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RECRIANDO EDGAR ALAN POE NO BRASIL DO SÉCULO XXI 

 

Dudlei Floriano de Oliveira (IFRS) 

 

RESUMO: Edgar Allan Poe é um dos grandes nomes da literatura por ter trabalhado com 

elementos góticos que, ainda hoje, dialogam com um público amplo e diversificado. Várias de 

suas obras são frequentemente apropriadas para outro meios, produzidos para públicos 

diversificados. Entre estas adaptações está a produção brasileira Contos do Edgar, produzida 

por Fernando Meirelles, inspirada na obra de Poe, e transposta para São Paulo no século XXI. 

Assim como Poe adapta elementos góticos da literatura europeia para o contexto norte-

americano da época, Meirelles também adapta a obra de Poe para o atual contexto brasileiro. 

Esta releitura vai além da relação de adaptação da narrativa para elementos mais amplos, como 

os medos pelos quais a população urbana brasileira passa. De acordo com Gérard Genette 

(1997), pode-se afirmar que esta série é uma proximização, por levar a obra de Poe para outro 

contexto, onde questões culturais e sociais são distintas das existentes na obra de Poe, exigindo 

cuidados em sua transposição que vão além da relação entre linguagem literária e audiovisual. 

Assim, o objetivo deste trabalho é o de discutir a relação intertextual existente entre os diversos 

elementos da obra de Poe e desta produção televisiva, e como esta consegue discutir com o 

público do século XXI os mesmos temas discutidos por Poe no século XIX. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Edgar Allan Poe. Contos do Edgar. Literatura e televisão. Adaptação. 

Gótico. 

 

Introdução 

Edgar Allan Poe é um dos grandes nomes da literatura ocidental que, ainda hoje, 

conseguem dialogar com um público amplo e diversificado, seja este literato acadêmico 

ou o leitor comum. Tal diálogo pode ser observado pelo fato de que vários elementos da 

obra de Poe continuam a ser adaptados para diversos filmes, músicas e programas de 

televisão, produzidos pelos mais diferentes estúdios, focados nos mais diversos 

públicos. Entre estas releituras está a produção televisiva brasileira Contos do Edgar 

produzida por Fernando Meirelles (2013). Este programa consiste em cinco episódios 

baseados em contos de Poe, todos transpostos para a cidade de São Paulo durante o 

século XXI. Assim como Poe adapta elementos góticos presentes na literatura europeia, 

para o contexto norte-americano da época, Fernando Meirelles também consegue 

realizar a adaptação da obra de Poe para o atual contexto brasileiro. Esta adaptação vai 

além da simples transposição de obras literárias para a televisão, abrangendo elementos 

mais amplos e universais, como os medos e perigos coletivos pelos quais a atual 

população urbana brasileira passa. Assim, o objetivo deste trabalho é discutir a relação 

existente entre os diversos elementos da obra de Poe e desta produção televisiva, e 

como esta consegue discutir com o público do século XXI os mesmos temas discutidos 

por Poe no século XIX. 
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A influência de Edgar Allan Poe na literatura ocidental 

Além do fato de Poe ter contribuído enormemente para a crítica literária sobre o 

processo de escrita criativa em ensaios como A Filosofia da Composição, um dos 

grandes legados de Poe reside em sua apropriação da literatura gótica europeia para 

novos cenários, possibilitando assim novas significações para a arte de caráter gótico. 

Quando Poe começa a escrever, nos Estados Unidos da década de 1820,  

 

o mundo literário americano ainda era muito experimental. [...] Muitos 

autores e críticos americanos tinham esperança na criação de uma 

literatura distintivamente americana, que, eles sentiam, deveria se 

livrar do que eles enxergavam como tradições negativas do Velho 

Mundo. [...] Círculos literários americanos criticavam a literatura de 

terror – assim chamada literatura gótica – pois esta supostamente 

exibia muita estruturação de classe ou muitos temas sacrílegos, todos 

expressos em linguagem extravagante e caracterizações implausíveis. 

