nos sirva de orientação durante a análise da obra Hellraiser (2012). 

Um dos aspectos que devem ser delineados a fim de chegarmos a uma 

definição é a posição desse elemento dentro dos estudos literários. Nos 

primórdios dos estudos sobre o grotesco (e às vezes ainda hoje), este estilo 

era considerado um aspecto menor, um subgênero do cômico. É bem verdade 

que ambos compartilham algumas características em comum, mas incluir o 

grotesco como característica exclusiva do cômico seria um reducionismo 

excessivo e pouco interessante no tocante à atividade de pesquisa.  

Apesar da orientação da presente proposta ser o grotesco como recurso 

estilístico do horror, achamos válida a menção desse estilo em produções 

cômicas. Kayser (2013) nos dá como exemplo do grotesco a obra Vigílias 

(1804) ao fazer uso do humor satânico. Segundo Kayser (2013), o riso satírico 
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aparece como apelo a uma transformação da conduta ―normal‖ em algo jocoso 

e malicioso. Não é de se espantar que o riso fosse tido como manifestação do 

negativo ou do demoníaco pelo cristianismo. O humor satânico usa o grotesco 

ao implantar situações capciosas de natureza absurda a fim de provocar o riso. 

No caso de Vigílias, o narrador nos explica que a origem (fantasiosa, 

obviamente) do riso é o diabo e sua constante luta contra tudo que é puro e 

cristão. Para isso ele envia a gargalhada, sob a máscara da alegria. Ao cair da 

máscara, a gargalhada revela todo o seu caráter malicioso e satânico. Com o 

enfraquecimento de símbolos como o diabo e o inferno, o humor satânico 

perdeu o seu apelo como forma de sermão, aproximando-o do humor 

convencional. As situações absurdas ainda são usadas para provocar o riso, 

mas a noção deste como aspecto malévolo perdeu-se com o tempo. O filme 

brasileiro O Homem que Desafiou o Diabo (2007) é um exemplo do novo rumo 

do humor grotesco, onde a própria figura do diabo está envolvida na 

comicidade da trama, mas não há o objetivo de pregação.  

Tanto o horror quanto o cômico fazem uso do exagero possibilitado pelo 

grotesco, mas o funcionamento estilístico de cada um é diverso, e não estamos 

falando da óbvia diferença de que o primeiro intenciona provocar medo, e o 

segundo o riso2. A diferença fundamental do grotesco cômico e do grotesco 

horripilante, segundo Kayser (2013), está na posição assumida pelo 

leitor/espectador da obra em relação ao conteúdo: 

 

Mas quando surge este momento? Quando é que sentimos uma certa 
desumanidade? Formalmente, é difícil, nesse caso, distinguir entre o 
cômico e o grotesco. Ambos empregam com a discrepância o mesmo 
meio. A diferença reside no conteúdo (o qual, naturalmente, também 
se torna visível na informação). Apreendemos este fundo com mais 
rapidez, em seus efeitos. No autêntico grotesco acontece que, em 
algum lugar, nós tomamos parte, pois em certo momento os sucessos 
possuem uma validade específica. No caso do cômico, ao contrário, 
guardamos, com a distância, a segurança de estarmos descometidos. 
(KAYSER, 2013, p.105) 

 
 

Temos então que a diferença entre o grotesco autêntico (relacionado ao 

horror) e o grotesco cômico é que o primeiro parece ter um poder sugestivo 

sobre o leitor/espectador. No horror grotesco, o leitor/espectador se relaciona 

                                            
2
 Veremos mais adiante que, no tocante ao horror, o grotesco traz um duplo efeito estilístico: 

ora ele fomenta o medo, ora proporciona certa comicidade a obras notadamente sinistras, 
como nos trabalhos de Hoffman e Poe. 
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de forma pessoal com a situação ou com os objetos em perspectiva absurda, e 

os contextualiza a alguma experiência pessoal. No caso do grotesco cômico, o 

leitor/espectador está mais distanciado do evento narrado. 

Ao fazermos esse paralelo entre o grotesco no horror e na comédia 

colocamos em evidência uma das características fundamentais do grotesco, 

presente em qualquer uma das suas manifestações. O grotesco fusiona 

elementos contrastantes de forma antinatural e inadequada. Essas fusões 

serão doravante referidas pelo termo ―plasmação‖.  

  

                             Figura 1 – Entalhe grotesco de Cornelis Floris, 1556 

 

                                                       Fonte: Groteskology3
 

                                            
3
 http://groteskology.blogspot.com.br/2012/01/slythy-toves.html, acessado no dia 21 de Agosto 

de 2016. 

http://groteskology.blogspot.com.br/2012/01/slythy-toves.html
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Cornelis Floris (1514 – 1575) foi um arquiteto e escultor belga que 

incorporou com maestria a fusão de elementos redescoberta durante as 

escavações em Roma à sua produção. Nas suas esculturas e entalhes 

podemos perceber a plasmação de elementos não apenas diversos, mas até 

opositores. No caso da figura 1, podemos perceber, ao fazermos uma análise 

superficial, elementos como plantas, animais, anjos e demônios compartilhando 

o mesmo espaço. No entanto, essa não é a novidade trazida pelo conceito de 

plasmação. Segundo Kayser (2013) o uso de elementos conflitantes já era 

comum na arte europeia do século XVI, mas a novidade que o grotesco trazia 

era a maneira pela qual esses elementos interagiam em um mesmo palco. 

Para absorvermos plenamente o grotesco temos que por em estado de 

suspensão os limites entre as situações ou objetos, e percebermos a obra 

grotesca como um todo heterogêneo. As partes conflitantes estão plasmadas 

de forma a não exibir um limite claro entre elas, mas ainda assim não perdem a 

sua individualidade por completo.  

No entalhe de Floris (figura 1) podemos perceber dicotomias como o 

humano x o animal, o animal x o vegetal, o sagrado x o profano. Nós podemos 

claramente divisar os anjos e os demônios representados no entalhe, mas não 

podemos precisar onde um termina e o outro começa. Perceber uma obra 

grotesca é um esforço de esquecer as leis da física, é compreender que no 

mundo da arte dois objetos podem ocupar o mesmo espaço.          

O antropólogo Edmund Leach (1996) nos diz que os limites e distinções 

entre os diversos elementos do mundo real são apreendidos pela nossa mente 

à medida que amadurecemos. Dessa forma, segundo Leach, uma criança não 

faz tais distinções e percebe a realidade física e social que a envolve como um 

continuum heterogêneo. Essa forma de percepção amalgamada de elementos 

contrastantes, ou mesmo paradoxais como noções de bem e mal, são 

simuladas pela estética grotesca que nos força, mesmo que por um instante, a 

abrir nossos sentidos para outra forma de percepção. Durante um momento 

nós somos transportados a um estado mental similar ao que vivenciamos 

quando crianças, em uma época em que éramos ingênuos e impotentes. Esse 

momento é a contribuição maior do grotesco para a construção do horror. No 

entanto, trata-se apenas de um instante. A nossa mente, educada durante toda 
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a vida a fixar limites, começa a racionalizar o grotesco e separá-lo em unidades 

familiares. 

Somos instruídos a estabelecer limites, e o papel da plasmação 

encontrada no grotesco é justamente a ruptura desses limites, a fim de torná-

los imprecisos. Não há uma percepção da obra como algo homogêneo. Se não 

houvesse a diferenciação, não poderia haver o autêntico grotesco. O objetivo 

desse recurso estilístico é nos fornecer uma fusão imperfeita, inadequada. No 

entalhe de Floris (figura 1) nós tentamos, mecanicamente, separar os diversos 

elementos da obra, por nos sentirmos familiarizados a eles. Uma planta não 

nos assusta, bem como não nos assusta um animal. No entanto, ao 

plasmarmos esses dois elementos de forma inadequada, onde ambos podem 

ser percebidos, mas não precisados, nós criamos um novo ser. Esse novo ser, 

apesar de ser constituído de elementos familiares, inspira os nossos sentidos a 

perceber uma natureza plasmada e completamente diferente, onde o todo é 

maior, ou diferente, da soma dos produtos. 

No quesito da plasmação, o autor H.P. Lovecraft (1890 – 1937) ocupa 

um lugar de destaque na literatura de horror. Fazendo uma mistura incomum 

entre divindades alienígenas e patologias da mente humana, Lovecraft nos leva 

a um mundo de total suspensão da realidade em meio a uma atmosfera de 

medo, a qual ele dá o nome de ―horror cósmico‖. No conto The Dunwich Horror 

(1929), temos uma personagem que apresenta traços de vários seres vivos, 

como cefalópodes, aves e anelídeos simultaneamente. Podemos, no entanto, 

verificar cada um deles numa percepção heterogênea do todo formado por 

esse tipo de fusão, embora tal percepção não seja suficiente para precisar os 

limites entre cada ser. A criatura encontra-se plasmada não apenas na sua 

forma física, mas também na sua psique. Antes mesmo do monstro Wilbur 

Whateley ter a sua horrenda forma revelada, o seu comportamento desperta no 

leitor um desconforto, uma sensação de inadequação. Embora pareça um 

humano, Wilbur não apresenta qualquer outro comportamento que o coloque 

na posição de semelhante a qualquer outro homem. A sua única proximidade 

com a raça humana parece ser o interesse em livros, embora o conteúdo das 

suas leituras o afastem novamente do paradigma de ser humano convencional. 

O autor parace nos dar outra pista da natureza grotesca de Wilbur usando o 

nome da sua família. O sobrenome ―Whateley‖ apresenta como radical a 
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palavra ―what‖4, que remete a uma dúvida quanto a natureza de algo. Assim o 

próprio nome da personagem aponta para a indefinição da sua natureza física 

e mental. Podemos verificar a plasmação física de Wilbur na ilustração de 

Santiago Caruso  (Figura 2): 

 

                Figura 2 – The Dunwich Horror, de Santiago Caruso (2008) 

 

                          Fonte: Página do autor no site Deviant Art5 

 

O grotesco, por consequência do seu caráter plasmador, estabeleceu o 

que pode ser considerado uma diretriz para a constituição do horror; a 

semelhança com a nossa realidade. Sobre esta diretriz o filósofo George 

Santayana nos diz que: 

 

Se essa confusão for absoluta, o objeto é simplesmente nulo; é 
inexistente esteticamente, a não ser em seu conteúdo material. Mas 
se a confusão não for absoluta, e nós tivermos uma mera suspeita da 
unidade e do caráter do que está no meio da estranheza da forma, 
então teremos o grotesco. É o semi-formado, o perplexo e o 
sugestivamente monstruoso.

67
 (SANTAYANA, 1955, p. 157) 

                                            
4
 A tradução mais próxima dessa palavra seria ―que‖ ou ―o que‖ referindo-se a alguém ou 

alguma coisa. 
5
 http://s-caruso.deviantart.com/art/The-Dunwich-Horror-5-105127038, acessado no dia 21 de 

Agosto de 2016. 
6
 As traduções do inglês foram feitas por nós, salvo especificado de outra forma.  

7
 No original: ―If this confusion is absolute, the object is simply null; it does not exist 

aesthetically, except by the virtue of its materials. But if this confusion is not absolute, and we 

http://s-caruso.deviantart.com/art/The-Dunwich-Horror-5-105127038
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Podemos dizer então que, numa genuína representação da plasmação 

grotesca, a confusão não deve ser completamente desfeita pelo olhar do 

observador, e tampouco o autor da obra deve fornecer ferramentas para 

auxiliá-lo nessa racionalização.  Edwards e Graulund (2013) nos dizem que o 

grotesco não é uma forma de solucionar a indeterminação gerada pela 

plasmação, mas um mecanismo criativo que nos permite assimilar a confusão 

gerada e perceber sua importância estética para a construção do enredo. Não 

é objetivo do grotesco buscar equilíbrio. O objetivo aqui é desequilibrar o que o 

leitor entende por normalidade. Lovecraft emprega com maestria essa 

confusão da forma em muitas das suas personagens. O autor não nos fornece 

pistas para desfazer essa confusão, de modo que a única opção restante ao 

leitor é tentar assimilar a natureza das suas monstruosidades como duais. 

Nesse ponto, nossa pesquisa tangencia outro campo de estudo que 

merece atenção por terem certas semelhanças; o fantástico. A primeira 

semelhança entre eles é o fato de não constituírem, em si, uma estética ou 

gênero, mas antes um enfoque. Tanto o grotesco quanto o fantástico são 

mecanismos estéticos que objetivam uma reação específica do 

leitor/espectador. A reação é semelhante para os dois mecanismos; o objetivo 

é alterar a percepção do leitor mediante um processo chamado de pacto com o 

leitor (cf. CESERANI, 2006).  

O pacto é o contrato firmado implicitamente entre o autor e o leitor, no 

qual o leitor se dispõe a por em estado de suspensão a sua visão de mundo, 

ou abandoná-la completamente, e se nega a tentar racionalizar o que lhe é 

exposto. Por sua vez, o autor se propõe a fornecer uma percepção de mundo 

diferente do que o leitor toma como real ou normal, a fim de proporcionar-lhe 

uma fuga. A fuga, no entanto, depende da coerência da obra, que deve ser 

observada constantemente. Segundo Aristóteles (1984) a função da arte não é 

a descrição fiel da realidade, mas proporcionar um viés, diverso e verossímil, 

dos fatos ocorridos. Se qualquer uma das partes se nega a desempenhar o seu 

papel, o fantástico se perde, mas não pode haver pacto se as condições de 

coerência e verossimilhança não forem seguidas. Percebemos então a íntima 

relação entre o grotesco e o fantástico. Ambos precisam da anuência do 

                                                                                                                                
have an inkling of the unity and character in the midst of the strangeness of the form, then we 
have the grotesque. It‘s the half-formed, perplexed and suggestively monstrous.‖ 
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leitor/espectador para ocorrer e se manter, embora o pacto seja um pouco 

diferente para o fantástico e para o grotesco.  

Um dos pontos em que o grotesco e o fantástico se diferenciam é o 

cenário onde atuam. O primeiro é uma violação das leis da natureza 

(EDWARDS; GRAULUND, 2013), das noções de realidade e/ou moralidade; o 

segundo trata de um mundo completamente diferente, onde as nossas leis ou 

nossa moralidade não são violadas, por simplesmente não existirem nesse 

cenário. Temos então que o grotesco altera o mundo que nós conhecemos e 

no qual vivemos, adicionando fundamentos e leis completamente impossíveis e 

irracionais. No caso do fantástico, tudo é inteiramente novo, tanto o mundo 

quanto as leis que o governam, e por mais radicais que sejam as leis, ainda 

podemos ver algum fundamento nelas. O fantástico é lógico, o grotesco não. 

Como as duas tendências estéticas estão intimamente ligadas, é natural que 

em algum ponto as duas se encontrem. Sobre esse encontro: 

 

Num mundo que é de fato o nosso, que nós conhecemos, um mundo 
sem demônios, sílfides, ou vampiros, ocorre um evento que não pode 
ser explicado pelas leis desse mesmo mundo familiar. O indivíduo 
que presencia o evento deve optar por uma dentre duas 
possibilidades: ou ele é vítima de uma ilusão dos sentidos, de um 
produto da imaginação – e assim as leis do mundo permanecem as 
mesmas; ou o evento realmente ocorreu, e é parte integrante da 
realidade – mas esta realidade é controlada por leis desconhecidas 
por nós

8
. (TODOROV, 2002, p. 14) 

 

Ao trazermos os conceitos de Todorov para a obra ―Para Além da 

Barreira do Sono‖ (2013), de H. P. Lovecraft, percebemos que os limites entre 

a alucinação e a realidade podem ser fugidios. No conto, a personagem 

principal, um jovem psiquiatra, encontra um paciente que, durante um surto 

psicótico, matou e mutilou vários membros da sua comunidade. No decorrer da 

obra o médico encontra indícios de que o paciente está possuído por uma 

entidade extraterrena, um ser pertencente a um plano desconhecido da 

realidade. Há, no entanto, indícios de que tudo não passou de uma alucinação 

do próprio médico, devido ao estresse causado pelas horas contínuas de 

                                            
8 No original: ―In a world which is indeed our world, the one we know, a world without devils, 

sylphides, or vampires, there occurs an event which cannot be explained by the laws of this 
same familiar world. The person who experiences the event must opt for one of two possible 
solutions: either he is the victim of an illusion of the senses, of a product of the imagination – 
and laws of the world then remain what they are; or else the event has indeed taken place, it is 
an integral part of reality – but then this reality is controlled by laws unknown to us.‖ 
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trabalho e pelo contato constante com a loucura. Nessa obra, a linha que 

separa as duas possibilidades de interpretação são tão tênues que nenhuma 

delas pode ser confirmada. A realidade pode ter sido violada, ou não. 

Temos então a possibilidade de encontro entre as duas tendências, um 

momento durante o qual ambas se confundem. O pacto firmado entre o autor e 

o leitor/espectador, no entanto, será responsável por estabelecer o limite entre 

um e outro. No fantástico o leitor/espectador está disposto a abrir mão da sua 

visão de mundo e tomar outra completamente nova e impossível. Já no 

grotesco, a visão de mundo do leitor/espectador encontra-se em estado de 

suspensão, mas em um dado momento esse paradigma de realidade mostra os 

seus tons. O grotesco prevê a quebra momentânea do pacto, enquanto o 

fantástico depende inteiramente da manutenção desse pacto. Dessa forma 

podemos dizer que o grotesco nasce da relutância do leitor/espectador em 

aceitar certas construções propostas pelo autor. Essa relutância, oriunda da 

visão de mundo do leitor/espectador, gera um sentimento de desconforto, uma 

sensação de inconformidade e inadequação que Harpham (2006) chama de 

sentido do grotesco9. 

Ao interpretarmos uma construção grotesca, nossa percepção é invadida 

abruptamente por elementos contrastantes. Como dito anteriormente, nós 

fomos treinados, desde o nascimento, a fracionarmos o desconhecido em 

unidades conhecidas, ou familiares. A esse processo é dado o nome de 

racionalização; se um todo não se justifica, suas partes talvez se justifiquem 

individualmente de modo que o todo possa ser assimilado. No processo de 

racionalização, no entanto, há um breve intervalo no qual nós não conseguimos 

identificar a característica dominante que nos servirá como paradigma de 

análise. Tomando novamente a figura 2 como exemplo, percebemos que, após 

uma análise mais cuidadosa, as características humanas ainda são dominantes 

na personagem. Essa característica dominante nos servirá de paradigma de 

análise, levando-nos à conclusão de que o corpo de um ser humano foi 

plasmado ao de outros seres. Se a característica dominante fosse a do 

monstro presente no abdômen da personagem, nossa conclusão seria outra; 

uma monstruosidade foi fundida a um humano. Antes dessas conclusões, no 

entanto, nos encontramos em um momento onde a característica dominante 

                                            
9
 No original, grotesque sense. 



20 

 

ainda não foi assimilada por nossa percepção, nos restando apenas o 

sentimento de que algo está fora do lugar. Esse momento em que o sentido do 

grotesco se apresenta inicialmente, e no qual nenhuma conclusão pode ser 

feita, é chamado de intervalo do grotesco. A crise do paradigma é a 

manifestação máxima do grotesco (cf. HARPHAM, 2006). 

As noções que construímos sobre o sentido do grotesco (a nossa 

percepção da inadequação, da inconformidade) e do intervalo do grotesco (o 

momento dominado pelo sentido do grotesco, que precede a interpretação) são 

imprescindíveis na construção de uma visão mais ampla da funcionalidade do 

grotesco, mas Harpham nos adverte que: 

 

Nenhuma definição do grotesco pode apoiar-se somente nas 
propriedades formais, pois os elementos de compreensão e 
percepção, e fatores como ideias preconcebidas, suposições, e 
expectativas desempenham um papel crucial na formação do sentido 
do grotesco. É a nossa interpretação do objeto que importa, o grau 
em que nós percebemos o princípio unificador que conecta as partes 
antagônicas entre si. A percepção do grotesco nunca é algo fixo ou 
estável, mas sempre um processo, uma progressão

10
. (HARPHAM, 

2006, p.17) 

 

Segundo o trecho anterior podemos concluir que o papel do autor é 

apenas um dos elementos que se somam para a formação do grotesco, 

enfatizando novamente a importância do pacto com o leitor, mesmo que a 

função do pacto seja quebrar-se. Outro fator crucial para a construção do 

grotesco é a relevância do contexto sociocultural, histórico e mesmo pessoal do 

público alvo, uma vez que o ideal de grotesco ou absurdo de um público, em 

um dado local e um dado tempo, pode não ser o mesmo de outro (cf. 

EDWARDS; GRAULUND, 2013). Podemos então elencar as três variáveis que 

contribuem para a formação do grotesco: conteúdo (autor), papel do público 

(pacto) e contexto (envolvendo variáveis mais abrangentes como realidade 

sociocultural e parâmetros mais pessoais como visão de mundo). 

Até agora nos concentramos no grotesco referente à forma das 

personagens ou objetos, uma plasmação de cunho imagético. O sentido do 

                                            
10

 No original: ―No definition of the grotesque can depend solely upon formal properties, for the 
elements of understanding and perception, and the factors of prejudice, assumptions, and 
expectations play such a crucial role in creating the sense of the grotesque. It is our 
interpretation of the form that matters, the degree to which we perceive the principle of unity that 
binds together the antagonistic parts. The perception of the grotesque is never a fixed or stable 
thing, but always a process, a progression.‖ 
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grotesco, no entanto, é o sentimento de inconformidade que pode ser 

despertado também por situações absurdas ou uma cadeia de eventos 

relacionados de forma incomum.  De fato, existem situações intrinsecamente 

grotescas, cuja própria natureza do fato apresenta-se como um desconforto 

aos padrões interpretativos do espectador.  

