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Pactos demoníacos no primeiro Gótico 

 

Em 1796, Matthew G. Lewis, então um jovem de 19 anos, escreveu, em um 

curto intervalo de semanas, um romance que se conclui com o protagonista, Ambrósio, 

o monge que dá título à obra, sendo morto pelo Diabo após assinar com ele um pacto. 

The Monk está muito longe de ser a obra de uma vida, como, por exemplo, o Fausto – 

que, à época, ainda estava sendo escrito – seria para Goethe. Ainda assim, o embate 

entre Ambrósio e Lúcifer é mais um curioso fragmento do caleidoscópio de sentidos 

que o pacto demoníaco assume na modernidade.   

Ao contrário do que possa parecer, os pactos com o Diabo não foram tão 

frequentes na primeira era dos romances góticos. Tal fenômeno pode ser explicado por 

meio de uma contextualização histórica. O Gótico – e a própria ficção, de modo geral – 

é um modo discursivo que costuma absorver o espírito de sua época e devolver esse 

Zeitgeist metamorfoseado em figurações e imagens que dão forma ficcional aos medos, 

às angústias e às obsessões de um período histórico – e, ao assim fazê-lo, também 

contribuem para alimentar o imaginário dessa era. Pensando nessa permeabilidade ao 

espírito de época, podemos aventar a seguinte hipótese: sendo o Gótico Setecentista, ao 

menos em termos de volume (de produção e de consumo), uma literatura 

fundamentalmente britânica, e sabendo ainda que a Igreja Anglicana não explorava a 

ideia do Diabo como fonte do mal, podemos supor que os primeiros romances góticos 

ingleses não tematizam pactos porque Satã não estava presente no imaginário britânico, 

em fins do século XVIII. 

 

1  O presente ensaio está no prelo, e será publicado, em 2020, no livro que reúne as conferências 

apresentadas no Colóquio Internacional “Imagens de Fausto: História, Mito, Literatura”, realizado nos 

dias 26, 27 e 28 de junho de 2019, no Instituto de Letras da UERJ.  

2 Júlio França é professor de Teoria da Literatura do Instituto de Letras e do Programa de Pós-graduação 

em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem doutorado em Literatura Comparada pela 

Universidade Federal Fluminense (2006), com pós-doutorado na Brown University (2014-2015). Bolsista 

do programa Prociência (UERJ/FAPERJ), seus últimos livros publicados são Poéticas do Mal: a 

literatura do medo no Brasil (2017), Páginas Perversas: narrativas brasileiras esquecidas (2017), e As 

Artes do Mal: Textos Seminais (2018). É coordenador do grupo de pesquisa Estudos do Gótico (CNPq), 

vice coordenador do GT Vertentes do Insólito ficcional (ANPOLL) e editor do periódico acadêmico 

Abusões, dedicado exclusivamente à literatura fantástica e afins.   

 



 

Seguindo essa hipótese, o romance de M. G. Lewis seria uma exceção à regra, o 

que poderia ser explicado, como veremos mais adiante, por ter sido alimentado por uma 

outra tradição cultural e literária. The Monk está muito mais próximo do Gótico 

Continental, mais especificamente do Schauerroman do que do Gótico de Horace 

Walpole ou de Ann Radcliffe. E o Diabo, por sua vez, estava muito mais presente no 

imaginário alemão. Mesmo sem desejarmos nos aprofundar na legitimação dessa 

hipótese, alguns dados estatísticos podem ajudar a corroborar com sua validade. A 

última execução de um acusado por envolvimento com bruxaria ou satanismo, na 

Inglaterra, foi em 1682 – já na Prússia, há o caso de uma execução, a de Barbara Zdunk, 

em 1811. Além disso, estima-se que o número de execuções por bruxaria ocorridas na 

Alemanha foi pelo menos dez vezes maior do que as ocorridas no Reino Unido (cf. 

MONTER, 2002; LEVACK, 2006).  

  

A tradição gótica  

 

Para um melhor entendimento dos temas e da própria estrutura narrativa de The 

Monk, vale a pena fazer uma breve descrição da tradição literária a qual pertence o 

romance. Por “literatura gótica” pode-se compreender tanto um gênero histórico quanto 

um modo discursivo. No primeiro caso, estaríamos nos referindo a um conjunto de 

narrativas que buscavam o efeito sublime através de incidentes sobrenaturais – 

posteriormente explicados ou não. Suspense, terror e horror, mistérios, casas e castelos 

assombrados, trevas, morte, decadência, duplos, loucura, segredos, maldições 

hereditárias – enfim, esses eram os topoi de uma onda literária que tomou a Europa 

entre as últimas décadas do XVIII e as primeiras décadas do XIX. A relativa 

consistência das tramas e dos cenários góticos, juntamente com a tradição romanesca, 

nos quais eles foram inspirados, permitiram que o romance gótico passasse a ser 

identificado como um tipo específico de ficção. (cf. BOTTING, 2014, p. 42)  

Essa consistência de tramas, cenários e de estratégias narrativas características 

do Gótico como gênero histórico foi a própria condição para sua sobrevivência como 

modo discursivo. Ao longo dos séculos seguintes, o Gótico foi se consolidando como 

uma tradição artística, pois havia codificado modos de representar o Mal, ao figurar os 

medos e expressar, em forma de narrativas ficcionais, os interditos de uma sociedade. A 

amplitude, permanência e pujança cultural da maquinaria gótica pode facilmente ser 



 

observada até a contemporaneidade, nas mais diversas mídias (cf. PUNTER, 1996; 

BOTTING, 2014).  