(FISHER, 2004, p. xvi, minha tradução)
1
 

 

Apesar da grande resistência que a literatura gótica recebeu na época, como uma 

espécie de esforço para que a literatura americana pudesse se distinguir da tradição 

europeia, o grande sucesso de Poe resulta, em grande parte, não por tentar ir contra esta 

tradição, mas por reconhecer nela uma rica fonte de inspiração, sabendo como adaptá-la 

aos anseios de sua sociedade. E é justamente nesta talentosa junção entre tradição e 

inovação que Poe é reconhecido, ainda em vida, por “levar o gótico a maiores níveis 

psicológicos que a maioria de seus precursores”
2
 (idem, minha tradução). Se antes o 

gótico era caracterizado por personagens e espaços representantes de uma aristocracia 

existente na Europa, a literatura de Poe vai se caracterizar pelo uso de outros espaços e 

pela presença de outros protagonistas, representantes de um país relativamente jovem 

que ainda estava em processo de definir suas características artísticas e nacionais. 

Com a publicação do romance O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, em 

1764, a literatura gótica passa a ter aquela que seria considerada sua obra precursora. E, 

como todo precursor, este romance seria responsável por servir de modelo e inspiração 

para outras obras da literatura gótica. Dentro deste possível modelo de gótico literário, 

surgem certas convenções e arquétipos, tais como membros inocentes de famílias 

                                                           
1
 “The American literary world was still very tentative about its achievement and prospects. […] Many 

American authors and critics hoped for the creation of a distinctively American literature, which, they 

felt, should break free from what they saw as negative traditions of the Old World. […] American literary 

circles inveighed against terror or horror literature – so-called Gothic literature – because it supposedly 

displayed too much class structuring or too many sacrilegious themes, all expressed in extravagant 

language and implausible characterization.” 
2
 “[…] carry Gothicism to greater psychological heights than the majority of his predecessors.” 
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aristocráticas que sofrem as consequências dos segredos de seus antepassados em 

residências assombradas. Esta estrutura, embora importante para o conceito das 

primeiras narrativas góticas, limita-se, de certa forma, ao espaço europeu, onde castelos 

antigos e famílias aristocráticas faziam parte da realidade daquele tempo e espaço. 

A grande contribuição de Poe para a literatura gótica é o fato de ele ter 

conseguido fazer uso desses elementos tão representantes de uma tradição europeia em 

um novo cenário norte americano. Mesmo com obras que apresentam um cenário mais 

próximo à tradição, como em Metzgerstein, Poe consegue levar os elementos de tensão 

e horror não apenas para o contexto americano do século XIX, mas para um contexto 

maior, que não é apenas norte americano, mas universal (ou, pelo menos, ocidental).  

A universalidade na obra de Poe é possível por ele ter usado elementos que, ao 

invés de pertencerem a uma determinada classe social, estão presentes no cotidiano de 

pessoas comuns, criando assim uma sensação gótica própria. Se antes a atmosfera de 

medo e morte, na literatura gótica, costumava ser restrita a personagens que viviam em 

castelos medievais europeus, Poe leva o gótico mais próximo do cidadão comum, 

independente de sua origem ou classe social, uma vez que o autor emprega elementos 

comuns da rotina de pessoas comuns como responsáveis pela mesma (ou até maior) 

sensação de desespero que uma típica personagem sentiria em um castelo antigo. 

Elementos como animais de estimação, rivalidade entre vizinhos, e a simples chegada 

de um pássaro na casa de alguém são situações frequentes e até triviais na vida de 

muitos. No entanto, Poe transforma esses temas em elementos capazes de carregar 

significados perturbadores e aterrorizantes, conseguindo dialogar com um público muito 

mais amplo, já que agora o leitor que antes não se identificava com o arquétipo da 

vítima presa em castelos medievais, pode agora se enxergar no lugar das personagens de 

Poe, ao percebê-las como pessoas comuns vítimas de elementos familiares e cotidianos. 