Como exemplo desse tipo de manifestação do grotesco analisaremos o 

conto ―Assassinatos na Rua Morgue‖ (2009), de Edgar Allan Poe, publicado 

originalmente em 1841. Nesta obra, a trama gira em torno dos brutais 

assassinatos de duas mulheres dentro do seu próprio apartamento, em 

circunstâncias incomuns e sem uma motivação aparente por parte do suspeito 

em custódia da polícia. O conto, como precursor do gênero policial, apresenta 

uma séria de investigações minuciosas, baseadas no poder de observação e 

dedução do agente Dupin. As conclusões às quais chega o agente após um 

cuidadoso escrutínio do apartamento onde moravam as duas mulheres, no 

entanto, estão longe de um desfecho típico de romances policiais. 

Segundo Dupin, havia no apartamento e no corpo das vítimas indícios 

de que o assassino não era humano, nem havia qualquer elemento humano 

presente no evento além das duas mulheres. Essa conclusão encontra 

oposição por parte dos outros agentes, até que Dupin começa a listar fatores 

que, paulatinamente, vão alicerçando um raciocínio que culminará em uma 

conclusão que se aproxima do absurdo. 

O fato de a porta estar trancada pelo lado de dentro é um fator curioso, 

segundo Dupin, significando que a assassino deve ter usado outra entrada. A 

outra entrada seria a janela, mas a tarefa de usá-la seria humanamente 

desafiadora, se não impossível. Outro elemento apontado é o corpo de uma 

das vítimas ter sido empurrado chaminé acima, exigindo uma força sobre-

humana por parte do criminoso. Finalmente Dupin chega à conclusão de que 

não houve, de fato um assassinato, mas sim um ataque irracional de um símio 

de grande porte. 

A conclusão parece absurda até que um certo marinheiro responde a um 

anúncio de jornal dizendo ter encontrado um orangotango, corroborando então 

a teoria do agente Dupin. Analisando os eventos do conto percebemos que há 

a formação de uma atmosfera de horror no momento em que a cena do crime é 

descrita. Esse horror ganha um novo enfoque em face da conclusão do agente 
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de que o criminoso não poderia ser humano, assumindo matizes de algo 

sobrenatural. Ao longo do conto essa atmosfera é estimulada precisamente 

para chocar o leitor de forma dupla; por um lado há o choque pelo desfecho em 

que algo supostamente sobrenatural foi completamente elucidado usando a 

racionalidade mais terrena; por outro, a descoberta de que o ―assassino‖ é um 

orangotango, apesar de possível, é tão absurda que não pode ser 

completamente assimilada pelo leitor, com base na atmosfera previamente 

construída. 

   Isoladamente, o fato de uma pessoa ser morta por um orangotango 

não causa nenhuma reação relacionada ao grotesco, ou mesmo ao horror. No 

entanto, ao ser relacionado com uma longa cadeia de eventos que apontam 

para uma direção totalmente diversa, o desfecho do conto nos comunica o 

sentido do grotesco. Os elementos do conto apontam para um desfecho mais 

tradicional na mente do leitor. Quando esses mesmos elementos são usados 

de forma coerente, e até mesmo verossímil, para justificar um final que destoa 

da atmosfera previamente formada do conto e do cânone do gênero de horror, 

nós, enquanto leitores, ficamos com uma sensação de inadequação. Essa 

sensação de inadequação com o desenlace da trama age de forma a alicerçar 

tanto o horror quanto a comicidade desse tipo de produção grotesca. Não 

importa que ferramentas teóricas sejam utilizadas, o fato de um símio ser o 

assassino de um romance policial e de o crime cometido por ele ter desafiado o 

intelecto dos mais astutos detetives será sempre cômico. Ainda assim, trata-se 

de uma história de horror, com todos os elementos que a compõem como a 

atmosfera, o ―vilão‖, o herói e o evento de natureza horripilante.  

Temos então que o grotesco apresenta-se não apenas no plano da 

descrição imagética das personagens, mas também na relação entre elas e as 

situações propostas durante a trama. Embora podendo se manifestar de 

diversas formas, seja na literatura, na arquitetura ou em outros meios de 

expressão, o grotesco não foge ao um predicado fundamental para o seu 

entendimento; ele lida com estruturas familiares. Uma obra classificada como 

grotesca deve partir de um local ideológico que o leitor ou as personagens 

conheçam, para então desvirtuá-lo, corrompê-lo ou simplesmente fazer 

modificações que a princípio podem parecer sutis, mas que têm grande 

importância para o enredo. 
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Ao falarmos sobre construtos familiares ao leitor ou às personagens 

acabamos, inevitavelmente, adentrando o plano da psicanálise. De forma mais 

específica, nos deparamos com a necessidade de traçar um paralelo entre o 

horror de forma geral (não apenas o horror grotesco) e os postulados de Freud. 

Em 1919 foi publicado um ensaio intitulado ―Das Unheimliche‖11. Neste 

ensaio, que transita entre um tratado clínico de eventos psíquicos e uma 

análise estética de obras literárias, Freud lança os parâmetros básicos para a 

análise do inquietante12. A primeira particularidade da análise feita por Freud 

diz respeito ao próprio vocábulo. Segundo ele, o termo unheimlich não pode 

ser traduzido em sua totalidade por nenhum outro idioma. Como uma tradução 

é inevitável para o andamento da nossa pesquisa, podemos tentar uma 

tradução que parcialmente revela a complexidade do termo. Temos então o 

vocábulo heimlich, que designa uma conexão com um dado objeto ou evento. 

Podemos traduzir o termo como familiar. O prefixo ‖un‖ tem valor de negação 

ou oposição, levando-nos à conclusão lógica de que o termo unheimlich 

significa algo não familiar. A análise do termo feita por Freud nos indica, porém, 

que o todo formado pelo sufixo e pelo radical é maior que a simples soma das 

suas partes. É dessa falta de equivalência que nasce a tradução que usaremos 

durante a nossa pesquisa; unheimlich pode ser traduzido como o inquietante. 

A análise superficial do termo unheimlich pode nos levar à conclusão de 

que se algo não é familiar ao observador, trata-se de algo inteiramente novo e 

inquietante para ele. Ao analisar esse raciocínio, Freud (2010) nos diz que essa 

relação está incompleta, pois nem tudo que é novo é também inquietante. Além 

disso, Freud nos explica que o inquietante é um processo no qual algo familiar 

torna-se parcialmente desconhecido, gerando uma sensação de desconforto 

que não pode ser descrita com precisão pelos observadores que a 

experimentam. Sendo assim, o inquietante não é necessariamente uma 

novidade, mas também pode remeter a antigos segredos que são revelados, 

ou a memórias esquecidas que vêm à superfície por motivos diversos. Embora 

a sensação do inquietante não possa ser precisamente descrita, principalmente 
                                            

11
 ―O Inquietante‖, segundo tradução de Paulo César de Souza. 

12
 Devemos esclarecer uma possível confusão que pode ocorrer entre o estranho, teorizado por 

Todorov, e a possível tradução do termo unheimlich como ―estranho‖. O primeiro é uma 
modalidade do fantástico, uma subdivisão de um recurso estilístico. O segundo refere-se ao 
fenômeno cognitivo que se observa durante certas experiências pessoais, como um déjà-vu 
não necessariamente relacionando-se às artes. A dissipação dessa confusão foi um dos 
fatores para a escolha da tradução ―inquietante‖. 
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quando usamos uma tradução de um termo que não tem equivalente em 

português, Freud nos chama a atenção para a seguinte perspectiva de análise: 

 

Podemos encetar dois caminhos agora: explorar que significado a 
evolução da língua depositou na palavra unheimlich, ou reunir tudo 
aquilo que, nas pessoas e coisas, impressões dos sentidos, vivência 
e situações, desperta em nós o sentimento do inquietante, inferindo o 
caráter velado do inquietante a partir do que for comum a todos os 
casos. Já antecipo que os dois caminhos levam ao mesmo resultado: 
o inquietante é aquela espécie de coisa assustadora que remonta ao 
que é há muito conhecido, ao bastante familiar. (FREUD, 2010, 
p.331) 

 
No trecho anterior Freud faz duas considerações importantes para o 

entendimento do inquietante: a primeira consideração é de que os resultados 

são variáveis entre os pacientes (ou expectadores); a segunda é a inexorável 

relação com o horror, justificando assim a relevância dessa teoria para a nossa 

proposta de trabalho. 

Uma vez que a impossibilidade de uma tradução satisfatória do termo 

unheimlich foi evidenciada pelo próprio autor do ensaio, vemos pouca 

relevância em destinarmos mais tempo no escrutínio do termo. Nos deteremos, 

consequentemente, na segunda vertente metodológica apontada por Freud: a 

análise do inquietante a partir das sua várias fontes e a comparação dos 

elementos comuns aos casos analisados. Evidentemente, pela experiência 

clínica que tinha, Freud pôde apoiar a sua análise também na observação de 

pacientes, além das obras literárias que analisou. No caso da nossa pesquisa, 

usaremos apenas a literatura como locus de análise do fenômeno do 

inquietante. 

Segredos antigos são uma das fontes do inquietante. Eles remontam a 

um passado esquecido, ou deliberadamente enterrado por algum motivo, e que 

não deveria ser revelado. As lembranças desse passado estão tão 

profundamente trancadas da mente da personagem, ou foram tão bem 

escondidas de modo que um objeto que seguramente já foi familiar toma ares 

de estranheza. Após sua revelação, os segredos passam a ser parte familiar e 

parte estranho, e da relutância da personagem em aceitar aquela nova velha 

realidade cria um estado psicológico ideal para o inquietante.  Freud nos diz 

que: 
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Somos lembrados de que o termo unheimlich não é unívoco, mas 
pertencente a dois grupos de ideias que, não sendo opostos, são 
alheios um ao outro: o do que é familiar, aconchegado, e do que é 
escondido, mantido oculto. Unheimlich seria normalmente usado 
como antônimo do primeiro significado, não do segundo. [...] Nossa 
atenção é atraída, de outro lado, por uma observação de Schelling, 
que traz algo inteiramente novo, para nós inesperado. Unheimlich 
seria tudo o que deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu. 
(FREUD, 2010, p.338) 
 

Na passagem transcrita anteriormente nós somos levados a admitir uma 

nova possibilidade de ocorrência do inquietante. Segundo a análise do termo, 

unheimlich pode se referir a algo não familiar e estranho, sendo esse o 

significado mais usual, mas também descreve o processo pelo um elemento 

familiar deixa de sê-lo. Trata-se de uma ―desfamiliarização‖ com o objeto, 

tornando algo antigo, novo, ou uma coisa comum, incomum. A revelação do 

objeto que passou por esse processo carrega o potencial para o inquietante. 

Como exemplo desse fenômeno, na literatura, podemos citar o conto ―O 

Festival‖ (2014), de H. P. Lovecraft, publicado originalmente em 1923. 

Na literatura de horror de Lovecraft, a temática do grotesco é algo 

constante. Por consequência, essas obras do autor têm potencial para o 

inquietante, visto que é sobre esse fenômeno que o grotesco se alicerça. O 

conto ―O Festival‖, que tomaremos como objeto para a análise desse aspecto 

do inquietante, é uma narrativa em primeira pessoa na qual o protagonista é 

enviado para a cidade onde os seus pais nasceram, a fim de participar de um 

festival que ele acredita estar relacionado ao natal. Antes mesmo de chegar à 

cidade, ao se deparar com uma paisagem tão antiga quanto imemorial a 

personagem já começa a sentir uma atração que poderia ser descrita como o 

seu destino. Nada mais inquietante, pelo panorama descrito até agora, que um 

destino tão antigo quanto desconhecido sendo vagarosamente revelado. 

O destino leva o protagonista a uma cidade de arquitetura antiga e 

rústica, destoante até mesmo com os povoados mais antigos e remotos dos 

quais a personagem tem conhecimento. A cidade não apresenta qualquer sinal 

de vida, salvo pela pálida luz de velas que sai pelas brechas das janelas. Ao 

consultar um mapa da cidade a personagem percebe certas discrepâncias; as 

indicações do mapa são precisas, mas apontam a existência de elementos 

contemporâneos que ele não consegue achar, como o bonde que deveria 

cruzar a porção central do distrito. 
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Nesse momento, o clima de inquietação já está formado na mente do 

leitor; temos uma personagem em uma cidade que apenas se parece com o 

que ela ouviu, mas que definitivamente está mudada. A cidade parece uma 

versão antiga dela mesma. Em uma das antigas casas, a personagem 

encontra-se com um homem que supostamente conhece os seus pais, e que 

diz estar aguardando a sua presença para que o festival possa começar. A 

natureza desse festival começa então a se alterar na mente da personagem. 

As pessoas que ele começa a ver durante a procissão que avança em direção 

à igreja vestem roupas pesadas e usam máscaras, simulacros de rostos 

humanos. 

Após descer a um mundo subterrâneo e se deparar com 

monstruosidades indescritíveis, o protagonista pula em um abismo de trevas, 

para então acordar na cama de um hospital. Enquanto estava sendo tratado 

pelos funcionários, o protagonista descobre que foi encontrado inconsciente na 

praia da cidade, que agora parecia exatamente como o mapa descrevia, e fazia 

jus a tudo o que tinha ouvido sobre ela. A cidade antiga e seus moradores 

macabros haviam desaparecido e existiam apenas nas lembranças da 

personagem.  

A dúvida que não abandona a personagem sobre o seu destino, sua 

relação com a cidade e a possibilidade de seus pais terem-no mandado 

deliberadamente para a cidade macabra são os elementos do enredo que 

fomentam o inquietante. São segredos e possibilidades que remontam a um 

passado oculto, mas que já lhe foi familiar. Como dito por Freud (2010), o 

inquietante definitivamente se relaciona com o horror, e temos no conto ―O 

Festival‖ um exemplo do passado sombrio que não deve ser revelado, um 

passado onde uma cidade habitada por seres semi-humanos conduzem o culto 

a uma religião torpe. 

Com relação ao inquietante gerado pelo familiar oculto, Freud (2010) nos 

esclarece que o vocábulo unheimlich desenvolve um significado ambíguo; o 

não familiar também é uma categoria de familiar. No conto de Lovecraft temos 

um exemplo imagético dessa relação na cidade descrita pelo mapa e a vista 

pela personagem: trata-se de algo familiar e estranho ao mesmo tempo. 

Percebemos algo no grotesco na própria construção do significado da 
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terminologia alemã do inquietante: ele é e não é familiar ao mesmo tempo, em 

uma plasmação de significados. 

Como dissemos anteriormente as fontes do inquietante são várias, 

assim como a reação dos observadores que a experimentam. É precisamente 

nas reações diferenciadas, nas respostas emocionais variáveis de 

observadores diversos ao contemplar um mesmo objeto que se baseia a nossa 

próxima fonte do inquietante; a repetição de objetos ou acontecimentos durante 

a trama. Como exemplo da repetição inquietante Freud nos traz em seu ensaio 

um exemplo empírico e pessoal: 

 

O fator da repetição do mesmo pode não ser admitido por todos como 
fonte do sentimento inquietante. Segundo observei, é indubitável que, 
em determinadas condições e juntamente com certas circunstâncias, 
ele provoca um tal sentimento, que também recorda o desamparo de 
alguns estados oníricos. Em certa ocasião, ao andar pelas ruas 
desconhecidas e ermas de uma pequena cidade italiana, cheguei a 
um lugar que não me deixou em dúvida quanto ao seu caráter. Havia 
apenas mulheres maquiadas nas janelas das pequenas casas, e 
apressei-me em virar no cruzamento seguinte para abandonar aquela 
rua. Mas, depois de vagar sem orientação por algum tempo, 
encontrei-me novamente ali, onde começava a chamar a atenção, e 
meu apressado afastamento só teve o resultado de que, por um novo 
rodeio, caí pela terceira vez no mesmo local. Então fui tomado por um 
sentimento que posso qualificar apenas de inquietante, e fiquei 
contente quando, tendo renunciado a outras explorações, vi-me 
novamente na piazza de que havia partido antes. Outras situações, 
que têm em comum com esta o retorno não intencionado e dela 
diferem radicalmente em outros pontos, também resultam na mesma 
sensação de desamparo e inquietude. Por exemplo, se nos perdemos 
numa floresta, talvez surpreendidos pela névoa, e, apesar de todos 
os esforços em achar um caminho conhecido ou demarcado, sempre 
retornamos a um mesmo local, caracterizado por certa formação. 
(FREUD, 2010, p.354) 
 

Podemos concluir que o efeito do inquietante provocado pela repetição 

só tem apelo emocional para aqueles que experimentam uma determinada 

sequência de fatores, ou se encontram em um cenário circunstancial.  No 

exemplo acima, o retorno de Freud à mesma rua poderia ser explicado, sem 

nenhum apelo ao horror, como uma coincidência, ou mesmo um estado 

temporário de distanciamento com o que se estava fazendo. O que tornou o 

fato inquietante, relacionando-o ao horror ou angústia, é a percepção do 

próprio Freud. Assim podemos explicar o fator variável das respostas 

emocionais de observadores diversos. O retorno repetitivo de Freud começou a 

chamar a atenção dos observadores que estavam na rua, mas não da mesma 
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forma que chamou a dele própria. A percepção do mesmo evento, ao mesmo 

tempo, foi diferenciada. 

Sob a luz dessas considerações podemos nos arriscar a trazer um 

exemplo literário para a análise da repetição enquanto fonte do inquietante, e 

para isso escolhemos o conto ―Gato Preto‖ (2009), de Edgar Allan Poe. A obra 

conta a história de um homem, apaixonado por animais, que encontra certo 

gato, o qual chama de Pluto, e resolve levá-lo para casa. O seu amor pelo 

animal parecia incondicional e duradouro, até que a personagem sofre o que 

Poe chama de ―intemperança do demônio‖13, experimentando uma radical 

mudança de caráter e comportamento.  

A relação entre a personagem e os seus animais muda tão 

drasticamente que apenas esse fator já é um indicador do inquietante; uma 

pessoa que julgamos ter um dado comportamento muda completamente e sem 

um motivo aparente, revelando-nos um lado que esteve oculto durante toda a 

sua vida. O homem, antes amante dos animais, agora os repudia e os maltrata, 

principalmente o gato que tanto amava. Em um dos seus acessos de fúria 

contra o bichano a personagem arranca-lhe um dos olhos. Mesmo 

experimentando alguma culpa pela atrocidade a figura do gato parece-lhe cada 

vez mais repulsiva, até que por fim o mata enforcado. 

Algum tempo depois, com o temperamento acalmado, a personagem 

encontra outro gato que teve um dos olhos arrancados, assim como Pluto, e 

uma marca branca no lugar em que a corda o enforcou; a partir do momento 

em que o narrador deixa o animal segui-lo, sua vida volta a ser um tormento. 

As angústias da personagem parecem girar em torno de um simples gato, e o 

delírio chega a tal ponto que ele acredita ser o novo gato uma espécie de 

encarnação do falecido Pluto para lembrar-lhe da sua culpa. O gato o seguia 

por toda parte, e um dia o seguiu até o porão. O corpo do gato fez o homem 

tropeçar, o que encheu-lhe  de tamanha fúria que o fez empunhar um machado 

para matar o animal. O golpe foi impedido pela sua mulher, e tal interrupção 

provocou-lhe ainda mais os ânimos, fazendo-o enterrar o machado no crânio 

da sua esposa, que caiu morta. 

                                            
13

 Clara referência a outro conto de sua autoria, intitulado ―O Demônio da Perversidade‖, 
publicado originalmente em 1845. 
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Após esconder o corpo da sua mulher dentro de uma das úmidas 

paredes do porão e reforçando o acabamento, a personagem acredita-se 

segura e livre de suspeitas. O gato, culpado por toda a desgraça que havia lhe 

ocorrido, havia desaparecido e ele achava-se estranhamente em paz. O 

desaparecimento da mulher, no entanto, fez com que policiais vasculhassem a 

sua casa. Após uma busca infrutífera os oficiais estavam prontos para partir. 

Foi então que, em um ato de bravata, o homem bateu com a bengala 

exatamente na porção da parede que escondia o cadáver da sua esposa, e da 

parede saíram gemidos. Após derrubarem a parede os policiais encontraram o 

pútrido corpo da esposa e a terrível besta, o gato, sobre ele. 

Temos nesse conto a destruição da vida de um homem causada, 

segundo ele, por um gato. A figura da ―besta‖ que lhe causa a ruína é repetida 

durante todo o conto, e a sua lembrança atormenta incessantemente a 

personagem. A figura de um gato certamente não produz o inquietante, mas 

sim a insistência de Poe sobre a sua figura, que passa a ser cada vez mais 

presente durante a trama, seja na figura de Pluto ou na sua suposta 

encarnação. Alguns fatores de repetição não estão no mundo físico, mas 

apenas na mente do protagonista. Um exemplo é a marca que o segundo gato 

tem no pescoço, idêntica a que Pluto apresentava. A percepção dessa 

coincidência pela personagem é que desencadeia o inquietante, um sentimento 

que Punter (2007) compara a uma sensação de déjà vu.  

Dentre outras fontes do inquietante, Freud parece reservar um local 

privilegiado para o potencial do inquietante inerente à figura do duplo. Essa 

posição especial do duplo parece decorrer da possibilidade de, em apenas um 

objeto, múltiplas origens do inquietante se apresentarem ao mesmo tempo. 