Essa tradição tem muitas convenções, mas três se destacam por sua importância 

e recorrência para a estrutura narrativa e para a visão de mundo góticas: o locus 

horribilis; o passado fantasmagórico; e a personagem monstruosa. Quando esses três 

elementos aparecem em conjunto, e sob o regime de mecanismos de suspense com 

objetivo de produzir, como efeito estético, o medo ou suas variantes, esses três aspectos 

podem ser descritos como as principais características do que chamaremos aqui de 

Gótico como modo discursivo (cf. FRANÇA, 2017) 

 

Matthew Lewis e o The Monk 

 

The Monk é, obviamente, um exemplo do Gótico como gênero histórico, e um 

marco decisivo de sua constituição como modo discursivo. O romance de Lewis está 

também na origem de duas vertentes axiais da tradição gótica. 

a) Primeiro, a vertente que apresenta explícita e categoricamente elementos 

sobrenaturais. Em Lewis, o sobrenatural é um elemento estabelecido no plano narrativo. 

David Punter (1996, p. 62) aponta para como Lewis, ao contrário de Ann Radcliffe, não 

se utiliza de nenhum procedimento narrativo com intuito de borrar os limites entre o 

real e o fantástico, ou de produzir hesitação fantástica. Seu método de composição é 

abertamente antirrealista, dando forma a um mundo ficcional, artificial, que se 

autovalida. Isso não significa, contudo, que o leitor precise “acreditar” no sobrenatural, 

tampouco que Lewis esteja defendendo a existência do sobrenatural no mundo extra-

diegético, mas que o sobrenatural está dado, como uma condição incontornável do 

mundo diegético.  

b) A outra vertente que tradicionalmente se entende como tendo sido inaugurada 

por Lewis é aquela que se caracteriza pela exploração gráfica tanto da violência e da 

crueldade quanto do erotismo, da excitação e dos atos sexuais – não raramente, pela 

exploração simultânea de todos esses elementos. A narrativa chocou os leitores de sua 

época. Era um romance excessivo – violento, brutal, sensacional –, que versava sobre os 

excessos da paixão que se disfarça hipocritamente sob a respeitabilidade e o decoro. Um 

contemporâneo de Lewis, o poeta S. T. Coleridge (apud CLEARY & MILES, 2000, p. 



 

188), afirmou que The Monk era um romance que os pais deveriam ficar pálidos se 

vissem nas mãos de seu filho ou filha3.  

Em conjunto, essas duas características do romance de Lewis ajudam a entender 

uma famosa distinção entre Terror e Horror, formulada por Ann Radcliffe (2018). Num 

texto que viria a ser conhecido pelo título de “On the supernatural in Poetry”, a mais 

famosa das romancistas góticas afirmava que o terror é uma emoção que expandiria a 

alma, e despertaria as faculdades para um grau mais elevado da vida, produzindo assim 

a experiência estética do Sublime. Já o horror, brutal e explícito, contrairia, congelaria e 

quase aniquilaria as faculdades mentais. A partir dos anos 1970, essas duas vertentes 

seriam reconfiguradas pela crítica literária em termos de gênero, isto é, o terror passaria 

a ser entendido como uma tradição feminina do Gótico, o horror, masculina. (cf. 

TOWNSHEND, 2016; WILLIAMS, 1995)  

Ora, não é difícil perceber que, nos termos de Radcliffe, Lewis escreve uma obra 

de horror, – e é uma aposta mais ou menos segura imaginar que era exatamente em 

Lewis que Radcliffe pensava ao propor essa distinção. Em The Monk há uma guinada 

que afasta a literatura gótica fundada na poética do sublime terrível em direção à poética 

do horror puro, ao colocar em primeiro plano todos os elementos repulsivos – física e 

moralmente – purificados pela literatura de Radcliffe e de seus seguidores.4 Outras 

divergências entre as duas vertentes poderiam ser elencadas. The Monk tanto evita 

quanto satiriza o sentimentalismo de Radcliffe, ao menos aos seus sentidos edificantes5. 

É uma obra de horror, por um lado, mas, ao mesmo tempo, é uma paródia a alguns 

procedimentos da maquinaria gótica construída fundamentalmente por Radcliffe. 

 

3 Fred Botting (2014, p. 72) faz ver que, embora o romance de Lewis seja tão pródigo em imagens 

sensuais quanto o era Vathek, de William Beckford, The Monk foi muito mais perturbador. Enquanto o 

livro de Beckford foi considerado um conto moral, o de Lewis era tido como uma completa obscenidade. 

Entre os motivos alegados estava a elegância e o estilo elevado de Lewis, que, em sua paródia dos 

conflitos morais característicos do melodrama setecentista, produziria um efeito pernicioso sobre as 

mentes jovens e inocentes. Uma outra razão determinante encontra-se no fato de que Lewis incluiu as 

iniciais MP (Member of Parliament) a seu nome, na capa do livro, o que levou novamente Coleridge 

(apud BOTTING, 2014, p. 198), um de seus mais notáveis críticos, a dizer: “(...) o autor de The Monk 

assina seu livro como um LEGISLADOR! Nós observamos estarrecidos e trememos.”  
4 Justifica-se assim o preciso comentário de Edith Birkhead (2006, p. 65. Tradução nossa), contestando a 

tendência crítica de enfatizar semelhanças entre a literatura de Radcliffe e a de Lewis: “Os historiadores 

literários costumam enfatizar demasiadamente a conexão entre a Srª Radcliffe e Lewis. Os seus 

propósitos e realizações são tão diferentes que é bastante impreciso falar de ambos como pertencentes a 

mesma escola.”  