Assim, uma das grandes contribuições de Edgar Allan Poe para a literatura 

gótica é o fato de saber como aproveitar uma estética de grande apelo na Europa, 

representante de determinada classe social, em determinado tempo e espaço, e adaptá-

lo, não apenas ao seu próprio espaço, mas a um público leitor muito mais amplo, 

atemporal e universal. 

 

O Gótico: expressão das ansiedades de diferentes épocas 

Quando o termo “literatura gótica” é usado, o que primeiro vem à mente de 

muitos leitores é uma estética que tem seus grandes precursores nos séculos XVIII e 
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XIX. Tal entendimento é compreensível, visto que algumas das mais representativas 

obras góticas foram escritas neste período. Entre alguns desses clássicos, podemos citar 

O Castelo de Otranto (1764), de Horace Walpole, Frankenstein (1818), de Mary 

Shelley, O Corvo (1845), de Edgar Allan Poe, Dracula (1897), de Bram Stoker e A 

Volta do Parafuso (1898), de Henry James. O Gótico, porém, não é um movimento 

artístico limitado a um recorte espacial e temporal. Embora os séculos XVIII e XIX 

sejam vistos como importantes para a formação desta estética, o século XX e o início do 

século XXI a produzir e a discutir diferentes expressões artísticas góticas. 

O livro The Cambridge Companion to Gothic Fiction, uma coletânea de ensaios 

sobre o Gótico, publicada em 2002, apresenta o mesmo como uma estética que, embora 

possa ter seu início marcado pelos escritos de Horace Walpole no século XVIII, não 

chega a ter um término. O livro abre com uma cronologia de diferentes fatos históricos e 

obras importantes desta estética. Além de citar os grandes nomes da literatura gótica dos 

séculos XVIII e XIX, a cronologia engloba obras como filmes e programas de televisão, 

incluindo eventos históricos e contribuições científicas que ajudam no entendimento do 

Gótico, como os estudos de Sigmund Freud ou mesmo guerras, encerrando no ano de 

2001, com o filme Os Outros, do diretor Alejando Amenábar. Como o filme foi lançado 

apenas um ano antes da publicação do livro, é possível concluir que, caso o livro venha 

a ser reeditado no futuro, a cronologia deve incluir novas obras consideradas góticas. 

Desta maneira, é possível concluir que o Gótico não está limitado a um período 

histórico. Mais do que isto, pode-ser dizer que o Gótico é uma estética presente em 

diferentes contextos, renovada de tempos em tempos em diferentes linguagens. 

A coletânea mencionada é dividida de forma a englobar diferentes questões 

envolvendo a narrativa gótica, buscando apresentar e analisar suas origens, e sua 

presença em diferentes países e épocas. Entre esses ensaios há um intitulado The 

contemporary Gothic: why we need it
3
, de Steven Bruhm. Nele, o autor discute diversas 

obras consideradas góticas, tanto literárias quanto cinematográficas, produzidas após a 

Segunda Guerra Mundial. Ao analisá-las, o autor estabelece conexões de obras 

contemporâneas com obras setecentistas e oitocentistas, mostrando como o gótico se 

introduz em diferentes contextos históricos e sociais. Mais do que uma literatura cujas 

obras apresentam estruturas semelhantes, produzidas dentro de um contexto temporal, o 

                                                           
3
 Em tradução livre, o título seria: “O Gótico contemporâneo: por que precisamos dele.” 
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gótico se configura muito mais como uma estética ou linguagem que pode estar presente 

em diferentes obras produzidas nos mais diversos contextos. 

Se o Gótico se apresenta muito mais como uma estética ou linguagem que pode 

ser observada em um amplo e diverso conjunto de obras, o que poderia caracterizar, por 

exemplo, que tanto uma obra como Jane Eyre, escrita em meados do século XIX, na 

Inglaterra, e Entrevista com o Vampiro, escrito no final do século XX, nos Estados 

Unidos, sejam ambos considerados góticos?  