Sobre esse veículo do inquietante, Freud nos diz que: 

 

São os do ―sósia‖ ou ―duplo‖, em todas as suas gradações e 
desenvolvimentos; isto é, o surgimento de pessoas que, pela 
aparência igual, devem ser consideradas idênticas, a intensificação 
desse vínculo pela passagem imediata de processos psíquicos de 
uma para a outra pessoa — o que chamaríamos de telepatia —, de 
modo que uma possui também o saber, os sentimentos e as 
vivências da outra; a identificação com uma outra pessoa, de modo a 
equivocar-se quanto ao próprio Eu ou colocar um outro Eu no lugar 
dele, ou seja, duplicação, divisão e permutação do Eu — e, enfim, o 
constante retorno do mesmo, a repetição dos mesmos traços faciais, 
caracteres, vicissitudes, atos criminosos, e até de nomes, por várias 
gerações sucessivas. (FREUD, 2010, p.351) 
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Podemos perceber na breve citação anterior a presença de múltiplos 

elementos que, isoladamente já seriam suficientes para suscitar o efeito do 

inquietante. Na figura do duplo todos esses elementos se unem em um 

complexo de características familiares ao observador, mas que por serem 

repetidas não podem ser absorvidas pelo observador sem causar-lhe repulsa 

ou horror. Temos como exemplo na literatura a figura do doppelgänger, uma 

criatura que copia uma das personagens em seus mínimos detalhes. O 

propósito desse duplo pode variar, mas em todo caso o seu aparecimento é um 

presságio de tragédias. Freud (2010) nos explica que esse tipo de construto é 

especialmente inquietante pela sua origem benfazeja; ele inicialmente seria um 

mecanismo de defesa do Eu contra o esquecimento, algo como uma medida de 

contingência que foi pervertida em algo inerentemente maligno. 

Como exemplo do doppelgänger na literatura analisaremos o conto 

―Human Remains‖ (2013), de Clive Barker, publicado originalmente em 1984. A 

obra nos traz a história de Gavin, um garoto de programa que leva uma vida de 

futilidades e prazeres carnais. Certo dia ele encontra-se com um cliente, um 

homem de meia-idade chamado Reynolds, que o convida a ir ao seu 

apartamento. Lá Gavin descobre que o seu cliente é algum tipo de 

colecionador de antiguidades, fato que chama a sua atenção apenas no início. 

Gavin de fato é um ser tão vazio que jamais poderia se interessar por algo 

como história. 

Após algum tempo Gavin começa a ouvir sons estranhos vindos de outro 

cômodo do apartamento, fato que parece deixar Reynolds muito nervoso. O 

seu cliente diz então que vai investigar o tal som, mas não retorna. Gavin então 

resolve investigar, e descobre Reynolds ensanguentado, mas ainda vivo e 

consciente, no chão da cozinha. A trilha de sangue o leva até o banheiro, onde 

descobre uma das peças de antiguidade do seu cliente dentro de uma 

banheira, imerso em um líquido viscoso que lembra sangue. Tratava-se de uma 

estátua esculpida na forma de uma pessoa dormindo, em proporções próximas 

a um ser humano. O rosto não foi talhado na estátua, havendo apenas uma 

pintura rudimentar que lembrava um rosto. Reynolds então aparece à porta do 

banheiro e pede que Gavin vá embora. 

No dia seguinte Gavin começa a sentir que alguém o está seguindo, e 

mesmo sem vê-lo sabe que está lá. Em certo momento ele encontra-se com o 
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cafetão Preetorius, que o acusa de ter mutilado um dos seus garotos. O maior, 

e talvez único orgulho de Gavin era a sua beleza, que Preetorius estava a 

ponto de tirar-lhe, deformando-lhe o rosto com uma lâmina. Porém, antes que o 

trabalho estivesse concluído, Gavin é salvo pelo seu perseguidor, que mata 

Preetorius e seus comparsas. O perseguidor era nada menos que a estátua 

que estava na banheira de Reynolds, mas não exatamente a mesma. Ela 

estava melhor acabada, o rosto começava a ter uma definição mais humana e 

não lembrava mais uma simples pintura. O que chocou Gavin, além do óbvio 

de uma estátua animada, foi que ela falou-lhe com uma voz idêntica a sua, 

mesmo na entonação. A estátua percebe que o machucado feito em Gavin pela 

lâmina de Preetorius deixará uma cicatriz, e faz o mesmo sinal em seu próprio 

rosto. 

A esta altura o leitor já percebe o que se passa: a estátua é um 

doppelgänger que acaba de começar o processo de cópia, e seu alvo é  Gavin. 

Ao longo do conto poucos detalhes são dados sobre a origem do monstro, 

salvo pelo local onde foi achado, junto à sua última vítima. Como dissemos 

anteriormente, essa criatura causa a sensação do inquietante justamente pela 

semelhança física e pelo caráter diferente da vítima. Nesse ponto o conto de 

Clive Barker foge do cânone do monstro copiador. 

O doppelgänger do conto ―Restos Humanos‖ não sabe qual é a sua 

origem nem o seu propósito específico. Ele reconhece que a sua natureza é 

essencialmente maligna, mas essa conexão é paulatinamente mitigada ao 

longo da trama. Finalmente o monstro rouba a vida de Gavin, mas de forma 

inversa ao que se espera. O duplo é uma versão melhorada de Gavin, sem as 

falhas de caráter ou a futilidade, e seu único objetivo é viver. Mais inesperada 

ainda é a reação do próprio Gavin, que admite que o seu duplo é uma versão 

melhorada de si mesmo, e aceita com certa naturalidade que a sua vida seja, a 

partir de agora, conduzida pelo monstro que o copiou. O título do conto, que 

significa restos humanos, faz alusão ao próprio Gavin. O doppelgänger copiou 

a única coisa da qual Gavin tinha orgulho, a sua beleza. Após ter a sua força 

vital e sua aparência copiadas, resta a Gavin apenas as piores características 

do seu ser, que o monstro recusou-se a imitar. Assim, o monstro se torna uma 

cópia melhorada da sua vítima, deixando para trás os restos indesejados. 
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Ao fazermos um paralelo entre as características da plasmação e o 

inquietante chegamos à conclusão de que esses dois elementos se confundem 

durante formação do grotesco. A relação entre o desconforto e as fusões entre 

elementos paradoxais é tão próxima que não podemos dizer a plasmação 

provoca o inquietante, ou se este provoca a percepção dessas fusões 

grotescas. A relação entre os dois elementos, aliada a teorias auxiliares que 

serão abordadas à medida que se fizerem necessárias, guiaram o processo de 

análise nos dois próximos capítulos. 

Embora o estilo grotesco rejeite qualquer tipo de padronização, podemos 

chegar a alguns pontos constantes do seu funcionamento. O primeiro e mais 

importante seria a plasmação, talvez o único elemento que se mantém 

constante em qualquer obra grotesca. Tendo em mente que a plasmação é a 

materialização estilística da desarmonia, do inacabado e do absurdo, podemos 

dizer que o grotesco, enquanto estilo, seguirá essa mesma linha. Não cabe ao 

grotesco fazer sentido, uma vez que o seu objetivo é precisamente o oposto. A 

arte grotesca desconstrói os paradigmas pelos quais elementos familiares 

deveriam funcionar ao fusioná-los de forma impossível e desequilibrada. 

A relação entre o grotesco e o inquietante é oriunda da ausência de 

sentido em suas criações, embora os elementos usados sejam conhecidos e 

familiares ao observador. Trata-se da criação de algo desconhecido usando 

elementos conhecidos, fato que aproxima o grotesco do inquietante e o 

relaciona também com os gêneros de horror. 

Nos capítulos seguintes, faremos uso dos direcionamentos teóricos 

expostos até agora, bem como de teorias acessórias durante a análise das 

obras The Hellbound Heart e Hellraiser, deixando claro o funcionamento do 

grotesco e sua influência sobre as personagens e sobre o leitor. 
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CAPÍTULO II – CORRUPÇÃO E PLASMAÇÃO EM THE HELLBOUND HEART 

 

 

O primeiro momento da nossa análise se concentrará no escrutínio do 

grotesco nos eventos ocorridos na obra The Hellbound Heart14(2007), de Clive 

Barker. A decisão de iniciarmos a nossa análise nesse ponto se deve em parte 

ao aspecto cronológico da trama, visto que o romance trata de acontecimentos 

anteriores a graphic novel15 Hellraiser16 (2012), tema do nosso próximo 

capítulo. Outro motivo para essa contextualização, além do caráter de 

sequencial do quadrinho em relação ao romance, é a característica processual 

dos elementos estilísticos analisados. O grotesco, manifestado em ambas as 

obras pela corrupção das personagens, é a perpétua transformação e 

reconfiguração de caracteres conflitantes. Assim sendo, é de fundamental 

importância que o processo de corrupção seja detalhado em seu início, uma 

vez que ele nunca chega ao fim. Para isso iniciaremos este capítulo com a 

análise da personagem Frank Cotton, o homem que serve como vínculo inicial 

entre o mundo humano e o inferno. Em seguida iniciaremos a análise da 

personagem Kirsty17 e como os eventos bizarros a modificam. Devido à 

continuidade da perversão da personagem, essa análise se iniciará neste e 

capítulo e será continuada no capítulo seguinte, respeitando a cronologia entre 

as obras. 

The Hellbound Heart começa com a narração da busca de Frank Cotton 

por prazeres proibidos. A busca, em tempo, torna-se uma obsessão que o leva 

aos recantos mais promíscuos da humanidade. Em um desses locais ele 

encontra-se com um certo Kircher, que lhe promete prazeres proibidos e 

desconhecidos pelo homem caso Frank consiga desvendar o segredo de um 

                                            
14

 A obra foi adaptada para o cinema no longa-metragem intitulado Hellraiser em 1987, sendo 
dirigido pelo próprio Clive Barker. 
15

 A graphic novel é uma publicação em quadrinhos que caracteriza-se por ter uma quantidade 
definida de números ou volumes. Os populares quadrinhos de super-herói se enquadrariam na 
categoria comic book, por não terem esse número definido. Outras particularidades sobre essa 
diferença serão abordadas no capítulo três.  
16

 Em setembro de 2015 a editora Darkside Books lançou a tradução para o português do 
romance The Hellbound Heart, cujo título foi traduzido como Hellraiser. Para evitarmos 
qualquer confusão, o termo Hellraiser usado por nós se refere aos quadrinhos, não à tradução 
do romance. 
17

 A personagem no romance The Hellbound Heart é uma amiga da família Cotton, enquanto 
na adaptação fílmica Kirsty é filha de Larry Cotton (Rory Cotton, no romance). Para evitarmos 
possíveis ambiguidades decidimos omitir o sobrenome da personagem. 
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artefato chamado Lament Configuration18. Ao conseguir o artefato, Frank 

prepara todos os procedimentos ritualísticos necessários para desvendar o 

objeto, na esperança de encontrar prazeres inexistentes neste mundo que 

apenas o entedia. A cerimônia se passa na casa onde ele cresceu com o seu 

irmão, Rory Cotton, que é preparada para receber os seres que Kircher 

denominou cenobitas. Segundo ele, esses seres são ―cientistas dos sentidos19‖ 

(BARKER, 2007) que poderiam dar a Frank o que ele procura; uma fuga do 

mundo real, em direção a um paraíso de sensações extremas e ilimitadas. 

Após desvendar o segredo da caixa e invocar os cenobitas para o nosso 

mundo, não demora muito para que Frank perceba o erro que cometeu. 

Perante ele encontravam-se figuras de aspecto distorcido de tal forma que a 

única sensação a qual remetiam era dor. Frank chegou à conclusão de que 

Kircher havia mentido, ou que a perspectiva pela qual ele encarava o prazer 

era ainda mais doentia que a sua. Pelo que ele podia perceber pelos corpos 

mórbidos dos seres que ele havia invocado, ―Não havia prazer ali; pelo menos 

não como os seres humanos o compreendiam‖ (BARKER, 2007, p.19). Frank é 

então levado pelos cenobitas para outro mundo, um local de sofrimento 

(prazer, na perspectiva dos cenobitas) eterno, deixando apenas vestígios de 

sua estadia na casa. 

Após alguns meses, o irmão de Frank, Rory Cotton, muda-se para a 

casa com a sua esposa, Julia. Pouco tempo se passa até Frank fazer contato 

com a esposa do seu irmão, para que o ajude a retornar. O preço do seu 

retorno, no entanto, é bastante alto: sangue humano.  Júlia esteve apaixonada 

por Frank desde o dia do seu casamento com Rory, e esboçou pouca 

resistência ao pedido. Ela já havia sido corrompida por Frank e seu hedonismo 

há muito tempo. Segue-se então uma série de assassinatos cometidos por 

Julia, a fim de fornecer o sangue que, gradativamente, recupera o corpo de 

Frank. 

Os assassinatos cometidos por Julia têm como alvos homens que ela 

seduz em um bar próximo, e os constantes encontros casuais chamam a 

atenção de Kirsty, amiga da família Cotton que secretamente nutre uma paixão 

                                            
18

 O termo nunca foi traduzido para o português, ficando conhecido no Brasil simplesmente 
como ―o cubo‖ ou ―a caixa‖. Uma tradução aproximada seria ―configuração do lamento‖. 
19

 As traduções do inglês para o português são feitas por nós, salvo especificado de outra 
forma. 
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por Rory. Após ter confirmado as suas suspeitas, Kirsty vai até a casa a fim de 

confrontar Julia, mas depara-se com uma figura medonha, um ser humano 

incompleto e abjeto vivendo em uma dos quartos da casa; essa criatura era 

Frank, que tenta usar o sangue de Kirsty para o seu processo de regeneração. 

Kirsty consegue roubar a caixa e fugir, entrando em colapso nervoso alguns 

metros depois da casa. No hospital, Kirsty acidentalmente desvenda o segredo 

da Configuração do Lamento, invocando os cenobitas, que agora vêm trazer 

dor e prazer a ela. Kirsty então lhes revela que Frank escapou da sua cela, e 

que lhes ajudaria a recuperá-lo caso eles a poupassem por enquanto. 

Nesse ínterim, Frank faz mais duas vítimas, Julia e Rory, roubando a 

pele deste último para esconder a sua natureza grotesca. Kirsty é enganada 

pela aparência de Frank por pouco tempo, tornando o seu ódio ainda maior 

pelo óbvio destino do seu amado. Ela então, usando a caixa, traz os cenobitas 

de volta à casa. Frank tenta uma vã resistência, mas é rapidamente subjugado 

pelos seus torturadores. As pendências com Frank estavam resolvidas, mas 

ainda restava aos cenobitas entender-se com Kirsty. Para eles, as intenções 

que levam alguém a desvendar o Lamment Configuration são irrelevantes, e a 

regra é inviolável; aquele que desvendar o artefato deve acompanhar os 

cenobitas em sua jornada de dor e prazer, voluntariamente ou não. Kirsty então 

consegue rearranjar, por acidente, as partes móveis do artefato de uma forma 

que, em vez de trazer os cenobitas para o nosso mundo, os expulsasse. Kirsty 

estava salva (pelo menos por enquanto), mas ela sabe que está 

permanentemente marcada por esse eventos terríveis, e que os cenobitas um 

dia cobrarão o preço pela violação do acordo. 

Embora a personagem Kirsty seja o objeto fundamental da nossa 

análise, seria impossível conduzir um estudo sem analisarmos antes a 

personagem de Frank Cotton. Esta personagem é a responsável por trazer 

para um mundo compreensível os aspectos impossíveis que fomentam a 

percepção do grotesco. Falar em Frank Cotton e em Kirsty significa, 

inevitavelmente, falar sobre o processo de mutação experimentado por ambas 

as personagens. A obra The Hellbound Heart se estrutura precisamente sobre 

a fraqueza das personagens, e como essa os destrói (ou os modifica). A 

primeira fraqueza exposta na obra é a de Frank, uma busca hedonista por 

prazer que o leva aos recantos mais sombrios da humanidade. O que o homem 
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conhece, no entanto, não é suficiente para saciar a sede de Frank, fazendo-o 

recorrer ao sobrenatural. 

O grotesco, ou a percepção grotesca, é a forma que o leitor encontra 

para tentar assimilar os opostos que se apresentam no mesmo lugar (a 

personagem), ao mesmo tempo (através das ações da personagem) e com a 

mesma intensidade (conferida pela descrição do narrador). No caso das 

personagens de The Hellbound Heart, a percepção grotesca é formada de 

forma gradativa, pelo fato de ser associada diretamente a um dos aspectos 

principais da trama: a corrupção como processo transformador das 

personagens.  

A corrupção, no decorrer da obra, age sobre a fraqueza específica de 

cada personagem em um processo contínuo e progressivo de modificação. 

Essa dinâmica gera no leitor uma visão instável das personagens, de forma 

que a sua percepção acaba no confuso intervalo entre o que a personagem era 

e no que ela se tornou, enquanto as personagens plasmam as duas naturezas. 

Frank nunca foi um ser humano de moral ilibada, mas definitivamente é 

transformado em algo ainda pior pelo processo de corrupção que o leva a uma 

condição entre o humano e o não humano, não sendo mais o mesmo, mas não 

se transformando completamente. 

Embora cada personagem seja corrompida por uma fraqueza específica, 

levando-a a se modificar de maneira grotesca, o ponto de partida do processo 

parece ser o mesmo para todos: o contato com o grotesco. Podemos perceber, 

com base na teoria alicerçada no capítulo anterior, que o grotesco não pode 

ser centralizado em um aspecto único de uma obra artística pelo fato dele estar 

mais presente na reação do leitor que na própria obra. O grotesco não se 

encontra apenas nas bizarras personagens, mas também na reação do leitor a 

elas. O papel principal do autor é proporcionar o ambiente propício para a 

formação da percepção grotesca. 

Se não podemos analisar o grotesco diretamente, devemos recorrer à 

análise de todos os elementos que contribuem para a sua formação. A 

personagem Frank deve então ser situada em dois momentos distintos: antes 

do encontro com os cenobitas e após ter escapado deles. Já personagem 

Kirsty, que começará a ser analisada ainda neste capítulo, pode ser situada 
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antes e depois do reencontro com Frank. Para manter certo compromisso com 

a cronologia da história, analisaremos primeiro a personagem Frank. 

A busca de Frank pelo prazer em locais fora da realidade conhecida é o 

primeiro indício que nos remete a uma percepção grotesca da obra. Ao 

desvendar a caixa mística, a personagem estabelece não apenas uma ponte 

entre dois mundos, mas uma mistura heterogênea entre duas realidades 

distintas. A sala onde Frank estava quando elucidou o enigma não era mais um 

lugar em uma realidade, mas o limite entre dois mundos distintos (cf. BARKER, 

2007, p. 4), cujas fronteiras haviam desaparecido. Como vimos no capítulo 

anterior, uma das abordagens pela qual podemos analisar o grotesco é o 

fantástico. Temos então que, além da caixa, a própria sala representa um 

objeto mediador, visto que passa a existir em duas realidades distintas. O 

grotesco se estabelece, nesse ponto, quando percebemos que o local onde 

Frank se encontra existe em dois lugares simultaneamente, constituindo um 

exemplo de plasmação grotesca onde os limites entre os objetos ou 

circunstâncias desaparecem. Apesar de não ver o mundo fora da casa, a 

percepção de Frank é confundida pelo sentimento de deslocamento, mesmo 

sem ter saído do lugar. O narrador então nos deixa uma pergunta insolúvel: o 

local onde Frank estava realmente se fundiu com outra realidade, ou apenas a 

percepção da personagem foi modificada? Sabemos que um dos recursos para 

a produção da percepção grotesca é a dúvida, principalmente aquela cuja 

solução é ambígua. A intenção do narrador é produzir uma sensação de 

desconforto no leitor, e que desconforto maior poderia haver que uma pergunta 

que não pode ser respondida20? Apresenta-se assim o primeiro esforço do 

narrador para a desestabilização do leitor, e precisamente nessa instabilidade o 

grotesco será alicerçado. 

Outro fator que contribui para a desestabilização do leitor é a 

possibilidade de Frank Cotton ser caracterizado tanto como vilão quanto como 

vítima. Ele é um ser humano de moral pervertida, sádico e sem remorso, mas a 

sua posição como vilão é constantemente posta em perspectiva pelo narrador. 

Há uma tentativa constante de humanizar o ser monstruoso de Frank, como 

podemos perceber no seguinte trecho: 

                                            
20

 A falta de um desfecho apropriado ou perguntas sem solução definida são marcas 
tradicionais do grotesco. Podemos identificar essa características em diversas obras, de ―O 
Homem de Areia‖(1815), de Hoffman, a ―O Chamado de Cthulhu‖ (1928), de Lovecraft. 
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Por que então ele estava tão angustiado ao olhar para eles? Seria 
devido às cicatrizes que cobriam cada centímetro dos seus corpos, a 
carne cosmeticamente perfurada, cortada e mutilada, e então 
salpicada de cinzas? Seria o odor de baunilha que eles exalavam, 
cuja doçura não era suficiente para esconder o fedor subjacente? Ou 
seria porque, sob uma luz mais intensa e um olhar mais cuidadoso, 
ele não viu nenhum deleite, ou mesmo humanidade, nos seus rostos 
deformados: apenas desespero e um apetite que fez as tripas dele 
implorarem por alívio

21
 (BARKER, 2007, p. 7)  

 

            Além do choque causado pelas bizarras figuras dos cenobitas, as 

palavras de Frank nos transmitem um medo quase instintivo. Ele mesmo não 

entendia a razão da sua aflição, uma vez que o seu desejo mais precioso 

estava para ser concedido. A descrição de sentimentos como medo, dúvida ou 

arrependimento aproxima Frank da condição de vítima de tal maneira que, no 

decorrer da obra, há uma dupla percepção da personagem, tanto como vilão 

quanto como vítima. A instabilidade do papel de Frank Cotton proporcionada 

pelo narrador é, em si, um tipo de plasmação. Os sentimentos gerados pela 

narrativa nos fazem lembrar de que não há um herói completo, nem um vilão 

totalmente devoto à vilania. A percepção que o leitor terá da personagem 

dependerá do viés do autor. No entanto, se ambos os vieses são fornecidos 

pelo autor o leitor fica impossibilitado de chegar a uma conclusão, sendo 

deixado à deriva para interpretar atos que ora parecem cruéis, ora parecem 

apenas naturais. Ao contextualizarmos o trecho supracitado com o hedonismo 

e a obsessão de Frank, podemos apontar outro choque entre paradigmas 

conflitantes; Frank não é capaz de definir o que está sentindo. A mistura 

indefinível de curiosidade e medo, de desejo e repulsa traz a instabilidade não 

apenas para o leitor, mas para a própria personagem. Não apenas a nossa 

percepção, mas também a percepção do próprio Frank está sendo modificada. 