5 David Punter (1996, p. 55) observa que o romance de Lewis mantém relações intertextuais complexas 

com Udolpho, de Radcliffe. Por outro lado, The Italian seria uma reação de Radcliffe ao choque que The 

Monk lhe causou. 



 

 Além disso, Matthew Lewis, como foi anteriormente mencionado, valeu-se de 

outra tradição, a do Sturm und Drang. Era um tradutor de obras alemãs e um profundo 

admirador da ficção de terror que floresceu na Alemanha na última década do XVIII, 

sobretudo dos trabalhos de Schiller, que se valia do terror ficcional para advogar as 

liberdades individuais. Para grande parte da crítica, porém, o autor de The Monk teria 

eliminado de suas obras o teor político que caracterizava a tradição de terror alemã6. 

 

O pacto demoníaco em The Monk 

  

 O romance de Lewis7 desenrola-se num período de poucos meses, em Madrid, 

cidade descrita como católica, supersticiosa e hipócrita. O ano histórico não é 

determinado, mas se percebe que coincide com o da Inquisição Espanhola. O 

protagonista, Frei Ambrósio, é um monge franciscano, que acabara de se tornar o 

superior de um Mosteiro dos Capuchinhos. Órfão de pai e mãe, ele foi abandonado 

muito jovem na Igreja, onde cresceu e se formou. Ambrósio é estimado como um santo 

na cidade, e, em seus trinta anos de vida, todos dedicados “ao estudo, em total reclusão 

e mortificação da carne” (LEWIS, 2017, p. 12), jamais deixou os muros do mosteiro, 

nem “jamais infringiu uma só regra de sua Ordem, nem existe uma mancha sequer no 

seu caráter. Dizem que ele é rigoroso observador da castidade e que não conhece as 

diferenças entre um homem e uma mulher” (LEWIS, 2017, p. 12). 

 The Monk, contudo, irá justamente começar no momento em que Ambrósio está 

deixando a reclusão, e se expondo às tentações que, finalmente, irão testar seu caráter. 

Como diz um dos personagens, Lorenzo: “Um homem que passou toda a vida entre as 

paredes de um mosteiro não deve ter tipo a oportunidade de pecar, ainda que possuísse 

tal inclinação” (LEWIS, 2017, p. 14). A narrativa de Ambrósio pode ser descrita como 

um romance de deformação, isto é, trata-se do relato de sua degradação ao se confrontar 

com o mundo real. Essa trajetória rumo à ruína será coroada pelo pacto assinado com o 

próprio Lúcifer, que se dará apenas no último capítulo do romance. Até que esse 

confronto ocorra, a ingênua hybris do religioso será testada por um “Mefisto” peculiar, 

 

6Não se pense, contudo, que não se fazia, na Inglaterra, associação entre a literatura gótica e o temor 

revolucionário. Tal relação, sugerida pelo Marquês de Sade (2002), em 1800, baseava-se nos efeitos 

estéticos dos romances, que estimulavam o gosto por sensações extremas, e perturbavam o equilíbrio 

moral da comunidade.  

7 Como uma das características do Gótico setecentista são as múltiplas narrativas labirínticas, que se 

afastam e se tangenciam, rocambolescas, o presente ensaio irá se centrar em apenas uma das narrativas 

centrais do romance, a do personagem Ambrósio, o monge que será ser tentado pelo demônio.  



 

a personagem mais fascinante do romance: Rosário, um jovem e misterioso noviço cuja 

admiração pelo monge é absoluta e irrestrita.  

 Rosário, porém, não é Rosário, mas Matilda, uma jovem que conseguiu ludibriar 

a todos e entrar no mosteiro para ficar mais próximo de Ambrósio, seu grande amor. No 

último capítulo do romance, Lúcifer revelará que Rosário-Matilda nada mais era do que 

um súcubo a serviço da queda de Ambrósio. A partir dessa anagnorisis, o leitor é 

obrigado a rever todas as interações de Rosário-Matilda com o protagonista, e passar a 

entendê-las como um longo, ardiloso e diabólico processo de tentação demoníaca. O 

protagonista compara suas provações às vivenciadas por Santo Antão: 

 

[Ambrósio] concluiu que vencer a tentação seria um mérito muito maior 

do que simplesmente evitá-la. Ele deveria alegrar-se com a oportunidade 

de provar a solidez da própria virtude. Santo Antão havia resistido a todas 

as seduções da luxúria. Por que não poderia ele? Além disso, Santo Antão 

havia sido tentado pelo próprio diabo, o qual colocou em prática todas as 

suas artimanhas para despertar paixões, ao passo que o perigo de 

Ambrósio vinha de uma mulher mortal, temerosa e modesta, cujo temor 

pela rendição era ainda maior do que o seu próprio. (LEWIS, 2017, p. 57) 

  

 Na passagem, Ambrósio não apenas comete o pecado do orgulho ao se comparar 

com o santo, mas também revela sua ingenuidade, ao não avaliar corretamente os riscos 

a que se submeterá. O processo de sedução conduzido por Matilda será lento e 

progressivo. O esquema de sedução satânico é sofisticado, e envolvia inclusive uma 

preparação prévia. Por exemplo, a imagem da Virgem Maria que o monge possuía em 

sua cela, a qual cultuava fervorosa, e, acrescente-se, sensualmente, tinha a face de 

Matilda, por obra e arte de estratagemas desenvolvidas muito antes da chegada de 

Rosário ao convento.  