Um possível conceito sobre a estética gótica seria “uma atmosfera medieval com 

um contexto medieval – castelos solitários, torres assombradas, passagens subterrâneas, 

cavaleiros em armaduras, mágica” (LONGUEIL 1923, p. 458, minha tradução)
4
. 

Considerando que o Gótico vai além, tanto em termos temporais quanto geográficos, da 

“atmosfera medieval”, é importante salientar que o Gótico, mesmo quando 

apresentando, em suas narrativas, um contexto diferente do medieval,   

 

uma narrativa gótica geralmente se passa (...) em um lugar antigo ou 

com aparência de antigo (...). Neste espaço, ou em uma combinação 

de tais espaços, estão escondidos alguns segredos (...) que assombram 

as personagens, psicologicamente, fisicamente, ou de outras maneiras 

ao longo da história. (HOGEL, 2002, p. 2, minha tradução)
 5
,.  

 

O conceito de “lugar antigo ou com aparência de antigo”, situado em contextos 

medievais nas primeiras manifestações de ficção gótica denotam um cenário de ruínas, 

onde as personagens têm sua paz “deteriorada”. Da mesma maneira, o espaço em que 

estas personagens se encontram não precisa ser, necessariamente, antigo, mas 

representante de certo estado de ruína,  

 

seja um castelo, um palácio estrangeiro, uma abadia, uma grande 

prisão, uma cripta subterrânea, um túmulo, uma fronteira ou ilha 

primitiva, uma grande casa ou teatro velhos, uma cidade que está 

envelhecendo ou o submundo urbano, uma loja, fábrica, laboratório ou 

prédio público em decadência, uma nova atividade de um velho local, 

tais como um escritório novo com antigos armários, uma nave 

espacial com bastante uso, ou memória de computador. (idem, minha 

tradução)
6
 

                                                           
4
 “(…) a mediaeval atmosphere by means of mediaeval background, – lonely castles, haunted towers, 

subterranean passages, knights in armor, magic.” 
5
 “(…) a Gothic tale usually takes place (…) in an antiquated or seemingly antiquated space (…). Within 

this space, or a combination of such spaces, are hidden some secrets (…) that haunt the characters, 

psychologically, physically, or otherwise at the main time of the story.” 
6
 “ (…) be it a castle, a foreign palace, an abbey, a vast prison, a subterranean crypt, a graveyard, a 

primeval frontier or island, a large old house or theatre, an aging city or urban underworld, a decaying 

storehouse, factory, laboratory, public building, or some new recreation of an older venue, such as an 

office with old filing cabinets, an overworked spaceship, or a computer memory 
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Logo, o espaço representado na ficção gótica, mesmo sendo variado, é simbólico 

de um confronto entre possíveis dicotomias, como o consciente e o inconsciente ou o 

real e o sobrenatural. O Gótico surge como uma estética que trabalha com estes 

conflitos representantes de medos e traumas vividos por indivíduos ou sociedades. 

Em seu ensaio, Steven Bruhm, ao comparar diferentes obras góticas, declara que 

“o Gótico sempre foi um termômetro das ansiedades que assombram certa cultura em 

determinado momento histórico (…)”
7
 (BRUHM, 2002, p. 260, minha tradução). 

Assim, mais do que um movimento artístico circunscrito em uma época, representado 

apenas por obras com semelhanças estruturais, o Gótico ultrapassa essas questões, 

podendo se manifestar de diferentes formas e em diferentes épocas, uma vez que o 

Gótico pode ser compreendido como a expressão artística de certos anseios e medos 

experienciados por diferentes grupos sociais e culturais. E esses medos se materializam 

diante em cenários de ruína, concreta ou simbólica, que lembram as personagens que 

algo crucial que se faz presente apenas em parte, como as ruínas de um castelo antigo, 

que impossibilitam a construção de algo novo, em virtude da herança que representam, 

mas tampouco conseguem restaurar a importância desta memória. 