Segundo Edwards & Graulund, o grotesco age como um mecanismo natural de 

interpretação que possibilita o leitor a administrar esses conceitos conflitantes: 

 

[...] o grotesco nos fornece uma força criativa para conceituar o 
indeterminado que é produzido pela distorção, refletindo sobre o 

                                            
21

 No original, ―Why then was he so distressed to set eyes upon them? Was it the scars that 
covered every inch of their bodies, the flesh cosmetically punctured, sliced and infibulated, then 
dusted down with ash? Was it the smell of vanilla they brought with them, the sweetness of 
which did little to disguise the stench beneath? Or was it that as the light grew, and he scanned 
them more closely, he saw nothing of joy, or even humanity, in their maimed faces: only 
desperation, and an appetite the made his bowels ache to be voided?” 
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significado da incerteza assim produzida. Isso significa que as 
confusas justaposições e combinações bizarras encontradas nas 
figuras grotescas da literatura e de outras artes criam um espaço 
indeterminado para possibilidades, imagens e personagens 
conflitantes

22
 (EDWARDS & GRAULUND, 2013, p. 3) 

 
 

A percepção do grotesco é a reação do leitor à instabilidade veiculada 

pelo texto, alimentada constantemente pelos elementos conflitantes que se 

seguem. O propósito é fazer com que o leitor não chegue a resolução alguma, 

ou chegue a várias que pareçam possíveis, de modo que qualquer tipo de 

definição se torne volátil. Essa é uma particularidade que possibilita a utilização 

do grotesco por várias estéticas, mas que também dificulta a definição do que é 

o grotesco especificamente. A rejeição das tentativas de definição é ilustrada, 

dentro da obra, pelas incertezas das personagens. Os corpos dos cenobitas23, 

como descritos por Frank, são um exemplo da tendência grotesca de rejeitar 

classificações de qualquer tipo. Fisicamente, alguns cenobitas mostram-se 

totalmente andróginos, ou melhor, assexuados. Não há nada nas vestes 

costuradas por dentro da carne, nem na voz ou expressão facial, que revelem 

alguma pista do gênero de alguns deles (cf. BARKER, 2007).  

A dificuldade em delimitar as personagens apresenta-se devido a uma 

característica do grotesco que se mostra particularmente evidente quando esse 

recurso estético é apropriado por gêneros de horror: a corrupção das 

personagens, dos ambientes ou dos fatos. Especificamente em The Hellbound 

Heart, a corrupção está mais associada às personagens. Para que a corrupção 

tenha início é necessário um evento que funcione como motor dessa mudança, 

posto que uma mudança tão aguda a ponto de se tornar grotesca não ocorre 

de forma espontânea. No caso da nossa obra, o evento motor é o retorno de 

Frank e o contato das outras personagens com ele e o mundo de horror e 

prazer que os cenobitas lhe ofereceram. 

Como exemplo do poder de corrupção de Frank e do horror do qual ele é 

vítima e vilão podemos citar a personagem Julia Cotton. Enquanto passa por 

uma esposa conformada em um casamento infeliz, sua natureza parece ser 

                                            
22

 No original, ―[...] the grotesque offers a creative force for conceptualizing the indeterminate 
that is produced by distortion, and reflecting on the significance of the uncertainty that is thereby 
produced. This means that the discombobulating juxtapositions and bizarre combinations found 
in grotesque figures in literature and the other arts open up an indeterminate space of 
conflicting possibilities, images and figures” 
23

 Os cenobitas serão mais profundamente analisados no próximo capítulo. 
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limitada pelas normas sociais que regem o matrimônio e o comportamento de 

uma esposa. O retorno de Frank ao mundo real marca o florescimento de um 

aspecto da natureza de Julia que estava adormecido. Segundo o trecho abaixo, 

podemos perceber que a corrupção de Julia começou antes mesmo da relação 

de Frank com os cenobitas: 

 

Um estranho período se iniciou. Ao passo que o dia do seu 
casamento se aproximava ela flagrava-se pensando cada vez menos 
em seu futuro marido, e cada vez mais no irmão dele. Eles não eram 
completamente diferentes; certa melodia nas suas vozes e o jeito 
relaxado os denunciava como irmãos. Mas em adição às qualidades 
de Rory havia algo que Frank possuía, e que seu irmão jamais teria; 
um belo desespero.

24
 (BARKER, 2007, p. 34) 

 
 

No trecho anterior, podemos enfatizar alguns aspectos que colaboram 

para o processo de corrupção da personagem Julia, representado através da 

corrupção da linguagem usada pelo narrador. Podemos dizer que Frank foi o 

responsável por acelerar um processo de corrupção da personagem Julia no 

momento em que a relação carnal entre ele e Julia se consuma, pouco antes 

do seu casamento com Rory. Não podemos, no entanto, isentar Julia de culpa 

e tratá-la apenas como vítima; Frank foi apenas o responsável por fecundar 

uma semente de corrupção que já havia nela. Ela, na verdade, tem muitos 

pontos em comum com Frank, como a luxúria, a paixão e mesmo o ―belo 

desespero‖ ao qual o narrador se refere. Ambas as personagens estão 

descontentes, e precisam de uma renovação (ou revelação) em suas vidas. No 

caso de Júlia, a renovação encarna-se na figura de Frank, e em todos os 

prazeres que ele representa. A relação de Frank com os cenobitas, que é a sua 

visão de renovação, tem na verdade o mesmo valor da dialética de amor e 

medo que Julia nutre por Frank. 

Podemos dizer que o grotesco aqui se apresenta não pelo conceito de 

plasmação, mas pelo processo de corrupção que transforma as personagens. 

No começo havia Julia, a dona de casa descontente e conformada, que, sob a 

influência de Frank, se transformou em uma assassina serial que demonstra a 

                                            
24

 No original, “A strange time ensued. As the days crept toward the date of the wedding she 
found herself thinking less and less of her husband-to-be, and more and more of his brother. 
They were not wholly dissimilar; a certain lilt in their voices, and their easy manner, marked 
them as siblings. But to Rory‟s qualities Frank brought something his brother would never have: 
a beautiful desperation.” 
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mesma indiferença para com as suas vítimas que o próprio Frank, que é ao 

mesmo tempo seu amor idealizado e o catalisador da sua corrupção. 

Quanto à linguagem corrompida, podemos fazer alusão a algumas 

estruturas que parecem contraditórias. A construção ―belo desespero‖ 

apresenta-se como um oximoro, que faz referência justamente ao processo de 

plasmação; são termos de valores opostos a se colocar em uma sequência que 

pode ser mais bem sentida que posta em termos mais diretos, como o simples 

significado isolado de cada um deles. Lembramos novamente que o grotesco 

nasce da percepção da inadequação de eventos, linguagens, personagens ou 

qualquer outro aspecto do texto. Desta forma um oximoro não pode ser 

explicado simplesmente pelo seu significado idiomático, pois o seu valor nasce 

justamente do conflito que ele proporciona dentro do idioma. Os oximoros 

representam o conceito de plasmação aplicado ao idioma, e geram um efeito 

mais sensorial que comunicativo. 

Se os oximoros são a materialização da plasmação no idioma, 

podemos dizer que Frank Cotton é a materialização literária desse conceito na 

obra em questão. Como vimos anteriormente, o grotesco não pode ser 

determinado por características isoladas na obra, posto que ele não constitui 

uma estética em si. Os seus rastros, apesar de se inserirem em certos 

conceitos (a plasmação, a corrupção da forma, a inadequação, entre tantos 

outros) são produtos tão variáveis que não podem ser chamados propriamente 

de características. O termo mais acertado seria chamar esses rastros de ―notas 

estilísticas‖ do grotesco, que irão variar enormemente de artista para artista. Na 

obra The Hellbound Heart, o grotesco, apesar de resistir à padronização, pode 

ser relacionado a Frank tão intimamente que podemos afirmar que ele próprio é 

a maior marca do grotesco na obra, servindo de agente para que a plasmação 

e tantos outros conceitos que alicerçam o grotesco sejam percebidos a partir 

da sua relação com eles. 

O retorno de Frank ao mundo real nos fornece um bom território de 

análise. Na obra, Frank precisa ingerir fluidos corporais de seres humanos para 

recobrar as suas forças, e assim poder existir de forma plena no mundo das 

outras personagens. Para isso ele conta com a sua influência sobre Julia, que 

seduz homens e os mata para que sirvam de alimento para Frank. Podemos 

dizer, de forma mais simplista, que o renascimento de Frank é abastecido pela 
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morte de outras pessoas. Temos então uma situação contrastante em que 

conceitos opostos como vida e morte se complementam de tal forma que se 

tornam partes constituintes de um ciclo. Frank morreu e usa a morte para voltar 

à vida25. Podemos então fazer um paralelo dessa situação com um dos 

maiores exemplos do grotesco na literatura: o monstro criado por Victor 

Frankenstein na obra Frankenstein – ou o Prometeu Moderno escrita por Mary 

Shelley em 1818. Frank é semelhante à criatura do Dr. Frankenstein também 

em outros aspectos, como mostraremos a partir do trecho a seguir: 

 

Era humano, ela notou, ou havia sido um dia. O corpo havia sido 
retalhado e costurado, mas diversas partes estavam ausentes ou 
deformadas e escurecidas como se tivessem sido queimadas. Havia 
um olho que cintilava em sua direção, uma coluna vertebral cujos 
músculos haviam sido arrancados dos seus segmentos e alguns 
fragmentos de anatomia irreconhecível. Isso era tudo. O fato de tal 
criatura poder sobreviver desafiava a razão – o pouco de carne que 
ainda possuía estava irremediavelmente corrompido. E ainda assim 
vivia. O seu olho, apesar da putrefação em que se apresentava, 
percorria cada centímetro do corpo dela, de cima a baixo. 

26
 

(BARKER, 2007, p. 49) 
 
 

O monstro criado pelo Dr. Frankenstein tem como característica física 

mais marcante a inadequação do seu corpo. Por ser constituído de partes 

extraídas de diferentes cadáveres, o corpo do monstro, além do óbvio 

paradoxo que as partes mostram entre si por não compartilharem a mesma 

origem e serem conjugadas de forma forçosa para constituir um mesmo ser, 

apresenta a característica da incompletude. Trata-se de um corpo inacabado 

que desempenha um macabro arremedo de um ser humano. 

A mesma incompletude, o mesmo inacabamento pode ser percebido no 

corpo que Frank apresenta ao retornar ao mundo dos vivos. Como nos mostra 

o trecho supracitado, os horrores e prazeres que Frank experimentou junto aos 

cenobitas foram tão intensos que a sua existência foi reduzida a algo pouco 

semelhante à sua forma original. Essa nova forma, segundo a percepção 

                                            
25

 É interessante notar que todos nós trilhamos esse mesmo caminho, diariamente. Nós, como 
seres vivos, dependemos da predação e morte de outros seres para nos mantermos. 
26

 No original, “It was human, she saw, or had been. But the body had been ripped apart and 
sewn together again with most of its pieces either missing or twisted and blackened as if in a 
furnace. There was an eye, gleaming at her, and the ladder of a spine, the vertebrae stripped of 
muscle, a few unrecognizable fragments of anatomy. That was it. That such a thing might live 
beggared reason – what little flesh it owned was hopelessly corrupted. Yet live it did. Its eye, 
despite the rot it was rooted in, scanned her every inch, up and down.” 
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fornecida por Julia, é sem dúvidas a de uma vida humana, mas o 

inacabamento, as partes ausentes ou corrompidas e a putrefação são tão 

extremos que o próprio paradigma de um corpo humano é abalado. É um corpo 

humano impossível, que não deveria existir na nossa realidade e que conjuga 

vida e morte de forma simultânea, desarmoniosa e fantástica.  

O corpo de Frank se regenera de dentro para fora à medida que ele 

consome os fluidos das suas vítimas. A regeneração não parece seguir uma 

ordem biológica de funcionamento e diferenciação de órgãos, mas uma ordem 

de justaposição. As primeiras partes regeneradas são as mais internas por 

terem contato imediato com os fluidos, embora essa ordem seja impossível do 

ponto de vista biológico. Essa ordem inadequada da regeneração nos aponta 

para uma nova violação da ordem natural materializada tanto no corpo de 

Frank. O fato de ele viver enquanto o seu corpo está incompleto desperta no 

leitor uma percepção artificial e inorgânica da vida, como se esta se resumisse 

aos simples funcionamento conjunto de protuberâncias de carne e poças de 

sangue. Há no durante o processo de regeneração de Frank a plasmação do 

inanimado, representado pelas partes do seu corpo, e do animado 

representado pela sua consciência. A grande diferença entre o renascimento 

de Frank e um nascimento comum é que neste último o inanimado e o animado 

se homogeneízam ao longo de um processo, enquanto no primeiro há apenas 

a justaposição de uma mente (o aspecto animado) sobre um corpo (o aspecto 

inanimado). 

Frank abala também os paradigmas de vilão e vítima, como 

mencionamos anteriormente. Essa violação se dá pela impossibilidade de 

delimitarmos o seu papel. O mais provável é que ele acumule ambos os 

papéis, desempenhando os dois ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva 

que se tome. Não existe mal absoluto ou bem absoluto que possam ser 

compreendidos e expressados pela linguagem, e Frank é um exemplo dessa 

dualidade. O papel duplo de Frank é sustentado pelo conflito entre os fatos que 

se desenrolam durante a história e a leitura que o narrador faz deles. Há um 

esforço constante por parte do narrador em fazer com que o leitor entenda os 

motivos por trás das ações de Frank.  

O processo pelo qual Frank passou para se regenerar é quase tão 

doloroso quanto a sua estadia com os cenobitas. Mesmo o enredo nos 
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provando que Frank é um ser vil, não se pode negar a legitimidade do seu 

esforço, e o direito de escapar dos seus algozes. O sofrimento de Frank, 

exaustivamente detalhado pelo narrador, tem o propósito de aproximar o leitor 

do vilão, humanizando-o. O narrador faz com que a proximidade transforme o 

papel de Frank na história, de vilão frio e cruel para um ser humano tentando 

sobreviver e buscando o pouco de felicidade que lhe é possível. Analisemos a 

seguinte passagem: 

 

Ela não se sentiu ameaçada pela sua presença. Aquilo era muito 
mais fraco que ela. O ser moveu-se um pouco em sua prisão, 
procurando por uma migalha de consolo. Mas não havia nenhum que 
pudesse alcançar, não uma criatura ensanguentada coberta por seus 
nervos desgastados. Qualquer lugar no qual repousasse o seu corpo 
trazia-lhe dor: disso ela tinha certeza. Ela sentiu pena.

27
 (BARKER, 

2007, p. 49) 
 
 

A redução do vilão a uma condição tão patética influencia o leitor a sentir 

compaixão por Frank, antes de voltar a odiá-lo. O mal absoluto frequentemente 

representado pelos vilões é mitigado na figura de Frank, que passa a ser 

interpretada como um ser em busca de satisfação, embora os meios sejam 

extremos devido a sua situação. Tais meios incluem o assassinato de Julia, 

que ―[...] abriu a sua boca para gritar, mas teve os seus lábios calados pelos 

dele (Frank), que começou a se alimentar.‖ (BARKER, 2007, p. 151). Embora a 

indiferença que Frank demonstra ao matar a única pessoa que o ajudou 

fomente novamente o ódio do leitor e a caracterização da personagem como 

vilão, é impossível eliminar completamente o vínculo de compaixão que o leitor 

formou com Frank graças à humanização do vilão promovida pelo narrador. 

Para superar o estado patético no qual se encontra, Frank se alimenta 

dos corpos das vítimas seduzidas por Julia, sugando-lhes a própria vida em 

uma forma pervertida de refeição. Após algumas dessas ―refeições‖ o corpo de 

Frank toma novamente uma forma humanoide, mas ainda permanece 

monstruoso, um arremedo não apenas de um homem, mas do conceito de vida 

(cf. BARKER, 2007). Até então, a semelhança entre aquela criatura e o antigo 

Frank permanecia apenas nas memórias que eles compartilhavam. No entanto, 
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 No original, “She felt no fear in its presence. This thing was weaker than her by far. It moved 
a little in its cell, looking for some modicum of comfort. But there was none to be had, not for a 
creature that wore its frayed nerves on its bleeding sleeve. Every place it might lay its body 
brought pain: this she knew indisputably. She pitied it.” 
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após algumas vítimas acontece uma nova mudança, uma que era aparente não 

apenas para Julia, mas para qualquer pessoa que tivesse conhecido Frank. O 

que havia de agora em diante era uma monstruosidade que lembrava um ser 

humano, cujo corpo era composto de carne em uma textura gelatinosa, uma 

pilha de nervos, músculos e ossos indistinguível de qualquer outra 

monstruosidade de mesma natureza, mas que tinha a voz de Frank: 

 

Nada disso suavizou a sua aparência, nem um pouco. Na verdade 
tornou-a pior em vários aspectos. Antes havia quase nada 
reconhecível nele, mas agora havia pedaços de humanidade por toda 
parte, trazendo-lhe ainda mais alívio para as suas catastróficas 
mutilações. Havia algo ainda pior. Ele falou, e quando o fez a voz era 
inegavelmente a de Frank.

28
 (BARKER, 2007, p. 94) 

 
 

No novo corpo de Frank podemos encontrar a plasmação entre a sua 

forma antiga e a sua atual monstruosidade, ambas as características ocupando 

simultaneamente um mesmo espaço e dissolvendo os limites entre o humano e 

o monstro. Como toda plasmação grotesca, a combinação desses dois traços é 

imperfeita, havendo traços físicos de ambos. Julia é vítima da reação 

provocada por essa heterogeneidade, e cega de amor que estava não foi 

capaz de perceber que, apesar do Frank do qual ela lembrava ser um belo 

homem, a sua atual forma era bem mais adequada a sua natureza desumana. 

A heterogeneidade presente no corpo de Frank, que choca e confunde 

Julia, evoca no leitor e nas outras personagens o sentido do inquietante. A 

inadequação e o conflito de Frank transcendem a barreira do seu aspecto físico 

e penetram a mente do leitor. O Frank atual torna-se perturbador pela 

característica de ser uma perversão do seu eu anterior, trazendo ora 

semelhanças e ora diferenças. Essa instabilidade provoca no leitor e nas outras 

personagens o sentimento de desconforto, característico tanto do grotesco 

quanto do inquietante.  

O inquietante se manifesta na figura de Frank desde o começo do seu 

renascimento, quando o seu corpo não passava de retalhos de uma existência 

passada. A sua aparência produziu o sentido do inquietante por lembrar algo 
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 No original, ―None of this sweetened his appearance a jot. Indeed in many ways it worsened 
it. Previously there had been scarcely anything recognizable about him, but now there were 
scraps of humanity everywhere, throwing into yet greater relief the catastrophic nature of his 
wounding. There was worse to come. He spoke, and when he spoke it was with a voice that 
was indisputably Franks‟s.” 
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humano, mas que foi corrompido de maneira horrenda. Ao passo que a sua 

regeneração avança, o leitor pode ser levado, pelos esforços do narrador, a 

pensar que o resultado final será o ser humano que Frank costumava ser. Essa 

nova tentativa de humanizar Frank é posteriormente confrontada com o 

macabro resultado: houve de fato uma regeneração, mas Frank não era mais 

um humano, ou somente um humano. O resultado da sua recuperação foi a 

fusão do passado e do presente, um ser que era ao mesmo tempo o humano 

que Frank um dia foi e o monstro no qual se tornara. As semelhanças com uma 

pessoa, em contraste com as perturbadoras diferenças, provocam o sentimento 

de desconforto que é interpretado como o inquietante, característica 

fundamental não apenas do grotesco, mas dos gêneros de horror de modo 

mais amplo. Podemos novamente comparar Frank e o monstro de Dr. 

Frankenstein nessa qualidade, uma vez que ambos lembram algo que um dia 

foi humano, mas passou por um processo desconhecido e medonho. Os dois 

diferem, no entanto, no resultado do processo de perversão. Frank se tornou 

um monstro com alguns vestígios de humanidade, mas a sua identidade e a 

sua natureza não foram alteradas; ele ainda era Frank Cotton, o hedonista. No 

caso do monstro criado por Victor Frankestein, há uma natureza 

completamente nova em um corpo que é formado por várias partes de origens 

diferentes. O inquietante nasce da reação a essa natureza em conflito com as 

múltiplas origens do corpo que ela comanda, um corpo com múltiplos passados 

e múltiplas identidades. 

Para esconder o medonho resultado da sua regeneração, Frank decide 

que a melhor solução é um disfarce. Para isso mata o seu irmão Rory e veste a 

sua pele, iniciando uma encenação cujo objetivo ultrapassa a mudança da 

aparência física; Frank pretende roubar a vida que o seu irmão levava na 

esperança de despistar os cenobitas. Sua aparência, no entanto, não está 

perfeitamente idêntica à de Rory, apresentando uma fusão entre as 

características da sua monstruosidade e do ser humano cuja pele ele havia 

roubado. O sangue coagulado e a pele de consistência gelatinosa plasmados 

ao rosto de Rory conferem um novo aspecto inquietante à figura de Frank. 

Nesse âmbito, Freud reserva um lugar especial em seu ensaio sobre o 

inquietante para a relação entre irmãos gêmeos. As diferenças e semelhanças 

nas personalidades de seres de origem tão semelhante evocam o sentido do 
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inquietante. Da mesma forma, a nova aparência de Frank se apresenta ao 

leitor, pois ele pode ser caracterizado como duas pessoas completamente 

diferentes na personalidade e no caráter. A plasmação entre as características 

físicas de Rory e Frank fomenta e o inquietante devido a sua heterogeneidade. 

No caso de uma cópia fisicamente perfeita, a estranheza provocada seria 

oriunda simplesmente das personalidades, sentimento similarmente provocado 

pelas histórias de doppelgänger, ou duplo. A fusão imperfeita dos corpos dos 

irmãos Cotton transforma o sentimento do inquietante em algo concreto e 

completamente diferente. O leitor já está familiarizado com o corpo de ambos 

os irmãos, mas a combinação de dois fenótipos similares resulta em um novo e 

distinto fenótipo que conjuga oposição e semelhança ao mesmo tempo. Frank 

e Rory agora eram partes de um ser em conflito consigo mesmo. 