 Ainda travestida de Rosário, Matilda terá, a princípio, como alvo a vaidade de 

Ambrósio, cujas eloquência e virtudes morais eram continuamente enaltecidas pelo 

falso noviço. Essa investida será intensificada pelo prazer que o frei passará a 

experimentar quando descobrir que Rosário não é Rosário, mas “uma jovem e sensível 

mulher” que havia tido “coragem de abandonar o mundo e sacrificar todas as outras 

paixões por aquela que ele havia inspirado” (LEWIS, 2017, p. 42). 

 Uma das artimanhas de sedução de Matilda será a de lançar mão de uma 

persuasão retórica, a fim de criar a ilusão da segurança moral em Ambrósio: 

 

Não tema que […] tentarei afastá-lo da sua retidão. Não, Frei Ambrósio, 

aprenda a me conhecer melhor. Eu o amo por suas virtudes. Se perdê-las, 

perderá também meu afeto. Eu o vejo como um santo. Prove que nada 



 

mais do que um homem e eu o deixarei com repulsa. (LEWIS, 2017, p. 

43) 

 

 A adulatória demonstração de confiança na elevação moral do frei é apenas a 

preparação para que o súcubo lance mão de técnicas de sedução mais físicas, dando 

ensejo a diversas passagens eróticas. Em uma delas, o erotismo se mescla ao 

melodramático, quando Matilda ameaça se suicidar caso Ambrósio lhe obrigue a deixar 

o mosteiro. Ela aproveita a cena grandiloquente para exibir seus dotes físicos: 

 
(…) ela levantou o braço e fez um movimento como se estivesse sendo 

esfaqueada. Os olhos do superior seguiram, espantados, a trajetória da adaga. 

Ela havia rasgado o hábito e seu peito estava parcialmente exposto. O punhal 

estava apoiado sobre seio esquerdo. Oh, que seio! Os raios da lua permitiam 

ao monge observar sua brancura deslumbrante. Seus olhos se demoraram 

com insaciável cobiça naquela linda esfera. Uma sensação que ainda não 

conhecia inundou seu coração com uma mistura de ansiedade e prazer. Um 

fogo violento corria por todos os seus membros. O sangue fervia em suas 

veias enquanto que milhares de desejos selvagens aturdiam-lhe a imaginação. 

(...) Fique, então, feiticeira! Fique para minha perdição. (LEWIS, 2017, p. 

44) 
 

Os últimos impulsos de resistência de Ambrósio são aflitos e patéticos: incapaz 

de resistir à sedução da mulher, o monge suplica à própria Matilda que o “defenda de si 

mesmo” (LEWIS, 2017, p. 47). Porém, uma sucessão de peripécias dará ensejo à 

primeira transgressão grave do monge – a quebra de seus votos de castidade. Primeiro 

Ambrósio é picado por uma serpente – um nada sutil indício, entre tantos outros 

espalhados pela narrativa, sobre o que está acontecendo com o monge, bem ao gosto das 

antecipações quase proféticas das tragédias gregas. Na sequência, Matilda se sacrifica 

por ele, sugando o veneno da cobra, mas, dessa forma, sendo ela própria envenenada. A 

abnegada autoimolação da falsa noviça surte o efeito desejado, e Ambrósio cede aos 

encantos do súcubo, e sucumbe às delícias do amor carnal: “Ele a tomou nos braços e se 

esqueceu dos seus votos, da sua santidade e da sua reputação. Não conseguia pensar em 

mais nada, a não ser no prazer e na oportunidade” (LEWIS, 2017, p. 61). 

Uma característica persistente de Ambrósio é o arrependimento imediato após a 

satisfação de seus desejos sensuais. Tomado pela culpa, ele responsabiliza Matilda por 

sua própria fraqueza moral e por seus desejos transgressivos: 

 

– Mulher perigosa! – exclamou. – Você me conduziu para um abismo de 

sofrimentos! (…) O que devo fazer agora? Como eu posso expiar minha 

culpa? O que posso fazer para obter o perdão pelo meu crime? Matilda, sua 

desgraçada, você destruiu meu sossego para sempre! (LEWIS, 2017, p. 149) 

 



 

Matilda, por sua vez, contra-argumenta, descartando a ideia de transgressão e 

acusando o caráter antinatural do celibato imposto aos monges:  

 
O que não era natural eram os seus votos de castidade. O homem não foi 

criado para viver assim. E se o amor fosse crime, Deus não o teria criado para 

ser tão doce, tão irresistível! (...) Sinta-se livre para usufruir desses prazeres, 

sem os quais a vida não tem nenhum valor. (LEWIS, 2017, p. 149) 

 

Parcialmente convencido pela argumentação de Matilda, Ambrósio decide 

manter seus ilícitos encontros sexuais com a falsa Rosário, entre as paredes do mosteiro. 