Logo, ao se tentar comparar obras produzidas em contextos diferentes, como 

Jane Eyre e Entrevista com o Vampiro, é importante compreender que o vai permitir 

sua caracterização como sendo obras góticas está na representação artística dos medos 

vividos em seus respectivos contextos culturais e históricos, onde há alguma espécie de 

ruína, concreta ou simbólica, que coloca conceitos opostos em conflito. 

 

Uma releitura de Poe em um Brasil urbano e contemporâneo 

Conforme sugerido no título deste trabalho, a proposta aqui é a de se trabalhar 

com a obra de Poe sendo recriada no Brasil contemporâneo. Para este propósito, 

procura-se analisar aqui a série televisiva Contos do Edgar, produzida por Fernando 

Meirelles, em 2013, para o canal de TV a cabo Fox Brasil, cujos episódios são 

adaptações da obra Poe transposta para a cidade São Paulo, em pleno século XXI. 

O programa em questão pode ser visto como, usando a terminologia proposta 

por Gérard Genette, um hipotexto. Em sua obra Palimpsestos: Literatura de Segunda 

Mão, Genette afirma: “Entendo por hipertextualidade toda relação que une um texto B 

                                                           
7
 “The Gothic has always been a barometer of the anxieties plaguing a certain culture at a particular 

moment in history (…)”. 
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(que chamarei hipertexto) a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) 

do qual ele brota [...]” (GENETTE, 2010, p. 18). A partir desta classificação, Contos do 

Edgar seria um texto B, ou um hipertexto, que “brota” da obra de Edgar Allan Poe, que 

pode ser classificado como um texto A, ou como o hipotexto
8
. Para explicar como esta 

relação funciona, os próximos parágrafos descrevem diferentes detalhes presentes na 

série de televisão que estabelecem o diálogo com a obra de Poe. 

A série se divide em cinco episódios, todos intitulados pelos nomes de suas 

protagonistas femininas: Berê, Cecília, Íris, Priscila e Lenora. De acordo com os 

créditos de abertura da série, os episódios da série são inspirados nos seguintes contos: 

Berê é inspirado em Berenice; Cecília é inspirado em A Máscara da Morte Rubra; Íris 

é inspirado em O Coração Delator; Priscila é inspirado em Metzengerstein; e Lenora é 

inspirado em O Gato Preto e em O Barril de Amontillado. 

Embora a série seja dividida em episódios, cada um com uma história e 

protagonista independente, há um arco narrativo que os conecta. A série, que se intitula 

Contos do Edgar, tem esse nome não apenas como referência a Edgar Allan Poe, mas 

também como referência a Edgar, personagem que pode ser considerado protagonista do 

programa. Assim como Poe, que teve uma vida marcada por infortúnios e mistérios – 

como os reais eventos de seus últimos dias de vida, que alimentam a imaginação de seu 

público – o protagonista Edgar é apresentado como alguém perturbado e cheio de 

segredos, que vão sendo revelados aos poucos ao longo da série. 

Em uma óbvia referência ao conto O Barril de Amontillado, uma das poucas 

coisas que o público sabe sobre Edgar é que seu melhor amigo se chama Fortunato, 

dono de uma dedetizadora chamada “Nunca Mais”, uma apropriação do refrão, na 

tradução em língua portuguesa, do poema O Corvo, um dos grandes expoentes da 

literatura gótica por colocar em conflitos importantes visões da vida, como a sabedoria e 

o conhecimento lógico (o busto de Palas Atena) em oposição ao misterioso e o 

sobrenatural (o corvo), contribuindo para uma atmosfera ameaçadora que não consegue 

ser desfeita. Ainda com base nesse poema, sabemos logo no primeiro episódio sobre 

Edgar é que ele seria casado com uma mulher chamada Lenora. Esta relação entre 

Edgar, Fortunato e Lenora é o arco narrativo que atravessa todos os episódios da série, 

                                                           
8
 Há uma ressalva que poderia ser feita ao uso da citação de Genette aqui, uma vez que sua obra busca 

analisar textos verbais e que este trabalho trabalha com um programa de televisão, que utiliza outra 

espécie de linguagem que não apenas a verbal. No entanto, a série pode ser vista como outro texto lato 

sensu, assim como fotografias, filmes e canções também podem ser interpretadas como texto, mesmo que 

não sejam exclusivamente verbais. 