O processo de regeneração de Frank, que culmina na aparência 

plasmada entre ele e Roy, também se relaciona com a corrupção relacionada a 

essa personagem. Enquanto Frank tem o poder de corromper Julia com 

persuasão, o seu corpo, resultado dos desconhecidos prazeres e horrores 

oferecidos pelos cenobitas, tem o poder de corromper as personagens das 

quais ele se alimenta. De certa forma, a regeneração de Frank ocorre ao 

reduzir a sua vítima ao mesmo estado patético no qual ele próprio se 

encontrava. Sobre essa dinâmica analisemos a seguinte passagem: 

 

Alguma coisa estava acontecendo com o cadáver. Ele estava sendo 
drenado de todos os nutrientes, o corpo entrava em convulsão 
enquanto suas entranhas eram sugadas, gases rugiam pelos 
intestinos e garganta e a pele secava diante dos seus olhos 
espantados [de Júlia]. [...] Em apenas alguns momentos, tudo havia 
terminado. Qualquer coisa que o cadáver possuía em nutrientes foi 
consumido; a casca restante não poderia sustentar nem mesmo uma 
família de pulgas.

29
 (BARKER, 2007, p.75) 

 

O limite das sensações humanas que Frank experimentou durante a sua 

estadia com os cenobitas foi demais para o seu corpo suportar, sendo este 

reduzido a algo mais pútrido que um cadáver, mas que ainda vivia. Foi nesta 

mesma condição que Frank retornou ao mundo dos vivos, e é a essa condição 

                                            
29

  No original, “Something was happening to the corpse. It was being drained of every nutritious 
element, the body convulsing as its innards were sucked out, gases moaning in its bowels and 
throat, the skin dessicating in front of her startled eyes. […] And in mere moments, it was done. 
Anything the body might have usefully offered by way of nourishment had been taken; the husk 
that remained would not have sustained a family of fleas.” 



48 

 

que ele reduz as suas vítimas. No trecho supracitado, podemos apontar as 

semelhanças entre o que restou do primeiro corpo que ele usou como nutriente 

e a sua própria condição prévia. Ambos estão reduzidos a algo que apenas se 

assemelha a uma vida, embora uma totalmente impossível pelos padrões 

biológicos. Um ser vivo que não é capaz de sustentar a sua própria existência 

devido a sua incompletude e corrupção. 

Ao reduzir as suas vítimas a algo tão impossível, Frank, de certo modo, 

transforma essas personagens em seres grotescos, um cadáver indistinguível 

que não pode ser atribuído a algo conhecido pelo homem, mas que carrega 

semelhanças com tudo que nós entendemos por vivo. Essa plasmação entre a 

matéria orgânica e inorgânica também nos remete ao sentido do inquietante. 

As vítimas de Frank um dia já foram seres humanos completos, mas foram 

transformadas por um processo macabro em existências desconhecidas. A 

única coisa que diferencia o corpo de Frank do das suas vítimas é a presença 

da sua consciência, sustentada pelo poder dos cenobitas para que ele desfrute 

dos prazeres além da razão que eles ofertam. 

Além das deformações físicas, o autor também se mostra bastante 

detalhista ao tentar representar as sensações extremas e confusas das 

personagens. Essas descrições formam um novo espaço para a consolidação 

do grotesco na obra. Embora ele descreva os estímulos sensoriais de todos os 

envolvidos no enredo, Frank parece receber uma maior atenção nesse 

aspecto. Isso ocorre devido ao aspecto cronológico da história; Frank foi o 

primeiro a experimentar os limites da percepção humana, e essa percepção de 

aspectos impossíveis se apresenta como grotesca. É essa percepção que as 

outras personagens experimentam, embora de maneira bem menos intensa, 

pela influência de Frank. 

Cansado da banalidade dos prazeres mundanos, Frank recorre aos 

cenobitas para obter novas experiências. Segundo esses seres, que podem ser 

anjos ou demônios dependendo da perspectiva que se assume, os seres 

humanos têm seus prazeres limitados pelas suas terminações nervosas (cf. 

BARKER, 2007), insuficientes para que a experiência seja completa. O primeiro 

prazer, ou tortura, experimentado por Frank nada mais é do que a totalidade do 

mundo que o cerca, cuja compreensão não pode ser alcançada por vias 
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normais. Para isso, os cenobitas intensificaram os cinco sentidos de Frank, 

exemplificados no trecho: 

 

Mas havia algo ainda pior. Os olhos! Deus dos céus, ele jamais 
imaginou que eles poderiam trazer tamanho tormento; logo a ele, que 
pensava não haver mais nada no mundo que pudesse arrebatá-lo. 
Agora ele tremia perante tudo o que via! O simples revestimento do 
teto era uma impressionante geografia de pinceladas. O tecido da sua 
camiseta era de uma elaboração insuportável de fios. No canto ele 
avistou um ácaro mover-se sobre a cabeça de uma pomba morta, e 
piscar-lhe os olhos sinalizando que sabia que era observado. Demais! 
Era demais! Consternado ele fechou os olhos. Mas havia mais dentro 
do que ao seu redor; memórias cuja violência o abalou à beira da 
inconsciência. [...] Um mundo de sensações em um piscar de olhos, 
perfeitamente escrito em seu córtex e lutando insistentemente para 
ser relembrado.

30
 (BARKER, 2007, p.14) 

 

O trecho supracitado faz parte de uma longa e detalhada descrição das 

sensações transmitidas pelos sentidos ampliados de Frank, e evidenciam o 

esforço feito pelo narrador para aproximar o leitor do tormento que eles 

representam. A longa descrição veicula sensações que não fazem sentido, que 

não podem ser compreendidas e que enunciam uma verdade: a linguagem que 

usamos é insuficiente para descrever o grotesco. Essa insuficiência reside no 

fato da função comunicativa da linguagem estar localizada em um recorte de 

tempo. Há um limite para o que podemos expressar de forma simultânea pelo 

uso da linguagem, mas essa limitação não existe quando falamos de 

sensações ou sentimentos. 

A análise do trecho revela a tentativa do narrador em descrever as 

sensações provocadas pelo sentido da visão. Apenas essa tarefa já se mostra 

desafiadora, tornando-se impossível quando se pensa que todos os sentidos 

de Frank foram ampliados e estão captando tudo que o cerca ao mesmo 

tempo. A simultaneidade de todos os sentidos não pode ser expressa por meio 

da linguagem, forçando o narrador a descrever cada sentido e suas sensações 

de forma isolada. Esse esforço, no entanto, não consegue comunicar a 

totalidade da experiência causada pelos sentidos funcionando em conjunto.  

                                            
30

 No original, “But there was worse. The eyes! Oh god in heaven, he had never guessed that 
they could be such torment; he, who‟d thought there was nothing on earth left to startle him. 
Now he reeled! Everywhere, sight! The plain plaster of the ceiling was an awesome geography 
of brush strokes. The weave of his plain shirt an unbearable elaboration of threads. In the 
corner he saw a mite move on a dead dove‟s head, and wink at him, seeing that he saw. Too 
much! Too much! Apelled, he shut his eyes. But there was more inside than out; memories 
whose violence shook him to the verge of senselessness. […] A short lifetime of sensations, all 
writ in a perfect hand upon his cortex, and breaking him with their insistence that they be 
remembered.” 



50 

 

Assim como as sensações de Frank o grotesco também se depara com 

a insuficiência da linguagem para expressar múltiplos elementos diferentes os 

contraditórios de forma simultânea. Isso se deve à característica lógica da 

linguagem que, enquanto estrutura de regras definidas, se comporta em um 

determinado padrão. O grotesco representa a quebra dos paradigmas, e por 

isso não pode ser veiculado de forma completa pela linguagem. A incapacidade 

de adequarmos o grotesco aos padrões de comunicação também aponta para 

a impossibilidade de enquadrá-lo como uma estética. Se a sua principal 

característica é precisamente a quebra e a justaposição de paradigmas, 

qualquer tentativa de delimitar o grotesco de forma paradigmática está 

desvirtuando a sua natureza. O grotesco, assim como as sensações veiculadas 

pelas artes, são uma evidência de que certas coisas são mais bem sentidas 

que explicadas.  

Na trama de The Hellbound Heart, a personagem Frank possui duas 

funções importantes no que se refere ao grotesco: a primeira função é encarnar 

a característica da plasmação, tanto em seu corpo quanto em seu papel no 

enredo; a segunda é dar início ao processo de corrupção que transformará a 

personagem Kirsty ao longo do romance e do quadrinho que o sucede. Assim 

sendo, a análise dessa personagem deve ser iniciada ainda durante o romance 

por ser a única forma de investigá-la integralmente e fazer um contraponto 

entre os vários momentos desse processo. 

Descrita como uma mulher insegura e frágil, Kirsty é uma mulher em 

constante negação a si mesma. A primeira coisa que ela nega a si é o amor 

que sente por Rory e certa inveja por Julia, a rival mais bela e resolvida que 

conquistou o homem que ela amava. O autor dá pouca atenção a essa 

negação, desviando todo o seu foco para a negação mais importante: a sua 

natureza oculta. A máscara usada por Kirsty conseguiu enganar a todos, 

incluindo ela própria, mas não foi suficiente para resistir à influência corruptora 

de Frank. De forma mais precisa, não podemos dizer que o monstro é o único 

responsável pela corrupção de Kirsty ou mesmo de Julia; ambas as 

personagens possuíam um lado oculto, que foi desvelado ao entrarem em 

contato com Frank. 

A percepção do grotesco começa a moldar a nossa visão de Kirsty a 

partir dos esforços do narrador, que assume um comportamento oposto ao 
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exibido em relação a Frank. Há um esforço constante para humanizar a figura 

do monstro, tornando-o mais próximo do leitor e fomentando certa 

solidariedade com o caso trágico daquela criatura, que apesar de vilão também 

era uma vítima. No caso de Kirsty, ocorre o inverso; um distanciamento da 

personagem da condição humana promovida pelo narrador. Enquanto os mais 

perversos atos de Frank são encarados como inevitáveis fatalidades, um 

esforço até certo ponto louvável de uma criatura tentando sobreviver com um 

mínimo de paz, os mesmos esforços de Kirsty são descritos de forma mais 

perversa. 

O narrador promove um distanciamento do herói e uma aproximação 

com o monstro, fazendo com que os papéis se invertam ou se tornem 

indistinguíveis em certos momentos. A aproximação entre o leitor e Frank é 

feita com uma detalhada descrição dos sentimentos do monstro, expostos de 

tal forma que o leitor veja o ser humano que a criatura já foi. No caso de Kirsty 

temos: 

 

Kirsty detestava festas. Os sorrisos engessados sobre o pânico, os 
olhares a ser interpretados e o pior, a conversa. Ela não tinha nada a 
dizer que fosse minimamente relevante ao resto do mundo, disso ela 
tinha se convencido há muito tempo.

31
 (BARKER, 2007, p. 43) 

 
 

O trecho acima é a primeira descrição dos sentimentos de Kirsty feita 

pelo narrador, e nos mostra um perfil diferente do esperado para uma heroína 

que enfrenta um cruel vilão. Podemos perceber a insegurança da personagem 

e uma indiferença para com o restante da humanidade que beira a misantropia. 

Em contrapartida, o narrador descreve Frank de uma forma bem mais humana, 

uma criatura movida por emoções que, embora vivenciadas de forma extrema, 

são comuns à maioria dos seres humanos. Essa identificação irá promover 

uma relação mais íntima entre o leitor e o vilão que entre o leitor e a heroína.  

Os sentimentos de Kirsty descritos nesse momento causam a primeira 

crise nos paradigmas da heroína e do vilão. Sabemos que a motivação de 

Frank para buscar os prazeres extremos dos cenobitas foi a total indiferença ao 

mundo e ao seu conteúdo, à sua banalidade. A falta de empatia entre Frank e o 

                                            
31

 No original, “Kirsty hated parties. The smiles to be pasted on over the panic, the glances to 
be interpreted, and worst, the conversation. She had nothing to say of the least interest to the 
world, of this she had long been convinced.” 
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mundo o tornou um monstro. Na personagem Kirsty nós percebemos a mesma 

indiferença demonstrada por Frank, a mesma falta de interesse para com o 

mundo e sua insipiência. Temos então uma heroína e um vilão praticamente 

idênticos em sua relação com o mundo. A única diferença entre Frank e Kirsty 

nesse aspecto é a determinação: Frank está disposto a se arriscar para por fim 

ao seu descontentamento; Kirsty acomoda-se na consternação. Ironicamente, 

o que os separa é a coragem do vilão e a covardia da heroína, e essa ironia é 

alimentada pela tendência do leitor a se apegar a personagens com 

motivações claras, mesmo que elas não sejam nobres. Como exemplo temos a 

personagem Humbert, na obra Lolita (NABOKOV, 1955). Apesar das 

motivações de Humbert sejam terríveis, o leitor acaba sendo envolvido pelo 

modo como seus sentimentos são descritos e acaba nutrindo pela personagem 

um misto de afeição e repulsa. Temos então a primeira aproximação entre os 

dois opostos, e já nessa primeira observação notamos que os limites entre eles 

não estão devidamente estabelecidos.  

Embora Kirsty e Frank tenham semelhanças tão fundamentais, as 

semelhanças entre eles não aparecem de forma repentina. Há um processo 

que culmina na percepção grotesca das personagens envolvidas, e 

constituindo mais uma semelhança entre a heroína e o vilão; conquanto os 

acontecimentos que Frank presenciou tenham sido mais intensos, as 

vicissitudes que trouxeram ele e Kirsty para um local de plasmação e absurdo 

foram essencialmente as mesmas. O primeiro contato de Kirsty com o os 

paradoxos veiculados por Frank se dá na seguinte passagem: 

 

Da sala de jantar ao salão, e daí até o corredor. Nada, nenhum 
sussurro ou suspiro. Julia e seu acompanhante só poderiam estar no 
andar superior, o que sugeria que ela estava errada ao pensar ter 
ouvido medo nos gritos. Talvez o que ela tinha ouvido fosse prazer. 
Um grito de orgasmo em vez do terror que ela havia imaginado. Um 
erro comum.

32
 (BARKER, 2007, p. 115) 

 

O trecho anterior refere-se a um dos crimes de Frank, um dos 

assassinatos em busca de sustento para a sua forma decadente. A condição 

na qual ele se encontra agora é o produto da concepção de prazer dos 
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 No original, “From dining room to lounge, and thence into the hallway. Still nothing, no 
whisper or sigh. Julia and her companion could only be upstairs, which suggested that she had 
been wrong, thinking she heard fear in the shouts. Perhaps it was pleasure that she‟d heard. An 
orgasmic whoop, instead of the terror she‟d taken it for. It was an easy mistake to make. 
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cenobitas, na qual a dor e o prazer são indissociáveis. Ao ouvir os ecos do 

crime do monstro, Kirsty não consegue chegar a uma conclusão sobre a sua 

origem e, ao vacilar entre os conceitos de dor e prazer, ela aproxima-se 

novamente da natureza do vilão. Os conceitos de sofrimento e deleite, que se 

mostram plasmados na concepção de Frank e dos cenobitas, parecem também 

não estar devidamente separados no entendimento de Kirsty. A plasmação de 

sensações conflitantes torna-se evidente quando a moça é atacada por Frank, 

que começa a acariciá-la buscando outro tipo de contentamento para além de 

uma simples refeição: ―‘Por que ela (Kirsty) ainda sentia o seu toque?‘, ela se 

perguntava. Por que os nervos dela não compartilhavam da sua repulsa e 

morriam sob as carícias dele (Frank)?33‖(BARKER, 2007, p.121). Essa mistura 

de sensações prazerosas e dolorosas, exatamente iguais em Kirsty e em 

Frank, força o leitor a reavaliar os seus posicionamentos diante dessas 

personagens e dos seus respectivos papeis na trama. Como é típico do 

grotesco, o leitor não encontrará subsídios no texto para sustentar uma 

conclusão. 

Além das sensações conflitantes, Kirsty também experimenta a 

plasmação no mundo físico, tal como Frank. Ambos tiveram o seu primeiro 

contato com um mundo fantástico a partir da caixa que serve como portal entre 

a realidade como a conhecemos e o mundo dos cenobitas. O artefato serve 

como objeto mediador tanto para as personagens quanto para o leitor, um 

elemento que parece existir em dois locais ao mesmo tempo. O contato de 

Kirsty com o fantástico, apesar de mais breve que o de Frank, parece causar 

ainda mais desconforto ao leitor. Após a luta para livrar-se das garras do vilão, 

Kirsty começa paulatinamente a admitir a possibilidade de uma explicação 

sobrenatural para os eventos e para a criatura que a atacou. Esse processo de 

modificação da perspectiva da personagem, no entanto, transforma-se em uma 

revelação repentina e traumática quando Kirsty acidentalmente desvenda o 

segredo da caixa: 

 

‗Chama-se Enigma de Lemarchand‘, disse, apontando para a caixa. 
Ela olhou para baixo; as partes não estavam mais em suas mãos mas 
flutuando um pouco acima delas. Milagrosamente a caixa começou a 
se reconstituir sem nenhum auxílio externo, suas partes movendo-se 

                                            
33

 No original, “ Why did she even feel his touch, she wondered? Whey didn‟t her nerves share 
her disgust and die beneath his caress? 
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à medida que todo o artefato se reconstruía. Nesse momento ela 
vislumbrou os reflexos do interior polido, e pensou ter visto os rostos 
de fantasmas – deformados pela agonia ou embriaguez

34
 – uivando 

para ela. Então todos os segmentos da caixa foram lacrados exceto 
um, e o visitante clamava novamente pela sua atenção. ‗A caixa é um 

meio de quebrar a superfície do real‘, disse.
35

 (BARKER, 2007, p. 

134) 
 
 

Frank intencionalmente procurou pela caixa, e tinha uma vaga ideia de 

que era sobrenatural, minimizando assim o seu choque. No caso de Kirsty, a 

crise dos paradigmas da realidade foi mais violenta e brusca, pervertendo 

subitamente o mundo que ela conhecia. Durante a sua breve conversa com os 

cenobitas, ela encontra-se em um lugar que pertence a duas dimensões da 

existência ao mesmo tempo. Há uma plasmação entre o nosso mundo e o 

além-mundo de onde os visitantes vieram. A fusão entre os dois mundos é 

ainda mais grotesca para a moça devido a sua ignorância a respeito da 

existência do sobrenatural. Essa experiência se mostrou mais natural a Frank 

pelo fato de ele já esperar por algo fantástico, mesmo que as suas expectativas 

tenham sido extrapoladas. Kirsty se vê em um quarto de hospital à medida que 

as paredes se movem e sinos tocam, enquanto uma enfermeira entra em seus 

aposentos e parece não se dar conta dos visitantes nem dos estranhos sons e 

odores (cf. BARKER, 2007, p.135) que estão presentes nesse lugar que é 

simultaneamente o nosso mundo e outro completamente diferente. 

Embora o contato com o fantástico e o desconhecido tenha 

semelhanças, o resultado foi diferente para Frank e Kirsty. Essa diferença foi o 

resultado da covardia de Kirsty para evitar o desconhecido e a coragem de 

Frank para abraçar uma realidade da qual ele havia tido apenas uma amostra. 

A ironia de termos uma heroína fraca e insegura e um vilão audacioso e 

determinado é reforçada pelo fato de que a covardia acaba sendo 

                                            
34

  A palavra ―embriaguez‖ é uma das traduções possíveis para a expressão bad glass. Outra 
possível tradução seria ―reflexo distorcido‖, obviamente em alguma superfície reflexiva como 
um espelho. A distorção pode ser fruto de uma reflexão imperfeita do espelho, ou pode ter sido 
causada por sensações extremas, como dor e prazer, experimentadas pelo ser refletido, 
Ambas as traduções parecem ser adequadas, e até mesmo existirem ao mesmo tempo, 
indicando uma plasmação no próprio idioma. 
35

 No original, “‟ It‟s called the Lemarchand Configuration‟, it said, pointing at the box. She 
looked down; the pieces were no longer in her hand, but floating inches above her palm. 
Miraculously, the box was reassembling itself without visible aid, the pieces sliding back 
together as the whole construction turned over and over. As it did so she caught fresh glimpses 
of the polished interior, and seemed to see ghosts‟ faces – twisted as if by grief or bad glass – 
howling back at her. Then all but one of the segments was sealed up, and the visitor was 
claiming her attention afresh. „The bos is a means to break the surface of the real‟, it said.” 
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recompensada com uma possibilidade de salvação para Kirsty. O que motivou 

a moça a fazer um pacto com os cenobitas para trocar a salvação da sua alma 

pela captura de Frank não foi o amor pelo amigo que perdeu (Rory) ou 

sentimento de justiça, mas o medo do inferno. Os motivos que levaram Frank e 

Kirsty aceitarem o pacto com os cenobitas são diferentes, mas ambos estão 

unidos na intenção de pagar qualquer preço, de sacrificar qualquer coisa para 

alcançar os seus objetivos. Não há nobreza na situação de Kirsty tanto quanto 

não há na de Frank. 