O narrador, implacável, comenta que, assim, ele adicionava a “hipocrisia ao perjúrio e à 

fraqueza de caráter (LEWIS, 2017, p. 151). A amante de Ambrósio, contudo, ainda tem 

o veneno da serpente correndo por suas veias, e precisará passar por um misterioso 

ritual mágico para se curar. Nesse momento uma nova metamorfose irá se operar na 

personagem Rosário-Matilda, produzindo um misto de “admiração e horror” (LEWIS, 

2017, p. 152) no seu companheiro. Ela passará abertamente a ser vista como uma bruxa 

aos olhos do monge: 

 

(...) não pôde deixar de se surpreender ao refletir sobre o quanto o caráter 

e os sentimentos de Matilda estavam mudados. Há poucos dias ela 

parecia ser a mulher mais dócil e amável, totalmente submissa à sua 

vontade e que o adorava como a um ser superior. Agora havia adotado 

uma espécie de valentia e virilidade (...) Ela não mais se insinuava, dava 

ordens. (...) via-se obrigado a confessar, ainda que de má vontade, que ela 

possuía um raciocínio superior ao seu. (LEWIS, 2017, p. 154) 

 

Em concomitância à ascensão da personagem de Matilda à condição daquela que 

passa a controlar os rumos dos acontecimentos, Ambrósio mergulha cada vez mais na 

pequenez de sua condição monástica. Esse rebaixamento do monge – do homem mais 

admirado de Madri, para a de um fariseu ímpio, tolo e sensual – é explicitado nas 

palavras da feiticeira: “Você ainda é um monge. Sua mente foi escravizada pelos 

preconceitos da educação que recebeu. Sua religião o faria temer o que a experiência me 

ensinou a apreciar e valorizar.” (LEWIS, 2017, p. 156) 

Em pouco mais de uma semana, porém, Ambrósio estará “farto da abundância 

do prazer” e “cansado da concubina” (LEWIS, 2017, p. 156). Ele tem então sua atração 

e lascívia desviadas para outra personagem, Antônia, que, na anagnorisis final, será 

revelada como sendo sua irmã. Matilda, cujo comportamento vai se tornando cada vez 

mais suspeito, abre mão de sua condição de amante  – “(...) e já que seu amor não pode 

mais ser meu, imploro que me conceda o segundo melhor presente, que é a sua 

confiança e amizade.” (LEWIS, 2017, p. 176) – e torna-se aliada de Ambrósio na 



 

conquista da jovem ingênua. Cego tanto pela força de seus desejos quanto pelo poder 

que sua condição de homem incondicionalmente admirado e respeitado por todos à sua 

volta, o monge sequer suspeita desse abnegado ato de desprendimento de sua agora ex-

amante.  

Matilda explicará a Ambrósio o tipo de auxílio que ela poderá lhe prestar para a 

conquista de Antônia. Ela explicitará sua condição de feiticeira, ao confessar ao amante 

o teor do ritual mágico que fizera para salvar a sua vida do veneno:  

 

Lembra-se daquela noite que passei na cripta de Santa Clara? Foi quando, 

rodeada por cadáveres apodrecidos, me atrevi a executar alguns rituais 

místicos para invocar um anjo caído ao meu auxílio. (...) Vi o demônio 

obedecer minhas ordens (...) e descobri que, no lugar de vender minha alma a 

um senhor, minha coragem havia comprado um escravo. (LEWIS, 2017, p. 

178) 

 

A passagem é importante ainda por outra razão: é nesse momento que Matilda 

irá sugerir, pela primeira vez, que o monge deveria abraçar as forças demoníacas e 

assinar também ele o pacto com o Diabo. Ela novamente ataca seus “preconceitos 

absurdos”, e o incita a livrar-se “dos medos tão impróprios para uma alma” como a dele. 

“Desperte desses sonhos inúteis”, ela diz, “e atreva-se a ser feliz” (LEWIS, 2017, p. 

178). Ante à resposta temerosa do monge, ela passa a atacar sua hipocrisia, quando ele 

se nega a ser “um aliado do inimigo de Deus” (LEWIS, 2017, p. 178): “(...) não é a 

virtude que faz com que recuse minha oferta: você quer aceitar, mas não tem coragem. 

Você não teme o crime em si, mas o castigo.” (LEWIS, 2017, p. 179) 

Articulada e persuasiva, Matilda emprega toda sorte de artifícios retóricos para 

zombar da própria doutrina de Deus:  

 

Onde está (...) aquela misericórdia infinita do Todo Poderoso da qual você 

tanto fala? Será que Ele agora passou a impor limites? Não mais acolhe o 

pecador com alegria? Você ofende a Deus, Ambrósio, mas sempre terá tempo 

para arrependimento, e Ele, bondade para perdoar. Proporcione a Deus uma 

oportunidade gloriosa para exercer Sua benevolência: quanto maior o seu 

pecado, maior será o mérito do perdão. (LEWIS, 2017, p. 179) 

 

A estratégia retórica de Matilda, ao atacar tanto a pusilanimidade de Ambrósio 

quanto a consistência lógica de suas crenças, busca convencer o monge de que ele já 

havia, com seus atos sacrílegos, perdido sua alma. O pacto em si seria uma mera 

formalidade. Ambrósio, contudo, resiste à persuasão e à ironia de Matilda, que, mesmo 

assim, aceita ajudá-lo a possuir Antônia. O monge, por sua vez, aceita ser auxiliado por 

meio de magia negra, fiando-se em filigranas jurídicas – ele não poderia ser acusado do 