8 

 

sendo que a natureza dessa relação é apresentada aos poucos, até ser totalmente revelada 

no último episódio da série, intitulado Lenora. 

A maneira como os outros episódios são costurados ao conflito de Edgar é 

simples, mas eficiente: Fortunato e Edgar são chamados para dedetizar as residências e 

comércios que servem de cenário para os diferentes episódios da série. Já nesse início se 

percebe um grande contraste entre eles; enquanto Fortunato se apresenta como uma 

espécie de “porta-voz” da dupla e da dedetizadora, sempre de forma extrovertida e até 

exagerada – tanto com seus clientes quanto com Edgar –, este já se apresenta como o 

oposto, introspectivo e introvertido, tendo muito mais monólogos que diálogos. Ambos 

lidam com os mesmos clientes, mas a reação de cada um é bem diferente. Fortunato 

sabe conversar com seus clientes, mas não parece se preocupar muito com a verdadeira 

situação de cada cliente, além daquela que ele pode resolver de forma profissional. Já 

Edgar aparenta ter certa falta de empatia pelas pessoas com quem ele lida, mas é ele 

quem realmente reflete sobre os problemas de seus clientes que não podem ser 

simplesmente resolvidos com uma aplicação de pesticida.  

Parte desta reflexão de Edgar é apresentada ora como narração em voice over, 

ora em monólogos do próprio Edgar, evidenciando Edgar como alguém mais 

introspectivo. Tal reflexão também sugere possível semelhança entre Edgar e Poe: 

ambos são possíveis testemunhas e até vítimas do horror de suas narrativas
9
. 

Muitos dos monólogos de Edgar sugerem os segredos envolvendo ele, seu amigo 

e sua esposa. No entanto, o que torna seu discurso mais carregado e até ameaçador é a 

chegada de um pombo na dedetizadora, diante de Edgar. Novamente, outra explícita 

referência a O Corvo, poema que relata a tristeza de um homem viúvo – assim como 

Edgar, que está sofrendo com a ausência da esposa – que se vê obrigado a verbalizar 

seus medos com a chegada de um corvo em uma fria noite de inverno. 

A escolha por um pombo, na série de televisão, ao invés de um corvo, como o do 

poema, pode parecer estranha e até cômica, mas serve a um propósito. Mesmo que boa 

parte desta série flerte com o sobrenatural, o grande objetivo é o de criar uma sensação 

de medo e de ameaça através de situações críveis dentro de uma lógica cotidiana. 

                                                           
9
 A ideia de que Edgar Allan Poe teria experenciado eventos semelhantes aos reproduzidos em sua obra 

está presente em outras obras contemporâneas, como no filme O Corvo (2012), de James McTeigue. 

Neste filme, tenta-se recriar o que poderia ter ocorrido a Edgar Allan Poe, interpretado por John Cusack, 

em seus últimos momentos de vida, que ainda são motivo de grande especulação. Para isto, vários 

elementos de seus contos são introduzidos no filme como tendo sido reais na vida de Poe. No entanto, é 

preciso esclarecer que este “preenchimento das lacunas” da vida de Poe diz muito mais respeito à 

criatividade de autores contemporâneos que se apropriam de aspectos da vida e da obra de Poe do que a 

possíveis teorias que tentam explicar a obra de determinado artista com base em eventos de sua vida. 
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Assim, a presença de um corvo em uma rua movimentada de São Paulo até poderia ser 

bem recebida, visto que o corvo carrega em si uma antiga simbologia de assombração, 