A base do estilo grotesco é a plasmação, uma fusão absurda, paradoxal 

e incompleta. Frank, após o seu contato com o desconhecido e o fantástico 

(representados inicialmente pela figura dos cenobitas), exibe as cicatrizes da 

plasmação em seu próprio corpo. A sua forma decadente e inacabada é uma 

materialização do grotesco em The Hellbound Heart. Há, no entanto, outras 

materializações do grotesco que apesar de não se manifestarem nos corpos 

das personagens são igualmente notáveis. O maior exemplo desse tipo de 

plasmação na obra é a fusão entre o bem e o mal na personalidade de Kirsty, 

como nos mostra o seguinte trecho36: 

 

Mas não era assim que ela se sentia; ela não estava apavorada. A 
sensação em seu interior era bem mais ambígua. Ela havia aberto 
uma porta – a mesma porta que o irmão de Rory havia aberto – e 
agora ela caminhava com demônios. E ao final da sua jornada ela 
teria a sua vingança. Ela confrontaria o monstro que a machucou e 
atormentou, e o faria se sentir tão impotente quanto ela se sentiu. Ela 
assistiria o seu sofrimento. Mais até, ela iria deleitar-se com ele. A dor 
a transformou em uma sádica. (BARKER, 2007, p. 140) 

 

O trecho anterior serve como evidência da plasmação que ocorre na 

figura de Kirsty; a fusão do bem o do mal e, consequentemente, dos 

paradigmas de heroína e vilã. Embora uma análise mais rasteira da situação 

nos aponte para o tradicional confronto violento entre os dois arquétipos de 

personagem, uma observação mais aprofundada nos força a relevar as 

intenções da moça. Longe dos ideais cavaleirescos, da nobreza do propósito e 

do altruísmo do processo, Kirsty mostra-se como uma heroína movida pela 

                                            
36

 No original, “But then wasn‟t how she felt; she wasn‟t frightened. The feeling in her gut was 
far more ambiguous. She had opened a door – the same door Rory‟s brother had opened – and 
now she was walking with demons. And at the end of her travels, she would have her revenge. 
She would find the thing that had torn her and tormented her, and make him feel the 
powerlessness that she had suffered. She would watch him squirm. More, she would enjoy it. 
Pain had made a sadist of her.” 
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vingança e pelo ressentimento. A posição do narrador coloca Kirsty e Frank na 

mesma situação de plasmação, ora como vítimas, ora como vilões. Os 

processos que forçam o leitor a simpatizar com o monstro e rejeitar a moça são 

a humanização das ações e sentimentos de Frank e a demonização de Kirsty, 

de forma que os papéis de ambos ora se aproximem e ora se distanciem. 

Nesse sentidos, ambos são duplos em si e duplos um do outro, 

simultaneamente. 

A transformação de Kirsty pode ser observada no viés pelo qual o 

narrador descreve a sua cruzada contra os cenobitas e a criatura que a atacou. 

O seu inimigo, Frank, é vitimizado pelos sentimentos vingativos e sádicos 

atribuídos a Kirsty pelo narrador. Esses mesmos impulsos cruéis têm ainda a 

função de aproximar a heroína do papel dos cenobitas, as únicas personagens 

que parecem genuinamente malignas. A nossa protagonista, assim como os 

cenobitas, parece sentir algum prazer ao ver o sofrimento de Frank, 

qualificando-a como uma sádica, segundo a perspectiva de Deleuze. 

Em seu trabalho intitulado Sacher-Masoch: o frio e o cruel (2009), 

Deleuze nos aponta as dinâmicas que regem o comportamento tanto do sádico 

quanto do masoquista. Podemos perceber um pouco de masoquismo na figura 

de Frank, uma vez que ele pareceu ter prazer com certa dose de sofrimento. 

Esse prazer se mostra mais claramente no final da obra, quando Frank é 

finalmente capturado pelos cenobitas. Nesse momento o corpo de Frank é 

mutilado por correntes e ganchos afiados, e as partes transfixadas pelos 

instrumentos são puxadas em direções opostas, culminando no 

desmembramento do seu corpo (cf. BARKER, 2007). Esse prazer masoquista, 

no entanto, não é genuíno. Segundo Deleuze o masoquista precisa firmar 

contratos com o seu algoz, deixando claras as suas preferências e o método 

para aplicá-las. O comportamento masoquista, assim, entra em choque com o 

sadismo. O sádico rasga todos os contratos e não tem nenhum interesse no 

aprendizado (cf. DELEUZE, 2009); seu prazer é diretamente proporcional ao 

sofrimento físico da vítima, em uma mecânica bem mais simples. 

Podemos dizer, com base em Deleuze, que Kirsty se aproxima 

perigosamente dos demônios que ela invocou. Suas intenções são tão sádicas 

quanto as dos cenobitas, e o sofrimento físico de Frank será um deleite para 
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ambos. Temos novamente uma plasmação entre a heroína e o vilão, mas 

dessa vez entre Kirsty e os cenobitas, sendo Frank a vítima dessa dinâmica. 

Assim como os choques de paradigmas exibidos por Frank, os choques 

na personagem Kirsty deixam o leitor em uma situação desconfortável. O texto 

não nos fornece argumentos para chegarmos a uma conclusão de qual é o 

papel da moça, e o esforço do narrador em nos distanciar da garota fraca e 

insegura e nos aproximar do monstro tornam a nossa percepção da 

personagem ainda mais turva. O propósito do grotesco, no entanto, é 

exatamente essa instabilidade que só pode ser alcançada pela quebra das 

regras, pela dissolução dos limites e pela perversão de conceitos que o leitor 

tem como sólidos. Na personagem Kirsty temos a perversão do conceito da 

heroína. A condição de vítima de Frank desencadeia uma metamorfose na 

moça, sendo essa transformação concluída após o seu contato com os 

cenobitas. A Kirsty fraca e pura que deu entrada no hospital não é a mesma 

que saiu. Uma personagem que permaneceu passiva durante toda a trama 

agora passa a ser o centro dela, e os seus propósitos se distanciam do que se 

espera de uma heroína.  

As mudanças no comportamento da moça, a revelação da sua natureza 

oculta e as constantes mudanças do seu papel no enredo levam o leitor 

novamente rumo ao inquietante. Ao passo que temos um desfecho no qual a 

moça escapa das garras de Frank e bane a sua existência do nosso mundo, 

temos a nossa atenção desviada para os elementos que tornaram essa vitória 

possível. Somos impelidos a lembrar que ―A dor fez dela uma sádica‖ 

(BARKER, 2007, p.140), passando a apreciar a ideia dos horrores que 

aguardavam Frank. Somos desviados do fato de que a moça vitimada passou a 

ser a heroína da história por nos lembrarmos do seu pacto e de que ―agora ela 

caminhava com demônios‖ (BARKER, 2007, p.140), os mesmos demônios que 

trouxeram desgraça à família Cotton e a si mesma. 

Se Frank teve um preço a pagar pela sua sede de prazer, Kirsty terá 

também de pagá-lo pela sua sede de vingança. O inquietante se mostra ao 

percebermos que Kirsty foi modificada pelos eventos fantásticos que 

presenciou, mas ainda assim exibe características da moça do início do 

enredo. O seu papel na trama também alimenta o inquietante ao percebermos 

na mesma personagem o heroína que ela deveria ser e algo que habita a tênue 
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linha entre o bem e o mal, entre a sanidade e a loucura. Se Frank nos 

proporcionava essa sensação inquietante de forma mais intensa pela sua 

aparência, Kirsty o faz pelas suas atitudes e sensações. 

O nosso objetivo neste primeiro capítulo foi analisar a personagem Kirsty 

desde sua fase passiva até a sua corrupção, um processo que tem como 

resultado a transformação da menina frágil e insegura em uma caçadora 

obstinada. A corrupção, traço comum em obras de horror grotesco, ocorre 

como uma mudança paulatina, tendo um comportamento ácido na psicologia 

da personagem, que será transformada a medida que ela chega às camadas 

mais profundas. 

Com base nas análises conduzidas até agora, podemos perceber que o 

grotesco vai muito além do aspecto físico, visto que Kirsty é uma garota 

fisicamente normal, mas que guarda semelhanças profundas com seres 

monstruosos como Frank e os cenobitas. Para chegarmos a essa conclusão, a 

investigação de todos os agentes envolvidos na transformação da personagem 

foi necessária. O grotesco não se localiza em um ponto do enredo; ele está nos 

espaços entre eles, fundindo-os de maneira absurda. 

A investigação dessas plasmações também alcançou o objetivo de 

mostrar que um ponto une todas as personagens de The Hellbound Heart: a 

fraqueza. Frank é incapaz de resistir aos seus desejos carnais, enquanto Julia 

se mostra impotente perante a sua paixão doentia por Frank. No caso de 

Kirsty, a sua fraqueza é modificada no processo. Inicialmente era a 

insegurança e o medo de rejeição. No final, a fraqueza de Kirsty apresenta-se 

como a incapacidade de resistir à sua sede de vingança, levando a 

personagem em direção à outra versão de si mesma. A nova Kirsty, 

protagonista da grahic novel Hellraiser, será o objeto de análise do próximo 

capitulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO III – KIRSTY E PINHEAD 

 

No capítulo anterior procuramos evidenciar os eventos grotescos que 

desencadearam um processo de transformação da personagem Kirsty, 

imolados especialmente pelos acontecimentos envolvendo Frank Cotton. Como 

resultado das experiências bizarras pelas quais passou, percebemos uma 

mudança progressiva na personagem durante o desenrolar da obra The 

Hellbound Heart (BARKER, 2007), um processo de corrupção que transformou 

não apenas as personagens, mas também o ambiente que os cerca e a própria 

percepção do leitor sobre os diversos elementos que compõem a obra. 

O final de The Hellbound Heart, no entanto, não representa um 

encerramento tanto quanto abre um horizonte de novas possibilidades. Novos 

eventos, derivados das experiências envolvendo Kirsty, são explorados no 

segundo filme da franquia Hellraiser, de subtítulo Hellbound (1988), também 

escrito, mas não dirigido por Clive Barker. Nessa nova fase, Kirsty é retratada 

como uma personagem mais corajosa que, sabendo que os cenobitas um dia a 

encontrariam, resolve lutar contra o seu destino em vez de passivamente 

aceitá-lo. No segundo filme, Kirsty revela a verdadeira natureza dos cenobitas 

como seres que já foram humanos, mas cujas almas foram tão distorcidas pela 

dialética entre dor e sofrimento que eles passaram a ser agentes das forças do 

inferno, revelando assim uma possibilidade de detê-los. Os eventos de 

Hellraiser: Hellbound, contudo, não serão o alvo da nossa análise, posto que 

eles apenas intensificam alguns elementos já expostos no romance, analisado 

no capítulo dois deste trabalho. A menção dessa obra cinematográfica37 se faz 

necessária, no entanto, para entendermos a cronologia que será introduzida no 

objeto de análise deste capítulo, o segundo volume da graphic novel Hellraiser 

(BARKER, 2012) 

O filme Hellraiser: Hellbound nos dá indícios de que Kirsty não é mais a 

mesma pessoa descrita no romance The Hellbound Heart. A garota pura, 

ingênua e insegura já não existe mais, e a transformação iniciada no romance 

                                            
37

 A obra cinematográfica inclui, até o momento, outros sete filmes: Hellraiser: Hellraiser: Hell 
on Earth (1992), Hellraiser: Bloodline (1996), Hellraiser: Inferno (2000), Hellraiser: Hellseeker 
(2002), Hellraiser: Deader (2005), Hellraiser: Hellworld (2005) e Hellraiser: Revelations (2011). 
O filme de 2011 é o primeiro da franquia a não contar com Doug Bradley no papel de Elliot 
Spencer/Pinhead. Esses filmes não foram considerados durante a nossa pesquisa, por não 
trazerem envolvimento algum por parte de Clive Barker. 
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se torna um pouco mais evidente no segundo filme da franquia. Após 

confrontar novamente os cenobitas, a corrupção da personagem parece ter 

chegado a um ponto decisivo, onde o leitor não consegue mais reconhecer ou 

relacionar Kirsty em suas diferentes fases. Essa ―nova‖ personagem, 

juntamente com o Pinhead Elliot Spencer, tornam-se os elementos centrais da 

plasmação percebida na graphic novel Hellraiser. 

Antes de analisarmos os elementos do grotesco na nossa obra achamos 

necessário esclarecer o que é uma graphic novel. Para começar, devemos 

abordar esse tipo de publicação como um livro sendo contado por uma mistura 

de imagens e diálogo ou somente por imagens. Os diversos elementos 

imagéticos e verbais comunicam uma história fechada, com sua trama 

inteiramente desvendada e suas personagens reveladas. Para isso, o artista 

pode dividir uma história em vários números a serem lançados individualmente, 

mas sempre como parte do mesmo enredo. Esse é o principal ponto que 

diferencia uma graphic novel e uma história em quadrinhos comum (HQ), onde 

são contadas infinitas histórias sobre uma mesma personagem ou grupo de 

personagens, fazendo com que esse tipo de publicação se torne periódica. O 

termo foi usado pela primeira vez na capa da graphic novel A Contract with 

God38 (1978), escrita pelo norte-americano Will Eisner para diferenciar sua obra 

de uma história em quadrinhos comum. Outra diferença é a qualidade da arte e 

da impressão, que historicamente é superior nas graphic novels. O conteúdo 

também costuma se mostrar diferenciado, com temáticas mais adultas e 

profundas, embora isso não seja uma regra. No final, pode-se dizer que toda 

graphic novel é uma história em quadrinhos (HQ), mas o inverso não é 

verdadeiro. Como nem a temática nem a estrutura são fixadas como regra ou 

característica particular de uma ou de outra, concluímos que a única real 

diferença entre uma história em quadrinhos comum (ex. Superman) e uma 

graphic novel (ex. Watchmen) é que a primeira não tem um final planejado, 

podendo se estender indefinidamente, e a outra possui uma história completa a 

ser contada em certo número de volumes. O restante das diferenças, como não 

são regras e podem ocorrer tanto em uma HQ quanto em uma graphic novel, 

                                            
38

 A amplitude do conceito de novel (romance) é maior no mundo dos quadrinhos, abrangendo 
também contos e coletâneas de contos que girem em torno de uma mesma temática ou cujos 
enredos se conectem de alguma forma. A Contract with God é um exemplo dessa maior 
amplitude conceitual, pois é composta por quatro contos que giram em torno da temática da 
imigração e tem como ambiente um cortiço no Bronx (distrito de New York). 
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vão aparecer de acordo com o estilo de cada roteirista ou desenhista e da 

editora que publicará a história. 

A graphic novel, como extensão do mundo dos quadrinhos, foi 

considerada um gênero inferior de produção literária por muito tempo, sendo 

considerada imatura ou pouco sofisticada em suas temáticas, e apenas nos 

últimos anos esse tipo de texto começou a ganhar espaço em pesquisas 

acadêmicas. Segundo Punter e Byron (2004), a obra Watchmen, de Alan 

Moore e Dave Gibbons, apresenta sofisticação na relação entre texto e imagem 

que torna a narrativa cada vez mais profunda e complexa. Alan Moore também 

nos diz que: 

 

O leitor pode se concentrar num quadro pelo tempo que for 
necessário para absorver toda a informação nele contida, e depois 
seguir em frente. Se ele quiser checar se há alguma relação entre um 
trecho do texto e algo que aconteceu há algumas cenas atrás ele 
pode, em questão de segundos, retornar

39
. (MOORE, 2003) 

 
Essa agilidade tem uma função vital no que diz respeito ao grotesco, 

especialmente aos elementos relacionados à plasmação. No capítulo dois 

deste trabalho pudemos perceber a dificuldade que a linguagem verbal 

encontra para veicular situações ou elementos imagéticos em plasmação, pelo 

simples fato de que não se pode falar várias coisas ao mesmo tempo e esperar 

que elas sejam minimamente compreensíveis. Com o uso do amálgama entre 

texto e imagem, o autor de uma graphic novel dispõe de mais um poderoso 

recurso para veicular o grotesco, de modo que é possível criar uma plasmação 

verbal e visual. A agilidade de voltar para um quadro anterior em questão de 

segundos também favorece a construção do sentido do grotesco, posto que o 

leitor é constantemente lembrado, visual ou verbalmente, de que os elementos 

do enredo estão em constante conflito em sua fusão heterogênea. Essa 

facilidade de comunicar o grotesco pelo uso de verbo e imagem pode ser 

verificada pela nossa dificuldade em descrever a totalidade dos elementos das 

imagens usadas no capítulo um, por exemplo. A linguagem verbal é 

insuficiente, ou simplesmente inadequada, para transmitir certos aspectos do 

grotesco. 
                                            

39 No original: ― The reader can focus upon one panel for as long as it takes to absorb all of the 

information that is there, and then move on to the next. If they want to see whether there‘s some 
correlation between a bit of dialogue and something that happened a couple of scenes ago they 

can, in a matter of seconds, flip back.‖ 
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A mecânica pela qual as graphic novels funcionam, apesar de 

beneficiarem estilos inerentemente contraditórios como o grotesco, demandam 

outras ferramentas de análise, posto que são um veículo artístico diferente. 

Aspectos como enquadramento, contraste de cores e posição das personagens 

podem ser tão expressivos quanto o próprio texto. Podemos nos deparar com 

sequências inteiras de páginas que não trazem palavra alguma, e o leitor deve 

estar preparado para fazer uma interpretação em níveis mais abstratos. À 

medida que tais situações se apresentarem, detalharemos não apenas os 

resultados das nossas percepções, mas também o aparato teórico que nos 

guiou a essas conclusões. 

Com essa breve introdução ao mundo das graphic novels podemos 

voltar a nossa atenção para o nosso objeto de análise. No capítulo dois 

analisamos os eventos que aproximaram Kirsty a um mundo fantástico e 

absurdo, um mundo de prazeres proibidos, corrupção e dor. Esses eventos 

deixaram uma marca na personagem, transformando-a em uma versão 

diferente de si mesma. A protagonista do romance The Hellbound Heart 

mostra-se inicialmente como uma garota frágil e tímida em suas atitudes e, 

durante a maior parte da história, uma personagem totalmente passiva. Ela 

estava submissa a Frank e aos cenobitas, bem como a qualquer outro tipo de 

força que pudesse operar em sua vida. 

A experiência fantástica que Kirsty vivenciou durante o romance iniciou 

um processo de corrupção da personagem, que chega ao seu resultado final 

na graphic novel Hellraiser, graphic novel publicada entre 2011 e 2012 em 25 

números que foram agrupados em 5 volumes. O quadrinho nos traz a 

continuação da transformação de Kirsty, iniciada ainda no romance The 

Hellbound Heart. 

Dando continuidade ao filme, os quadrinhos nos trazem Kirsty no papel 

de uma caçadora do sobrenatural, cujo principal objetivo é livrar o mundo de 

todos os artefatos que possam abrir a porta entre a nossa realidade e a dos 

cenobitas. Para isso ela conta com um grupo de companheiros chamados de 

Harrowers, formado por pessoas que também presenciaram os horrores dos 

cenobitas. Durante a sua jornada o grupo inteiro é capturado por um dos 

aliados de Elliot Spencer, o Pinhead. Como única sobrevivente, Kirsty vai ao 

resgate dos seus amigos apenas para descobrir que eles foram brutalmente 
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assassinados para forçá-la a fazer um novo pacto com Elliot, no qual ela 

assumiria o seu lugar como líder dos cenobitas para conseguir o poder de 

trazer seus companheiros de volta à vida, enquanto Elliot voltaria a ser humano 

e conseguiria sua salvação. O desenvolvimento da trama, no entanto, nos 

mostra que o objetivo de Elliot ao voltar a ser humano não era a redenção, mas 

apenas conseguir o poder necessário para abrir um portal permanente entre o 

mundo dos humanos e o inferno e destronar Leviatã, o senhor do labirinto e 

lorde de todos os cenobitas. Ao descobrir as reais intensões de Elliot, Kirsty 

prepara-se para enfrentar o seu inimigo em uma batalha final, interrompida por 

Leviatã, que os captura e dá pistas de que um destino ainda maior aguarda os 

dois. 

Nossa análise se concentrará especificamente no segundo volume da 

graphic novel, que compreende os números 5 a 8 da cronologia. Nesse 

momento a caçada de Kirsty gera consequências terríveis para ela e para as 

pessoas que a cercam. Após ver todos os seus amigos mortos pelos cenobitas 

de Elliot Spencer, o atual Pinhead40, não resta mais nada para a protagonista, 

além do simples desejo de derrotar os cenobitas e quebrar o ciclo de dor e 

prazer iniciado quando Frank Cotton desvendou o enigma do Lament 

Configuration. Elliot Spencer tira proveito da situação para qual ele guiou a 

protagonista e oferece-lhe a possibilidade de reescrever as leis que regem 

todos os cenobitas e o poder para trazer de volta todos os seus entes queridos. 

O preço desse novo contrato firmado entre os dois é a danação eterna de 

Kirsty, da forma mais grotesca que se poderia esperar: para derrotar os 

cenobitas, ela assumiria o posto de Pinhead, tornando-se sumo-sacerdotiza do 

inferno e transformando-se em um dos seres responsáveis pela sua existência 

miserável. 

 

 

 

 

 

                                            
40

 Como veremos mais à frente, o termo Pinhead não designa um indivíduo, mas um posto na 
hierarquia dos Cenobitas. Esse posto, como será analisado mais à frente, será ocupado por 
Kirsty. Devido a essa particularidade achamos necessário situar quem é o atual Pinhead do 
qual estamos falando nas diversas situações nas quais esse termo irá aparecer. 
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                          Figura 3 – Kirsty se revela em sua dualidade. 

 

                                     Fonte: Hellraiser (BARKER, 2012, p.19) 

 

A Kirsty que conhecemos previamente no romance jamais aceitaria a 

proposta de matar uma pessoa como faz aqui, não pelo fato de não amar os 

seus amigos o bastante, mas por puro medo e insegurança. Elliot Spencer 

previu que isso aconteceria, chegando à conclusão de que Kirsty precisava ser 

preparada, moldada por uma série de eventos trágicos. Não podemos precisar 

quando Elliot Spencer começou a arquitetar a sua estratégia, mas podemos 

perceber que ela está sendo guiada para algo maior, um destino terrível do 

qual ela não pode escapar. A figura 1 resume o primeiro momento no qual o 

leitor é desestabilizado pelos mecanismos usados no estilo grotesco. É difícil 

relacionarmos a Kirsty mostrada na figura com a que conhecemos no romance. 