 

crime de bruxaria, uma vez que fora Matilda, e não ele, quem assinara o pacto infernal: 

“Ele já tinha lido muito sobre o assunto e sabia que, a menos que firmasse um pacto 

formal no qual renunciasse ao seu direito à salvação, Satã não teria nenhum poder sobre 

ele.” (LEWIS, 2017, p. 181-2) 

Ambrósio estará presente quando Matilda, mais uma vez, realizar um ritual de 

evocação demoníaca. Dessa feita, é o próprio Lúcifer, em juventude e beleza, sob a 

forma magnífica de um anjo recém caído, que surge à frente da dupla:  

 

Aterrorizado, Ambrósio aguardava o demônio. Qual não foi sua surpresa 

quando, ao cessar do trovão, uma música melodiosa surgiu no ar (...) e ele viu 

a criatura mais bonita que a imaginação poderia criar. A aparência era de um 

jovem de uns dezoito anos, cujo corpo e rosto possuíam uma perfeição sem 

igual. Ele estava completamente nu (...) duas asas vermelhas surgiam dos 

ombros e seus cachos sedosos estavam presos por uma faixa de fogo de 

múltiplas cores (...). Mas, ainda que sua figura fosse encantadora, não pôde 

deixar de notar o olhar selvagem do demônio e uma misteriosa melancolia 

impregnada no seu semblante que revelava tratar-se de um anjo caído (...). 

(LEWIS, 2017, p. 184) 
 

O demônio concede a Matilda uma murta mágica que dará a Ambrósio acesso ao 

quarto de Antônia e que agirá sobre a vítima como um poderoso sonífero. O plano, 

porém, não decorrerá conforme previsto. Após diversas peripécias, o monge acabará 

assassinando Elvira, mãe de Antônia, e, como, o leitor descobrirá no último capítulo do 

romance, sua própria mãe.  

Ambrósio, a princípio, fica horrorizado com a rápida progressão de suas 

iniquidades. Em poucos dias, ele passou da condição de homem mais santo de Madri 

para a de alguém que, primeiro, quebrou seus votos de castidade, e, depois, assassinou 

uma inocente por um motivo torpe.  Todavia, como ele consegue escapar da cena do 

crime, e não ser por ele responsabilizado, a impunidade o reconcilia com sua culpa. 

Matilda então volta à cena para tentar “convencê-lo de que não era tão culpado quanto 

considerava”, e que “a natureza oferece a cada um de nós, o direito de preservar a nossa 

própria existência” (LEWIS, 2017, p. 204), em uma passagem em que parecemos ouvir 

os ecos da filosofia de Sade8.  

Matilda convencerá Ambrósio a fazer uma nova investida contra a ainda mais 

desprotegida Antônia, agora uma órfã, vivendo de favores na casa de uma amiga. O 

plano é drogar a vítima com uma substância potente que simulará sua morte, fazendo 

 

8 Lewis conhecia a obra de Sade, e era pelo Marquês conhecido. É famosa a passagem em Notas sobre o 

romance em que o escritor francês julga o autor de The Monk muito superior a Radcliffe (cf. SADE, 

2002, p. 44).  



 

com que ela seja enterrada nas catacumbas do convento, contíguas às do mosteiro do 

monge. Ali, nas masmorras, ela irá se tornar uma presa fácil aos desejos de Ambrósio. 

Essa é uma das sequências mais lúgubres, violentas e cruéis do romance de Lewis, e, 

muito provavelmente, de todo o Gótico setecentista inglês. O plano é bem-sucedido: 

Ambrósio estupra Antônia e decide mantê-la em cárcere privado, nas catacumbas, para 

o resto da vida da pobre jovem. 

Assim como ocorrera logo após o primeiro intercurso carnal com Matilda, 

Ambrósio, mais uma vez, passará pelo mesmo processo de arrependimento. Em um 

primeiro momento ele reconhece o seu crime; depois, sente repulsa por si mesmo; em 

seguida, a aversão transfere-se para a vítima, que se torna objeto de ódio, e, então, passa 

a ser responsabilizada por conduzi-lo à degradação. Contudo, a deliberação de manter 

Antônia em cárcere privado acaba por fracassar. Uma série de eventos relacionados à 

outra linha narrativa do romance faz com que a guarda inquisitorial invada as 

catacumbas sob o mosteiro, e, de modo fortuito, chegue à câmara onde se encontram os 

protagonistas. Na sequência das ações, o monge acabará por apunhalar e matar Antônia, 

mas será capturado em flagrante, junto com Matilda. 

Chega-se assim ao último capítulo do romance. O monge e Matilda estão em 

poder da temida Inquisição Espanhola. Ambrósio, o mais santo dos homens, é agora um 

prisioneiro do Santo Ofício, acusado de bruxaria. Submetido às torturas mais severas, 

nada mais consegue consolá-lo. Os livros religiosos apenas lhe causam repulsa, por lhe 

servir de acusação constante sobre seus delitos. O monge, porém, está decidido a 

confessar apenas o crime de estupro e assassinato, mas não admitira nenhuma ligação 

com magia negra. Ele reafirma sua inocência mesmo diante dos mais excruciantes 

tormentos “inventados pela crueldade humana” (LEWIS, 2017, p. 280):  

 
De volta ao seu calabouço, as dores pelo corpo de Ambrósio eram mais 

suportáveis do que as dores que habitavam sua mente. Seus membros 

deslocados, as unhas arrancadas das mãos e dos pés, os dedos esmagados e 

quebrados pela pressão dos parafusos, tudo era superado pela angústia e 

agitação da sua alma e pela intensidade do seu pânico. (LEWIS, 2017, p. 