mas dificilmente atingiria seu propósito que é o de tentar criar um ambiente gótico e 

perturbador a partir de uma realidade conhecida de muitos brasileiros. Como o corvo 

não é um animal existente nos ecossistemas da metrópole paulista, colocá-lo na série 

provocaria um efeito mais fantasioso ou até surreal, o que não é seu objetivo. Logo, a 

escolha por um pombo, animal de grande abundância nos grandes centros urbanos 

brasileiros, mesmo parecendo estranha em um primeiro momento, permite ao público já 

familiarizado com a obra de Poe perceber a intertextualidade com um de seus mais 

famosos poemas, sem causar nenhuma sensação de incoerência para o público que 

nunca tenha tido contato com os textos de Poe, além de também representar certa 

ameaça urbana, por ser um animal transmissor de doenças em centros urbanos. 

O uso do pombo para representar o corvo, ou mesmo da cidade de São Paulo 

como cenário para os contos de Poe, podem ser vistos como outro fenômeno de 

hipertextualidade. Genette (1997) fala sobre proximização, quando o processo de 

hipertextualidade apresenta um deslocamento cultural, que pode ser geográfico e 

temporal. A obra de Poe, representativa dos Estados Unidos do século XIX, é transposta 

para outro contexto, onde há um forte deslocamento geográfico, temporal e social, no 

maior centro urbano do Brasil, no início do século XXI. Assim, elementos como uma 

oficina de carros, uma dedetizadora, e mulheres solteiras e independentes vivendo 

sozinhas, tornam-se possíveis neste hipertexto, devido ao deslocamento cultural 

realizado, elementos esses que não seriam possíveis na obra de Poe. 

 

Contos do Edgar: um possível gótico no Brasil do século XXI 

Conforme mencionado anteriormente, o Gótico se apresenta em diferentes 

momentos para expressar medos peculiares a diferentes contextos culturais. Como o 

programa aqui analisado se apresenta no espaço urbano brasileiro contemporâneo, é 

importante discutir alguns desses possíveis medos que estão presentes neste contexto. 

Para começar, é importante salientar a escolha por títulos de episódios que 

representem personagens femininas. Esta decisão pode ser vista como uma possível 

referência à citação de Poe, de seu artigo A Filosofia da Composição, ao afirmar que “a 

morte de uma mulher bonita é, inquestionavelmente, o tema mais poético do mundo” 

(POE, 2008, p. 26). As mulheres presentes nesta série apresentam características 

distintas daquelas do contexto cultural de Poe. As cinco protagonistas do programa são 
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dotadas de algum tipo de independência, seja esta financeira ou sexual, que não existiria 

no século XIX. Enquanto que o contexto cultural de Poe não teria espaço para mulheres 

empreendedoras ou envolvidas com política, Contos do Edgar apresenta um contexto 

cultural onde mulheres podem não apenas empreender ou participar da política, mas já 

podem inclusive governar o país
10

. 

Mesmo apresentando episódios com protagonistas feministas independentes, em 

um contexto social que lhes permite a independência financeira, afetiva e sexual, esse 

mesmo contexto ainda se apresenta como um ambiente hostil a elas. Berê é vítima da 

chamada “ditadura da beleza”, que a julga não por seu talento como cantora, mas por 

sua aparência, levando-a a sofrimento físico; Priscila é vítima da rivalidade entre duas 

famílias, uma representando valores tradicionais e a outra transgredindo tais valores; 

Cecília é vítima da iminente violência urbana e sexual; Ísis, embora nem sempre 

apresentada como vítima em seu respectivo episódio, é vítima de um espaço urbano 

caótico onde noções de privacidade e de bom senso se perdem; e, finalmente, Lenora é 

vítima de uma disputa entre dois homens, um guiado pela emoção e outro pela razão. 