Os textos nos balões nos mostram que Kirsty não demonstrou qualquer 

hesitação ao responder se seria capaz de matar um ser humano. A 

personagem que conhecíamos foi plasmada a uma outra versão de si mesma, 
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uma Kirsty capaz de assassinar sem remorso uma pessoa caso isso aliviasse a 

sua sede de vingança. O amálgama entre verbo e imagem reforça a 

estranheza causada no leitor ao mostrar a expressão da personagem na 

mesma página em que lemos o texto.  

A cena nos mostra Kirsty com uma expressão furiosa, nada que se 

poderia esperar da personagem durante o romance. Embora a ira estivesse 

presente em seus momentos com Frank Cotton, havia também medo e 

insegurança. Esses sentimentos são vestígios de humanidade em uma 

personagem que está no início do processo de corrupção. Esses sentimentos, 

no entanto, desaparecem no quadrinho. Na imagem acima podemos perceber 

apenas a fúria estampada na face de Kirsty, enquanto os cadáveres 

justapostos dos seus companheiros, os Harrowers, fornecem o combustível 

dessa ira. A busca de Kirsty não é por justiça, mas por retaliação, e ao ver mais 

uma vez os seus entes queridos assassinados pelos cenobitas a personagem 

desiste de esconder as suas emoções. O amor pelos seus amigos a guia de 

forma tão decisiva quanto o ódio pelos cenobitas. Qualquer justiça que possa 

ser feita durante a sua fúria será nada mais que circunstancial. 

Enquanto no romance o autor teria que destinar pelo menos algumas 

linhas para comunicar a ação, os sentimentos e a expressão da personagem, 

no quadrinho ele pode fazer tudo isso quase simultaneamente. Basta que o 

leitor desvie o seu olhar alguns centímetros para que ele seja relembrado da 

plasmação e da estranheza por ela causada. Enquanto o texto nos balões da 

figura 1 nos transmitem uma ação em tempo real, a expressão da personagem 

estabelece uma comparação imagética entre a Kirsty atual e aquela que 

construímos na nossa memória durante a leitura do romance. O uso de 

imagens nos concede um reforço mais persistente da plasmação entre a antiga 

e a nova Kirsty, na qual apenas o seu corpo se mantém intocado, mas todos os 

outros aspectos da personagem foram transformados pelos estratagemas de 

Elliot Spencer. Segundo Freud (2010), uma das origens do inquietante é o 

sentimento de deslocamento, a sensação de que algo está fora do lugar. No 

caso da figura 1 essa sensação nasce da inevitável comparação que o leitor 

faz entre a Kirsty representada em The Hellbound Heart e a ―outra‖ 

representada em Hellraiser. A quebra dos paradigmas sobre os quais o leitor 

alicerça as suas interpretações e antecipa certos eventos do enredo também 
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se mostra na relação entre Kirsty e Elliot. Os dois são ferrenhos inimigos, 

travando uma guerra na qual ambos os lados contam várias baixas; no entanto 

a relação entre eles estabelecida pelo diálogo paulatinamente se torna menos 

hostil durante o enredo, chegando ao ponto de se assemelhar mais a uma 

relação entre mestre e discípulo, como podemos perceber na figura 1. Elliot 

Spencer está claramente tentando guiar Kirsty, oferecer-lhe uma saída para a 

sua dor. Resta ao leitor descobrir, além das intenções de Elliot, se Kirsty está 

sendo manipulada ou se, ciente da manipulação, ela deliberadamente está 

trilhando o caminho apontado pelo seu antagonista por não suportar mais a sua 

miséria. De ambas as formas, a personagem caminha para uma transformação 

ainda mais dramática que as que vimos até agora. 

 

                    Figura 4 – A proposta de Elliot Spencer 

 

                            Fonte: Hellraiser (BARKER, 2012, p.38) 
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A figura 2 é um excerto da longa cena na qual Elliot Spencer expõe a 

sua proposta. A fim de escapar do seu próprio tormento como servo do inferno 

e alcançar a salvação, ele precisa de um substituto para assumir a sua função 

como sumo-sacerdote dos cenobitas. Essa pessoa deveria ter uma alma tão 

atormentada quanto ele próprio, vivendo uma existência miserável. Para isso 

ele moldou Kirsty mediante a tragédia, colocando-a no mesmo nível de 

existência que ele mesmo e dando-lhe uma opção terrível para aplacar a sua 

dor. Aceitando tornar-se a próxima Pinhead, Kirsty poderia trazer de volta à 

vida todas as pessoas que ela havia perdido, na forma de novos cenobitas.  

A percepção do grotesco nunca é uma constante, posto que ela se 

embasa não apenas em elementos formais, mas também em conceitos e 

interpretações do próprio leitor (cf. HARPHAM, 2006). Apesar das variações 

que podemos esperar devido a essa volubilidade na interpretação do grotesco, 

destacamos dois elementos pelos quais o grotesco se manifesta na cena 

descrita pela figura 2. 

O primeiro diz respeito à dialética apresentada entre os conceitos de 

salvação e danação. De um lado temos Elliot Spencer, o ser infernal que 

cometeu atrocidades indizíveis e que agora procura a salvação. Para alcançar 

o seu objetivo, Kirsty precisa aceitar voluntariamente a danação eterna e 

assumir o fardo de Elliot. Do outro lado temos uma protagonista que foi 

atormentada de forma tão terrível que a danação eterna gradativamente 

parece-lhe tentadora, desde que ela consiga trazer de volta os seus entes 

queridos. Temos então que a salvação de Elliot consiste na eventualidade de 

Kirsty perceber a danação eterna inerente ao posto de Pinhead como sua 

salvação, tornando um o duplo do outro, categoria frequente na qualificação do 

inquietante. 

Um dos fatores que estimulam a percepção do grotesco é a fusão de 

elementos ou conceitos contrastantes, chamada de plasmação. A possibilidade 

de Kirsty aceitar a proposta de Elliot representa a fusão de duas ideias que 

agem como paradigmas no processo de interpretação do texto: a ideia de 

danação e de salvação. Caso Kirsty aceite a proposta, a distância entre dois 

conceitos paradoxais entre si será dissolvida, de forma que o limite entre eles 

não poderá ser traçado de forma precisa. 
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O segundo diz respeito às imagens, que o autor usa para reforçar a 

percepção dos elementos contrastantes por meio do enquadramento das 

personagens, formato dos quadros e escolha de cores. Na figura 2 notamos 

que Elliot e Kirsty estão posicionados exatamente da mesma forma, e que o 

plano de fundo da imagem é praticamente uniforme, nos remetendo à ideia de 

uma imagem refletida. O enquadramento funciona como um espelho imaginário 

onde as personagens parecem ser um reflexo distorcido uma da outra. O jogo 

com as cores do plano de fundo, onde Elliot está do lado da luz e Kirsty do lado 

das sombras, parece uma tentativa de levar o leitor à conclusão de que Elliot 

está inclinado à salvação, enquanto Kirsty está inclinada a aceitar o pacto e 

selar o seu destino.  Não podemos, no entanto, saber quem é o reflexo e quem 

é o refletido. Para que o plano de Elliot funcione ele deve tornar Kirsty um 

semelhante, um ser que vive nas mesmas condições que ele, embora em 

realidades diferentes. O enquadramento especular reforça a ideia de 

plasmação entre danação e salvação, bem como põe em cheque o limite que 

existe entre as duas personagens. Durante o romance The Hellbound Heart 

vimos a corrupção perverter os paradigmas de herói e vilão, um processo que 

gerou uma instabilidade da percepção do papel de Kirsty por parte do leitor. 

Esse processo continua a operar durante Hellraiser, e com o reforço fornecido 

pela imagem a percepção do grotesco nas figuras de Kirsty e Elliot se torna 

ainda mais intensa. 

O uso da imagem também permitiu que o autor inserisse um elemento 

simbólico a reforçar tanto a plasmação quanto o inquietante, o sentimento de 

deslocamento provocado pela relação entre Kirsty e Elliot. Na figura 2 podemos 

perceber que, além de estarem na mesma posição, ambos estão conectados 

pelas correntes, que constituem uma extensão do corpo de Elliot. Sobre a 

simbologia da corrente Chevalier nos diz: 

 

Símbolo de elos e relações entre o céu e a terra e, de modo geral, 
entre dois extremos ou dois seres. Platão faz alusão à corda luminosa 
que encadeia o universo. Essa corrente dourada teria como objetivo 
unir o Céu e a Terra. [...] De um modo geral, a corrente (ou cadeia) é 
o símbolo dos elos de comunicação, de coordenação, de união[...]. 
(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p. 292) 

 

Segundo as interpretações de Chevalier, a corrente enquanto símbolo 

tem a função de unir conceitos ou seres, conciliando dois extremos. Ora, que 
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opostos mais extremos poderia haver que os papeis de herói e vilão? Na figura 

2 temos uma cena que tanto nos transmite a ideia de paridade, de equivalência 

gerada pelo efeito espelhado do enquadramento, quanto abala os limites entre 

os conceitos paradigmáticos de herói e vilão, de bem e mal, de salvação e 

danação. Essa paridade é reforçada pela escolha das cores da pele e das 

roupas das duas personagens, que são bastante similares. Aliando as cores 

similares e a posição dos quadros, temos também a formação de um efeito de 

mosaico, onde partes diferentes se unem para a produção de uma imagem 

mais complexa. Nesse caso, Kirsty e Elliot são as partes, embora o todo ainda 

esteja indefinido para o leitor. 

Na atual situação, Kirsty ainda não aceitou a proposta feita por Elliot. No 

entanto, independentemente dessa aceitação, a personagem parece cada vez 

mais distante daquela do início da trama de The Hellbound Heart. O processo 

de corrupção parece seguir o seu curso de maneira fatídica, de modo que 

Kirsty parece caminhar passivamente para a sua própria perdição. Além da 

sensação de deslocamento (manifestação do inquietante, segundo Freud) 

provocada pelas relações entre as personagens e pelo paradoxo inerente a 

conceitos abstratos evocados pela situação, as ações da protagonista parecem 

completamente alheias à sua vontade. Kirsty está sendo guiada por um destino 

inevitável. 
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                        Figura 5 – As épocas de Kirsty 

 

                                Fonte: Hellraiser (BARKER, 2012, p.35) 
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Assim como no romance que a precede, a graphic novel Hellraiser está 

repleta de aspectos fantásticos, de distorções e fusões que nos fazem 

questionar o limite entre o natural e o sobrenatural, ou mesmo se esses limites 

existem de fato. Há, no entanto, certos aspectos que tornam essa confusão 

ainda mais intensa no quadrinho. Um deles é a dimensão da fusão entre o 

mundo de Kirsty e o de Elliot. Em The Hellbound Heart, a plasmação entre os 

mundos se dá em espaços confinados, como um quarto ou uma casa, e 

somente quando Kirsty está sozinha. Já em Hellraiser parece haver uma 

plasmação em nível muito maior, abrangendo praticamente qualquer lugar 

onde Kirsty se encontre e envolvendo mais personagens. Apesar dessa maior 

amplitude, a mecânica que rege a plasmação entre os mundos permanece a 

mesma. 

A figura 3 nos mostra, além dos elementos do fantástico, uma espécie 

de separação cronológica, um momento de ruptura entre o mundo como Kirsty 

o conhecia e os novos horizontes que a aguardavam. Podemos perceber essa 

ruptura analisando a divisão da cena em quadros separados por linhas largas e 

bem definidas, criando um efeito de divisão temporal. Cada quadro representa 

um momento distinto na vida da protagonista. No quadro superior temos a 

referência à vida da personagem antes do seu contato com o sobrenatural; no 

central temos a representação do seu contato com os cenobitas e com o 

inferno, sintetizados na figura do cubo; no quadro inferior temos o presente, o 

resultado da sua busca por vingança ao custo da sua humanidade. 

No quadro superior vemos apenas uma moça aparentemente normal 

conversando com uma amiga, em um local nostálgico onde um dia a moça foi 

feliz, ou pelo menos não levava uma existência tão trágica. A passagem 

descrita no primeiro quadro ocorre na casa que pertenceu aos seus entes 

queridos, servindo como âncora entre o mundo real e o inferno que aguardava 

Kirsty. As cores pálidas e a frieza do azul usados pelo ilustrador provocam uma 

sensação melancólica no leitor, além de remetê-lo ao passado41. A moldura da 

janela, semelhante às barras de uma cela, nos transmite a ideia de 

confinamento da personagem a esse passado. Ironicamente a sua época mais 

feliz é tratada com a monotonia de um cárcere privado, e a chave para a sua 

                                            
41

 Podemos perceber essa mesma técnica de clareamento e embaçamento da imagem nos 
flashbacks dos filmes e animações, servindo como uma orientação para que o espectador 
perceba que está olhando através uma janela para o passado. 
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liberdade é o cubo de LeMarchand. Infelizmente para a personagem, essa 

liberdade significa também a sua danação.  

Enquanto a imagem nos fornece essas impressões, a fala da 

personagem Tiffany imediatamente nos remete para o tempo presente, ao 

afirmar que todos os amigos de Kirsty estão mortos e que ela tem sangue em 

suas mãos. Temos então a plasmação entre a Kirsty passada e a presente em 

apenas um quadro, novamente comprovando a agilidade proporcionada pelo 

uso de imagens a uma obra com aspectos grotescos. Uma das simbologias 

usadas para comunicar essa plasmação é a sombra da personagem sendo 

projetada sobre o cubo, como se o objeto atraísse a personagem de alguma 

forma. Um elemento tão sutil tem seu apelo aumentado ao ser representado 

graficamente, e enquanto uma obra em prosa necessitaria de duas ou mais 

páginas para comunicar esses paralelos e essas sutilezas, o quadrinho 

simplesmente apresenta a imagem e permite ao leitor chegar a essas 

conclusões ao mesmo tempo em que confronta o texto escrito, este por sua 

vez o remetendo a outras interpretações sem que ele seja distraído ao precisar 

virar a página. 

No quadro inferior temos um momento completamente distinto da vida 

da protagonista. Temos uma representação do contato de Kirsty com um 

mundo que não é o dela, um mundo de eventos sobrenaturais e consequências 

trágicas. O quadro é dividido em dois momentos menores, novamente pelo uso 

da linha, ou espaço entre os quadros. A parte da esquerda nos comunica um 

primeiro contato entre Kirsty e Elliot, este exercendo o papel de representante 

do fantástico e da fusão entre o mundo real e o sobrenatural. Ainda é um 

momento de indecisão por parte de Kirsty, ela ainda acredita ter alguma 

alternativa. A parte direita nos mostra a personagem presa pelas correntes, 

novamente um símbolo de união entre elementos opostos. A corrupção 

finalmente toma conta da alma da personagem, distanciando-a daquela que 

conhecíamos. O uso do vermelho, tom evidentemente mais quente que os 

outros usados na mesma página, nos comunica o caráter radical do pacto 

forjado entre Kirsty e Elliot. A escolha da cor nos remete automaticamente aos 

eventos sangrentos que ocorreram entre as duas personagens. Além das cores 

e dos objetos, há certa simbologia no próprio layout da cena. Ao dividir o 
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quadro inferior em dois quadros menores o autor nos transmite a ideia de 

aumento na fragmentação de Kirsty enquanto personagem. 

O quadro central nos mostra o ponto de ruptura na vida da personagem, 

uma simbologia remetendo ao momento onde tudo começou a mudar, mesmo 

sem o conhecimento dela. O Lamment Configuration foi a porta que Frank 

Cotton atravessou para chegar ao inferno e aos cenobitas, em busca de 

prazeres além das possibilidades humanas. O que ele encontrou foi uma 

incompreensível mistura de sofrimento e deleite para a qual ele, e talvez 

nenhum outro ser humano, estava preparado. Aos tentar fugir desses prazeres 

terríveis, Frank trouxe consigo os horrores das suas experiências, horrores com 

os quais Kirsty teve contato e que mudaram a sua vida de forma radical. Assim, 

podemos dividir a vida de Kirsty entre o antes e o depois do seu contato com o 

cubo místico e seus poderes.  

O cubo assume a função de ―‗objeto mediador ‘, ou seja, de objeto que, 

com a sua presença no texto, dá uma espécie de testemunho de veracidade 

dos fatos fantásticos narrados (...)‖ (CESERANI, 2006, p.29). O fantástico se 

sustenta na nossa capacidade de diferenciar realidade e ficção, pois, caso não 

conseguíssemos fazê-lo, tudo pareceria apenas um sonho, uma ilusão da 

mente ou dos sentidos. Temos então que o cubo funciona como um objeto que, 

por existir tanto no mundo fantástico dos cenobitas quanto no mundo real de 

Kirsty, estimula a percepção do grotesco ao servir como elemento plasmador 

entre as duas realidades. A sua simples presença é um testemunho de que 

dois mundos distintos estão se fundindo, mas de forma tão heterogênea e 

desarmoniosa que ambos mantêm as suas características, embora os limites 

entre os dois tenham se dissolvido. Além dessa função narrativa, o cubo 

funciona também como um símbolo.  

Segundo Chevalier e Gheerbrant (2015), o cubo enseja os conceitos de 

perfeição moral e de estabilidade. Temos então que o cubo representa o 

equilíbrio entre dois mundos, bem como o limite entre eles. No entanto o cubo 

é também uma espécie de enigma, que muda de forma constantemente ao ser 

desvendado. A estabilidade inicial da forma cúbica é corrompida e 

transformada em formas geométricas indefiníveis, desconstruindo a simbologia 

de perfeição e estabilidade e transmitindo o inquietante. Em oposição ao que 

ocorre com quebra-cabeças e enigmas, o cubo de LeMarchand cumpre o seu 
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propósito ao ser desorganizado estruturalmente.  A corrupção da estabilidade 

do cubo é refletida pela dissolução dos limites entre o mundo real e o 

sobrenatural, da plasmação entre o mundo de Kirsty e o de Elliot. 

Essa simbologia ganha ainda mais força ao observarmos os aspectos 

gráficos da cena da figura 3. O quadro no qual o cubo situa-se está 

posicionado entre os dois momentos da vida de Kirsty; o passado (quadro 

superior), quando a sua vida era estável e as suas percepções da realidade 

eram sólidas e definidas, e o presente (quadro inferior) quando as suas noções 

de realidade foram alteradas, marcando a corrupção da personagem e 

deixando clara a plasmação entre dois aspectos distintos da protagonista. 

Temos então que o cubo representa o elo, o objeto mediador entre a Kirsty do 

passado e a do presente, instigando o leitor tentar ver a personagem com 

outros olhos. A Kirsty do passado existe apenas como um dos aspectos de 

uma personagem marcada pela plasmação, pela quebra de paradigmas. 

O cubo tem um papel de destaque tanto no romance quanto na graphic 

novel, e não apenas para Kirsty. Devemos nos lembrar de que o enigma foi a 

porta para a danação de outras pessoas antes dela ou de Frank. Embora em 

circunstâncias diferentes, o cubo marcou o início da danação das pessoas que 

se tornaram os atuais cenobitas, incluindo o próprio Elliot Spencer no posto de 

Pinhead. 
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                    Figura 6 – Passado e presente dos cenobitas 

 

                         Fonte: Hellraiser (BARKER, 2012, p.37) 
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O Lament Configuration, dispositivo criado por LeMarchand que permite 

a abertura de uma passagem entre a realidade e o inferno, é o objeto que levou 

várias pessoas à danação. Ao conectar o mundo real ao labirinto, domínio do 

deus Leviatan, o cubo possibilitou não apenas a plasmação entre os mundos, 

mas também a corrupção daqueles que experimentaram os seus tormentos 

antes da morte. Essas pessoas, para as quais o cubo representava a 

realização dos seus desejos mais íntimos, se tornaram os cenobitas da Ordem 

de Gash, liderados pelo Pinhead Elliot Spencer. Assim, os algozes de Kirsty 

também estiveram na posição de vítimas da influência de Leviatan veiculada 

pelo cubo. Temos então mais uma aproximação entre Kirsty e Elliot, que será 

detalhada mais a frente. 

Além de objeto mediador entre as duas realidades, o enigma de 

LeMarchand representa um ponto de ruptura na vida das personagens, 

separando o antes e o depois da danação e ao mesmo tempo servindo de 

lembrete para que o leitor não se esqueça do processo de corrupção. O 

processo que leva à transformação é um dos cernes do estilo grotesco. As 

movências do enredo são tão importantes quanto os desfechos, posto que o 

grotesco está sempre em movimento, se modificando e se instabilizando à 

medida que a trama prossegue. É essa característica que torna o grotesco 

difícil de ser isolado em poucos elementos, e ser mais facilmente sentido que 

localizado em algum ponto da história pelo leitor. 

A figura 4 nos mostra personagens que foram influenciados pelo cubo, e 

as suas atuais contrapartes como cenobitas. Mediante os recursos de imagem, 

o leitor pode perceber simultaneamente o antes e o depois do processo de 

corrupção. Ao colocar as imagens lado a lado veicula-se uma sensação de 

passagem temporal, de progressão do passado para o presente que só é 

possível mediante o uso de recursos imagéticos.  

Devemos atentar também para a escolha das cores utilizadas. O enredo 

do quadrinho complementa as lacunas deixadas pelo romance, trazendo 

informações sobre a natureza e a origem dos cenobitas. Segundo o quadrinho, 

os seres conhecidos como cenobitas são humanos que experimentaram os 

horrores e prazeres ofertados por meio do cubo, e sua forma e função atuais 

são o preço cobrado por esses favores. Eles transitam por um estado 

indefinível entre a vida e a morte, sem lembranças do seu passado. Essa 
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mudança de existência se faz aparente pelo contraste entre as cores mais 

vívidas e pronunciadas nos quadros à esquerda, aludindo ao estado original 

das existência humanas dos cenobitas. Os quadros do lado direito, utilizando 

cores mais pálidas e embaçadas, remetem o leitor a uma existência mais 

etérea, mais fugidia dos cenobitas, que morreram mais ainda vivem, imortais e 

inalteráveis pela passagem do tempo. 