281) 

 

Seu sofrimento, contudo, sugere o narrador do romance, é menos físico do que 

espiritual:  

  

Com os olhos da mente ele contemplava, aterrorizado, o espaço além do seu 

túmulo; não podia esconder de si mesmo o quanto seria justa a vingança do 

Céu. Nesse labirinto de terror, bem que ele gostaria de poder refugiar-se nas 

trevas do ateísmo, poder negar a imortalidade da alma, convencer-se de que, 



 

os olhos, uma vez fechados, não se abririam nunca mais, e que, nesse mesmo 

instante, tanto o seu corpo quanto a sua alma seriam aniquilados. (LEWIS, 

2017, p. 281) 

 

As digressões reflexivas do último capítulo são dignas de atenção. O discurso 

indireto livre confunde os limites entre o pensamento do protagonista e o do narrador. A 

voz que surge dessa fusão parece por vezes sugerir que o grande adversário do monge é 

sua própria consciência – seria ela quem determinaria, categoricamente, que ele não 

merece e não pode ser salvo.  

  
Enquanto a razão o obrigava a reconhecer a existência de Deus, a consciência 

duvidava da Sua bondade infinita. Não acreditava que um pecador como ele 

pudesse encontrar misericórdia. Ele não havia sido conduzido ao erro e não 

poderia usar a ignorância como desculpa: possuía uma compreensão do vício 

na sua forma mais verdadeira. Antes de cometer os crimes, tinha analisado 

cuidadosamente as consequências, e, mesmo assim, ele os cometeu. (LEWIS, 

2017, p. 281) 

 

Por acreditar efetivamente ter feito algo contra a sua própria natureza, o monge 

não podia estar em paz consigo próprio, e precisaria da punição extrema como uma 

forma de dar a si mesmo a correção de rumos de sua vida. Em outras palavras, 

Ambrósio estaria sendo condenado, em grande medida, por ele próprio. Mas a narração, 

ambígua, não deixa de sugerir que essa autoimolação possa ser consequência da 

estreiteza da visão religiosa da personagem. 

Seja como for, Ambrósio está convencido de que não conseguirá, de nenhuma 

maneira, escapar das torturas da Inquisição, e decide então se declarar um bruxo, um 

herético e tudo o mais o que seus acusadores quisessem. É nesse estado de entrega e 

prostração em que se encontra Ambrósio quando Matilda aparece, misteriosa e 

espectralmente, em sua cela, para tentá-lo uma derradeira vez:  

 

O monge ergueu seus olhos tristes e viu Matilda diante dele. Ela não estava 

vestindo o hábito. Agora usava um vestido feminino, elegante e esplêndido; 

uma profusão de diamantes brilhava na sua capa; e seus cabelos estavam 

presos em uma coroa de rosas. Na mão direita, carregava um pequeno livro e 

irradiava alegria por todo o rosto. Mas havia também uma espécie de 

majestade imperial que assustava o monge e o impedia de alegrar-se com a 

sua visita (LEWIS, 2017, p. 282) 

 

A bruxa declara estar livre da Inquisição graças ao auxílio da providência 

infernal. E faz ao monge a pergunta:  

 

Você se atreveria a atravessar os limites que separam os homens dos anjos? 

(…) Sim, Ambrósio, eu sacrifiquei tudo pela vida e pela liberdade! Já não 

sou uma candidata ao reino do céu: eu renunciei ao serviço de Deus e me 

alistei nas tropas dos inimigos dele. (...) Eu troquei uma felicidade 



 

longínqua e incerta por outra presente e segura. Preservei minha vida que, 

de outra forma, seria perdida na tortura. Também ganhei o direito de buscar 

toda a felicidade capaz de tornar a vida prazerosa. (...) Eu gozarei sem limites 

de todos os prazeres dos sentidos, saciarei toda a paixão até a plenitude e, 

então, ordenarei aos meus serviçais que inventem novos prazeres, para 

reviver e estimular meu apetite. (LEWIS, 2017, p. 283. Grifo nosso). 

 

Matilda acena com a vida, com a liberdade, prazeres inimagináveis e uma 

felicidade “presente e segura”, em comparação com a “longínqua e incerta” promessa 

de salvação por meio da fidelidade a Deus. O súcubo investe na sugestão de que as 

crenças de Ambrósio, que sustentam suas culpas e arrependimentos, são rústicas e 

falsas:  

 

Pense no que é melhor para você e renuncie, em troca de benefícios certos e 

imediatos, à esperança de uma salvação difícil de conseguir – e, talvez, 

completamente errada. Abandone seus preconceitos e as almas vulgares, 

abandona Deus, que já o abandonou, e eleve-se aos planos dos seres 

superiores! (LEWIS, 2017, p. 283) 

 

A tentação de Matilda dirige-se não apenas a Ambrósio, mas, também e 

sobretudo, ao leitor – retomaremos esse tema em breve, na conclusão deste ensaio. 