Dentre os episódios, o que talvez melhor apresente a questão da violência contra 

a mulher na atualidade seja Cecília. A personagem-título do episódio é a única de toda a 

série que não está romanticamente envolvida com nenhum homem
11

, e ela é apresentada 

como uma mulher de negócios independente, que vive sozinha. Porém, mesmo sendo 

uma mulher independente, em um país onde a cultura patriarcal ainda é forte, isso não a 

protege da violência sexual. Assim como Próspero, de A Morte da Máscara Rubra, que 

protege seu castelo das maneiras mais sofisticadas para sua época, Cecília também se 

protege com grades, câmeras e alarmes. Porém, assim como com Próspero, a violência 

se mostra iminente e mais poderosa que qualquer artefato de proteção empregado
12

. 

Todos os episódios apresentam um ambiente de ruína: apartamentos pequenos e 

escuros, uma oficina com pouco movimento, um bar infestado por pragas e um bar 

fechado pela vigilância sanitária. Mesmo o episódio Cecília, ambientado em uma 

residência de melhor aspecto visual que as outras, denota certo senso de ruína com a 

                                                           
10

 É interessante destacar que a série foi produzida em 2013, e que foi somente em 2010 que o Brasil 

elegeu sua primeira mulher como presidente. O fato pode parecer de pouca importância, mas, 

considerando que o voto feminino foi instituído e na década de 1930, percebe-se que a independência 

feminina no Brasil progrediu de forma lenta. 
11

 A única relação afetiva sobre a qual sabemos é uma amiga e confidente de Cecília. Há uma cena, 

durante uma festa de Carnaval, em que as duas se beijam, mas o contexto sugere muito mais se tratar de 

um beijo “por diversão” do que um envolvimento romântico. 
12

 De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2013, casos de estupro aumentaram mais 

de 18% de 2011 para 2012. 
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descoberta de pragas escondidas sob seu piso e paredes. Logo, percebe-se que o espaço, 

seja ele antigo ou contemporâneo, espaçoso ou pequeno, quando simbólico de conflitos 

internos que se apresentam sob a forma de ruínas, reais ou implícitas, é parte essencial 

do gótico, tanto na obra de Poe como em adaptações contemporâneas de sua obra.  

Os episódios descritos acima representam as possíveis ansiedades sentidas pelo 

cenário urbano brasileiro contemporâneo. Embora a série dê maior ênfase à figura 

feminina como possível vítima desses conflitos urbanos, esses medos são sentidos por 

toda a população de forma geral. Na própria série, as personagens masculinas, mesmo 

quando agentes dos conflitos, também sofrem suas consequências, ocorram eles em uma 

oficina mecânica, em um bar ou em um prédio de apartamentos. 

 

Conclusão 

Ao concluir este trabalho, percebe-se que a obra de Edgar Allan Poe permanece 

atual em diferentes contextos, dado a capacidade de sua obra ter levado o Gótico para 

níveis até então não alcançados por outros escritores. O que torna a obra de Poe tão 

emblemática para diferentes públicos é o fato de poder ser vista como universal. Mesmo 

em um conto como Metzengerstein, inserida em um cenário medieval europeu, o 

diálogo com o público do século XXI é possível, pois, muito mais do que abordar a 

relação de poder entre duas famílias aristocráticas, o que se discute ali são questões 

psicológicas e de relacionamento humano, temas significativos tanto no passado quanto 

na contemporaneidade. O fato de diversas obras de Poe terem sido adaptadas para outras 

linguagens é evidência de que sua obra permanece viva, mesmo um século e meio após 

sua morte. Da mesma forma, o programa Contos do Edgar consegue recriar, em um 

Brasil contemporâneo, alguns anseios experimentados pelas personagens de Poe. 

Portanto, ao trazer elementos da obra de Poe para a sociedade contemporânea 

brasileira, Meirelles mostra que a humanidade, independente de sua época, situação e 

lugar, enfrenta semelhantes medos, busca semelhantes objetivos, procura semelhantes 

realizações em suas vidas, e precisa vencer semelhantes obstáculos. 
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