A divisão da página em duas colunas com cada cenobita refletido pela 

sua contraparte humana nos comunica, além da relação dialética entre as 

semelhanças e diferenças físicas, uma dialética entre as personalidades dos 

cenobitas e suas contrapartes humanas. Assim como Kirsty, as formas 

humanas dos cenobitas apresentavam um potencial oculto para o mal, uma 

semente de corrupção que lentamente se desenvolvia e produziu, com a ajuda 

de Leviatã, cenobitas como Elliot Spencer. Dessa forma, há uma plasmação 

entre humano e cenobita tanto física quanto psicologicamente. Eles são seres 

de incompletude, não podendo ser classificados nem como humanos, nem 

como demônios. 

A figura dos cenobitas, especialmente quando retratada em paralelo com 

as suas vidas passadas, fazem aflorar no leitor o sentimento de inadequação 

característico do inquietante. Apesar de suas formas atuais serem 

monstruosas, elas ainda mantêm algumas características físicas que nos 

remetem ao passado humano de cada cenobita. Esses seres são uma 

materialização física do grotesco que permeia a obra, pois a plasmação ocorre 

não somente em nível psicológico, mas em seus próprios corpos.  

A forma atual dos cenobitas é um dos produtos finais do processo de 

corrupção pelo qual Kirsty está passando, mas o autor nos deixa pistas sobre a 

diferença entre a posição dos outros cenobitas e de Kirsty por meio das 

ilustrações. Fazendo um paralelo entre a figura 3 e a figura 4 podemos 

perceber uma inversão de cores em situações que deveriam ser idênticas. Para 

os outros cenobitas o autor usa cores mais vivas nos quadros que representam 

as suas formas passadas, e cores pálidas e mortas para a sua existência 

enquanto cenobitas. Com Kirsty ocorre o oposto: o quadro que remete ao seu 

passado está retratado em cores pálidas e estáticas, enquanto o quadro que 

simboliza a sua escolha de tomar o lugar de Elliot aparece em cores mais 

vibrantes e vivas. Novamente o leitor é remetido ao paradoxo de que, de 
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alguma forma, a danação de Kirsty também é uma forma de libertação da 

personagem. Apesar do alto preço cobrado pelo inferno, ela agora tem o poder 

necessário para encontrar algum tipo de consolo. 

Como nos diz Santayana (1955), o grotesco se mostra pela forma 

inacabada, pela confusão quase completa e pela estranheza causada por uma 

forma vagamente familiar. O valor estético da forma dos cenobitas para a 

consolidação do grotesco na obra está na ambiguidade entre o humano e o 

monstro que os seus corpos ensejam. Podemos perceber com facilidade as 

características físicas comuns entre as suas formas humanas e infernais, de 

modo que surge no leitor a percepção do inquietante. A ambiguidade dos seus 

corpos os faz estranhos e familiares ao mesmo tempo, ambiguidade essa um 

dos pilares do inquietante segundo Freud. 

A plasmação se mostra ainda mais evidente no caso do Pinhead Elliot 

Spencer devido às consequências da sua relação com Kirsty. Todos os 

cenobitas perdem as memórias das suas vidas passadas ao se tornarem 

agentes de Leviatan, no entanto Kirsty consegue devolver a Elliot as suas 

memórias42. Temos então uma plasmação completa na figura de Elliot, na qual 

não apenas o seu corpo é a materialidade da fusão grotesca entre o humano e 

o ser infernal, mas também a sua personalidade. Podemos dizer que Elliot, da 

mesma forma que Kirsty, devido ao processo de corrupção, mostra-se como 

uma plasmação de duas personagens formando uma figura maior, humana e 

cenobita simultaneamente tanto em corpo quanto em mente. Por isso, os seus 

destinos estão ligados tão intimamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42

 Nos eventos ocorridos no filme Hellraiser: Hellbound (1988) Kirsty encontra uma fotografia de 
Elliot enquanto humano. Ao ver essa fotografia, o cenobita relembra parcialmente o seu 
passado. 



79 

 

                 Figura 7: A plasmação materializada em Kirsty 

 

                      Fonte: Hellraiser (BARKER, 2012, p.80) 
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Durante a sua jornada de dor e luta, Kirsty foi obrigada a abandonar a 

sua humanidade de forma gradual, em um processo de corrupção moral que 

paulatinamente tornava-a uma estranha a si mesma e aos olhos do leitor. O 

sacrifício final em nome da sua vingança contra os cenobitas a fez se tornar 

aquilo que ela mais odiava, e embora os seus objetivos sejam nobres e ainda 

estejam bem definidos, os métodos para alcançá-los tornam Kirsty uma 

personagem em constante conflito. A protagonista, em certa época uma garota 

normal, é agora a materialização da plasmação e da ambiguidade, uma síntese 

do grotesco que permeia tanto o romance The Hellbound Heart quanto a 

graphic novel Hellraiser. 

A figura 5 nos mostra a primeira aparição de Kirsty como cenobita e 

sucessora do posto de Pinhead, ao passo que Elliot Spencer volta a ser 

humano. Essa inversão das posições entre herói e vilão enseja muitas 

ambivalências, características presentes em muitas obras de cunho grotesco. 

Embora elas estejam ocorrendo simultaneamente, nossa única possibilidade de 

análise é abordá-las uma a uma de forma isolada, para que no fim o mosaico 

de partes contrastantes que define as personagens Kirsty e Elliot tome forma. 

Graficamente, não podemos deixar de notar as semelhanças entre Kirsty 

e Elliot enquanto cenobitas. As mutilações nos seus corpos são praticamente 

as mesmas, e ambos passaram pelo mesmo processo para mudarem o seu 

paradigma de existência. Há, no entanto, um conflito inerente às suas formas 

físicas, provocado pelo contraste simbólico das cores. Embora a pele de ambos 

se mostre idêntica, as cores das vestes, a oposição entre o branco e o preto, 

nos remetem tanto ao conflito quanto à união entre Kirsty e Elliot: 

 

Assim como o negro, sua contracor, o branco pode situar-se nas duas 
extremidades da gama cromática. Absoluto – e não tendo outras 
variações a não ser aquelas que vão do fosco ao brilhante – ele 
significa ora ausência, ora a soma das cores. (...) É uma cor de 
passagem, no sentido a que nos referimos a falar dos ritos de 
passagem: e é justamente a cor privilegiada desses ritos, através dos 
quais se operam as mutações do ser, segundo o esquema clássico 
de toda iniciação: morte e renascimento. (CHEVALIER E 
GHEERBRANT, 2015, p.141. grifo nosso.) 
 

Segundo Chevalier e Gheerbrant, há ao mesmo tempo uma 

aproximação e um distanciamento entre o branco e o preto, ambos podendo 

significar conceitos negativos ou positivos. Temos então a primeira 
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aproximação entre as personagens Kirsty e Elliot. Suas naturezas ora se 

encontram em oposição ora em equivalência, e os recursos imagéticos 

reforçam essa incerteza sobre o papel de vítima e vilão e confirmando-os como 

duplo um do outro. Na verdade, ambas as personagens podem ser encaixadas 

nesses dois paradigmas, sendo impossível definir com precisão o bem e o mal. 

Ambos tem como objetivo a sua salvação, e ambos utilizam métodos bem 

parecidos. O fato de Kirsty ter se tornado uma cenobita e Elliot um humano os 

coloca em posição especular, uma vez que os dois já estiveram no lugar um do 

outro. O branco, sendo também uma cor relacionada ao renascimento, coloca 

novamente a posição de herói e vilão em cheque. Em certo momento do 

processo de transformação, os dois tinham o branco como cor predominante, 

aludindo ao fato de que ambos passaram por um renascimento, Kirsty como 

cenobita e Elliot como humano. 

A plasmação pode ser percebida pelo contraste entre os seus corpos e 

suas personalidades. Ambos conservam as memórias das suas existências 

passadas, de forma que Elliot continua sendo um cenobita, mas em um corpo 

humano, e Kirsty continua sendo uma humana em uma existência de cenobita. 

Ambas as personagens continuam com os mesmos propósitos, mas as suas 

naturezas se misturaram de forma que é impossível defini-los por qualquer 

paradigma; ambos podem ser cenobitas e humanos, e heróis e vilões ao 

mesmo tempo. Se o grotesco se alicerça na incerteza sobre os limites entre 

dois opostos, temos então um exemplo clássico do grotesco nas duas 

personagens. Há, no entanto, um elemento na figura de Kirsty que a diferencia 

e nos dá uma pista sobre as reais intenções de Elliot. A faixa vermelha é um 

elemento que só está presente na forma cenobita de Kirsty, enquanto todos os 

outros cenobitas apresentavam-se trajados com as mesmas cores 

monocromáticas. Sobre o vermelho: 

 

Universalmente considerado como símbolo fundamental do princípio 
de vida, com sua força, seu poder e seu brilho, o vermelho cor de 
fogo e de sangue, possui, entretanto, a mesma ambivalência 
simbólica destes últimos, sem dúvida, em termos visuais, conforme 
seja claro ou escuro. (CHEVALIER E GHEERBRANT, 2015, p. 944) 
 

A cor vermelha, presente como característica marcante apenas na figura 

de Kirsty, pode tanto distanciar quanto aproximar a personagem da figura de 
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Elliot. Como o vermelho pode significar sangue, a faixa reflete um objetivo que 

Kirsty tem e que se diferencia de Elliot, mas que ainda permanece em 

ambivalência. Ao se tornar uma cenobita, a moça pode estar buscando o 

sangue dos seus inimigos, com o propósito da vingança, ou pode estar 

buscando o conceito de vida ensejado por ele. Devemos manter em mente que 

ambas as personagens tiveram as suas vidas destruídas pela influência do 

cubo, mas o leitor só tem informações precisas sobre o passado de Kirsty, 

enquanto a vida e os motivos de Elliot permanecem obscuros durante boa 

parte do enredo. Dessa forma, neste momento da narrativa, as motivações de 

ambos podem tanto ser as mesmas, quanto totalmente opostas, refletindo 

novamente o contraste fornecido pelas cores. 

Elliot Spencer, agora na forma humana, representa a ordem inversa do 

destino de Kirsty. Enquanto a garota precisou se corromper para alcançar os 

seus objetivos, Spencer precisou se purificar. Com o desenrolar da trama 

passamos a conhecer o real propósito do antigo cenobita: a sua ideia de 

salvação é escapar da escravidão imposta por Leviatã e assumir o seu lugar 

como regente do inferno. Temos então uma perversão do conceito de salvação 

no plano de Spencer, onde a sua visão de felicidade é a miséria de todos os 

homens. O propósito da personagem não é escapar do seu destino diabólico, 

mas condenar toda a raça humana a viver como ele, transformando a Terra em 

um novo domínio infernal. 

A plasmação de Elliot Spencer se resume ao seu corpo físico, uma vez 

que ele nunca deixou de agir como um cenobita. A ambiguidade e o inquietante 

que essa personagem nos comunica se resumem à plasmação do 

comportamento cenobita em um corpo humano. Apesar de podermos 

classificar Spencer ora como vítima, ora como vilão, não podemos elevá-lo ao 

papel de herói. Os seus motivos sempre foram diabólicos, como o leitor pode 

perceber ao longo da trama.  

Na personagem Kirsty podemos perceber outras plasmações, além 

daquelas que são percebidas em Elliot Spencer e que aproximam as duas 

personagens. Embora o corpo das duas personagens se mostre grotesco, 

apenas em Kirsty podemos perceber a incompletude da transição entre a forma 

humana e cenobita, devido à memória que ela preserva da sua vida passada. 

Apesar de Spencer também ter algumas lembranças de quando ainda era 
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plenamente humano, a sua corrupção é irreversível. A salvação para a alma de 

Elliot é impossível, quer ele volte a ser o sacerdote do inferno, quer ele se 

mantenha como humano. Ele é um cenobita, não importa a forma que assuma. 

Kirsty, no entanto, ainda preserva os mesmos ideais que a guiaram até o seu 

terrível destino, colocando-a em uma posição de transição: ela não é um ser 

humano pleno, visto que o seu corpo é maldito, nem é uma cenobita, por 

preservar emoções humanas que os cenobitas não possuem, como o remorso. 

Assim, como Elliot, ela é uma personagem fragmentada, mas a sua existência 

põe em crise outros paradigmas além da forma física. 
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Considerações Finais 

 

A realidade que nos cerca é tão complexa que o homem se mostra 

incapaz de testar empiricamente todos os seus aspectos. Como um meio de 

contornar essa impossibilidade, nossas mentes espontaneamente 

desenvolvem os paradigmas, os padrões aceitáveis pelos quais acreditamos 

que a realidade exista. O homem não pode ter certeza do que seja o real, mas 

tenta contornar essa dúvida formulando, junto aos outros membros da sua 

comunidade, interpretações possíveis que são aceitas por todos como 

sensatas, ou lógicas. A esse universo de explicações aceitáveis damos o nome 

de realidade consensual, e é exatamente essa realidade que desconstruímos 

ao longo do nosso trabalho em decorrência do estudo do grotesco. 

Enquanto estilo de produção artística, o grotesco tem como 

característica principal a plasmação, a fusão imperfeita de elementos 

contrastantes. Essa mistura de opostos tem como consequência a crise dos 

paradigmas sobre os quais o observador espera que a realidade e o enredo da 

obra devam operar. Ao fusionar elementos familiares em situações que põem 

em cheque os paradigmas, o grotesco destrói a integridade da realidade 

consensual e cria um novo mundo ao usar elementos conhecidos de um modo 

impossível. Embora os elementos sejam conhecidos pelo leitor, a sua interação 

não se adequa aos paradigmas que ele construiu pela sua experiência de 

mundo. O grotesco cria o desconhecido a partir do conhecido. 

A criação de novas realidades usando elementos familiares relaciona-se, 

inexoravelmente, aos dois pilares sobre os quais sustentamos a teoria grotesca 

durante o nosso trabalho: o inquietante e o fantástico. O inquietante, segundo 

Freud, nasce da incerteza sobre elementos familiares, sobre a sua função ou 

sobre o seu papel determinado contexto. Durante a plasmação, o inquietante 

nasce em decorrência da crise dos paradigmas, quanto o autor usa elementos 

comuns de forma incomum. Trata-se de uma nova realidade que não pode ser 

explicada pela padronização do real previamente feita pelo leitor. Ao mesmo 

tempo em que o inquietante é despertado no leitor, o fantástico também toma 

forma. A produção do desconhecido e do impossível usando elementos que 

fazem parte da realidade consensual do leitor o levam ao domínio do 

fantástico, como uma tentativa de trazer ordem ao caos que se apresenta. 
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Embora ele tente chegar à conclusão de que aquela realidade é absurda, que 

não é a dele, os elementos usados imediatamente o trazem de volta para a 

incerteza sobre a sua própria interpretação dos fatos. 

Ao analisarmos o romance The Hellbound Heart e o quadrinho 

Hellraiser, concluímos que a crise dos paradigmas, característica peculiar do 

grotesco, se manifesta dentro da obra na forma da corrupção das personagens, 

seja em sua natureza ou forma física, seja em seu papel estético dentro do 

enredo. A corrupção, dentro do grotesco, não é um fim para as personagens, 

mas um processo pelo qual elas encontrarão o seu desfecho. Devido a essa 

natureza processual, a única forma de analisarmos a corrupção na 

personagem Kirsty era detalhar todas as fases desse processo, iniciado no 

romance, com o seu relacionamento com a personagem Frank Cotton, e 

continuado na graphic novel, quando a personagem encontra-se com o seu 

terrível destino como cenobita. 

O processo de corrupção, centro da nossa análise do grotesco nas 

obras, levou Kirsty a se fragmentar tanto como personagem da obra quanto 

como elemento do enredo. Inicialmente, no romance, Kirsty é mostrada como 

uma garota passiva, insegura e sem personalidade, fazendo com que o leitor 

criasse um paradigma que o faria antecipar os comportamentos e atitudes da 

personagem durante o restante do romance e a história da graphic novel. 

Quando o autor, no entanto, começa a mostrar aspectos paradoxais da 

personalidade da moça, como a disputa entre senso de justiça e o prazer da 

vingança, entre a piedade pelas vítimas dos cenobitas e o prazer pelo 

sofrimento de Frank, ele compromete a validade dos paradigmas formados 

pelo leitor, ao mesmo tempo em que o impede de formar novos paradigmas 

pela característica absurda da fusão desses elementos. Essa impossibilidade 

de padronizar a personagem é uma marca do estilo grotesco, que foge a 

qualquer tipo de enquadramento estético. Um dos paradigmas que a realidade 

consensual nos afirma é que dois elementos não ocupam o mesmo lugar ao 

mesmo tempo. 

O grotesco, no entanto, não pode ser localizado e delimitado dentro do 

enredo, devido a sua própria natureza volátil e mutante. Assim, para 

analisarmos o grotesco em Kirsty, tivemos também que detalhar os outros 
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agentes envolvidos no processo de corrupção: Frank Cotton e Elliot Spencer, 

cada um representando um momento na transformação de Kirsty. 

Frank se mostra como um monstro, mesmo quando ainda possuía a sua 

forma humana. Como evidência desse fato podemos citar a personalidade de 

Frank, que se mantem intacta mesmo após o seu período com os cenobitas. 

Ele continua o mesmo hedonista e sádico, embora o seu papel no enredo 

tenha se fragmentado, ora sendo vítima, ora sendo vilão. Apesar do grotesco 

em Frank estar exposto em sua forma medonha, a corrupção que ele catalisa 

está no nível psicológico. A experiência com Frank faz Kirsty perceber que 

ninguém se mantém puro para sempre, e que há espaço para a escuridão onde 

quer que haja luz. Frank catalisa a fragmentação da natureza de Kirsty como 

uma personagem grotesca. 

Ao passo que Frank representa o início da corrupção, em nível 

psicológico, Elliot Spencer representa o resultado do processo, em nível físico 

e estético. A sua forma física, enquanto cenobita está em harmonia com o 

papel que ele desempenha na trama: um ser de forma monstruosa 

performando atos monstruosos. Após o pacto com Kirsty, no entanto, os 

elementos fragmentados na figura de Elliot se modificam. Enquanto cenobita, 

havia a plasmação entre o sagrado e o profano na sua forma física, que 

conjugava humano e demônio. Após o pacto, no entanto, a plasmação se dá no 

nível psicológico e cronológico: Elliot é um cenobita no corpo do humano que 

ele um dia foi. Temos então uma plasmação entre humano (corpo) e cenobita 

(mente), bem como entre o passado e o presente de Elliot. 

A crise dos paradigmas se mostra não apenas nos aspectos particulares 

das personagens analisadas, mas também no seu papel no enredo. Mesmo 

Frank Cotton e Elliot Spencer podem ser descritos ora como vítimas, ora como 

algozes na trama, destruindo o paradigma pelo qual o leitor acredita que esses 

papéis devem funcionar na trama. Em Kirsty podemos perceber a dificuldade 

em definir o que é um herói e o que é um vilão em uma trama grotesca. 

Embora Kirsty esteja fazendo algo bom ao tentar acabar com os cenobitas, 

atitude digna de uma heroína, ela o faz não por justiça, mas por vingança. Para 

executar essa vingança ela se torna aquilo que ele deseja exterminar: uma 

cenobita. Temos na figura de Kirsty a síntese do conceito de plasmação, posto 
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que nem a sua natureza, nem o seu papel na história podem ser definidos 

segundo os paradigmas do leitor sobre heróis e vilões, ou sobre o bem e o mal. 

Para comunicar a crise dos paradigmas, que é ao mesmo tempo causa e 

consequência da instabilidade e da percepção do grotesco na obra, tanto o 

romance quanto a graphic novel se deparam com a insuficiência da linguagem 

para transmitir a plasmação. Mesmo em obras de fantasia, exibir vários 

elementos conflitantes que devem ser percebidos ao mesmo tempo é uma 

impossibilidade. É nessa impossibilidade, no entanto, que o grotesco é 

reforçado. A visão do leitor deve ser chocada e modificada a todo momento por 

características paradoxais que fomentam a instabilidade, e cada gênero tem o 

seu modo particular de proporcionar esse choque. No romance The Hellbound 

Heart, o autor usa descrições extensas e detalhadas de elementos que seriam 

banais de forma isolada, mas que, quando plasmados, incitam a percepção do 

grotesco. Como exemplo temos as descrições das emoções e sensações 

contrastantes das personagens, como dor e prazer, atração e repulsão, amor e 

ódio, além da sobrecarga dos sentidos por estímulos tão intensos e 

simultâneos que a descrição pela linguagem verbal se torna incompleta. 

Na graphic novel Hellraiser podemos notar certa vantagem do amálgama 

verbo/imagem sobre a linguagem estritamente verbal para descrever o 

grotesco oriundo da crise da realidade consensual. A plasmação veiculada e 

reforçada pelas imagens se dá de maneira mais dinâmica, fazendo com que a 

percepção do leitor mude de direção de forma mais fluida. Como exemplo 

desse dinamismo podemos citar as figuras dos cenobitas: o leitor pode 

percebê-los pelo seu viés monstruoso e deformado, mas com poucas palavras 

no balões essa percepção pode mudar para o viés humano presente nas 

personagens, e tudo isso na mesma página. Uma simples imagem pode 

comunicar diversas possibilidades de interpretação, tarefa para a qual o 

romance demanda várias páginas, e falha por não conseguir transmitir 

minimamente a simultaneidade dos elementos.  

A crise dos paradigmas serve a um propósito dentro do grotesco, e 

engana-se o leitor que acredita que a instabilidade causada por ele será 

corrigida, que o autor dará algum tipo de desfecho às personagens que as 

torne menos contraditórias e mais padronizadas. O grotesco não se trata de um 

fim, mas de um processo infinito e ininterrupto de contradições, de ironias e de 
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desconstruções. O propósito do grotesco, refletido pela crise dos paradigmas 

que ele enseja, é chocar o leitor e deixá-lo confuso. Não se trata de fazer 

sentido, mas de remover o sentido dos elementos que ele conhece. O grotesco 

é o inesperado, o fantástico e o inquietante. O grotesco é a desconstrução da 

realidade, e a crise dos paradigmas é a sua característica sintomática. 
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