Voltemos, porém à cela, de Ambrósio. Matilda se foi, mas não sem antes deixar ao 

monge os meios de evocação do Diabo. Quando se aproxima a hora de ser queimado na 

fogueira de um Auto de Fé, Ambrósio sucumbe a seus terrores, e evoca o anjo caído, 

que surge agora não como o belo e jovem Serafim evocado outrora por Matilda, mas em 

uma forma com chifres, cascos e fogo, mais condizente com o imaginário cristão: 

 
Um raio de luz inundou a cela e, logo depois, envolto em um redemoinho 

sulfuroso, Lúcifer apareceu na sua frente uma segunda vez. Mas ele não se 

parecia com aquele invocado por Matilda (...). Agora surgia com toda a 

feiura que havia adquirido desde a sua queda do paraíso: suas pernas e braços 

machucados ainda carregavam as cicatrizes dos raios lançados pelo Todo 

Poderoso; manchas escuras se espalhavam por toda a sua forma gigantesca; 

suas mãos e pés eram dotados de grandes garras; havia uma fúria no seu 

olhar que era capaz de paralisar o coração dos mais corajosos; tinha duas 

enormes asas negras acima dos ombros e, no lugar dos cabelos, serpentes 

vivas que se contorciam sobre a testam, emitindo silvos assustadores.  

(LEWIS, 2017, p. 286) 

 

O diálogo que se segue entre o monge e Lúcifer tem um inevitável – e não 

acidental –efeito cômico. Ambrósio, como um mercador, tenta convencer Lúcifer a 

aceitar algo em troca de sua alma: “Não se contentaria com um preço mais baixo? Nada 

pode satisfazê-lo a não ser a minha ruína eterna?  (LEWIS, 2017, p. 286). Ele reluta em 

assinar o pacto, ainda duvidoso se teria ou não direito à misericórdia divina, se haveria 

ou não alguma penitência capaz de absolvê-lo. Em outros termos, Ambrósio quer fazer 



 

o pacto, abraçar o Diabo, mas não fechar definitivamente as portas para um reencontro 

com Deus.  

Por fim, quando os sinos avisam que é chegada a hora da execução, Ambrósio 

decide, em troca da fuga das masmorras da Inquisição, assinar o pacto e renunciar a 

Deus, garantindo ao seu pactário que, no futuro, não apelará à misericórdia divina. 

Lúcifer então retira o monge da cela, conduzindo-o pelos ares, em direção a um 

precipício9.  

Uma longa fala de Lúcifer irá conduzir o romance à sua conclusão. Através dela, 

Ambrósio será informado que matou sua mãe, estuprou sua irmã e que Matilda nada 

mais é do que um súcubo, colocado em sua vida pelas forças infernais com o único 

intuito de agir por sua perdição. O demônio revela ainda que acompanha os passos de 

Ambrósio há muito tempo – “O homem que era um modelo de piedade! Um ser 

irreprovável, um mortal que colocou sua virtude mesquinha à altura das virtudes dos 

anjos.” (LEWIS, 2017, p. 290), ele diz, de modo irônico.  

O discurso de Lúcifer soa como uma pregação moral contra o orgulho, a vaidade 

e a hipócrita aparência de virtude demonstrada por Ambrósio: 

 

Estremece, hipócrita depravado! Parricida desumano! Estuprador incestuoso! 

Estremece diante dos teus pecados! E te consideravas imune a qualquer 

tentação, livre das fraquezas humanas e muito distante do erro e do vício! Por 

acaso o orgulho é alguma virtude? Não é a crueldade um pecado? Saibas, 

homem vaidoso, que há muito tempo eu já tinha te escolhido como minha 

presa: eu observava os movimentos do teu coração, eu via que eras virtuoso 

por vaidade e não por princípio, e aproveitei o momento oportuno para te 

seduzir (LEWIS, 2017, p. 290) 
 

O demônio faz observar como Ambrósio nunca resistiu, de fato, a nenhuma 

tentação: “Todas as vezes em que eu te ofereci oportunidade para um novo crime, tu o 

executaste. Tu és meu, e o Céu não poderá te resgatar do meu poder!” (LEWIS, 2017, p. 

290). Demonstrando onisciência, Lúcifer diz saber que Ambrósio tenciona traí-lo – isto 

 

9 Esta é uma cena que nos interessaria em outro contexto argumentativo, porque é um claro pastiche da 

contemplação sublime da natureza, muito explorada por Radcliffe. A passagem, em que a descrição da 

natureza sublime acompanha a desordem da imaginação de Ambrósio, é a seguinte: “Os objetos que tinha 

agora diante dos olhos – aos quais a lua cheia, navegando entre as nuvens, permitia a contemplação – não 

eram destinados a produzir a serenidade de que ele tanto precisava. A desordem da sua imaginação 

aumentava com a desolação do cenário à sua volta: cavernas tenebrosas e rochas íngremes que se 

elevavam umas acima das outras, dividindo as nuvens passageiras; árvores solitárias espalhadas aqui e ali, 

cujos galhos retorcidos gemiam quando soprava o vento da noite; o grito agudo das águias da montanha, 

que tinham construído seus ninhos naqueles desertos solitários; o rugido ensurdecedor das correntezas 

intensificadas pelas chuvas recentes e que desciam, impetuosamente, pelos tremendos precipícios; as 

águas negras de um rio silencioso que refletia debilmente os raios da lua e banhava a base do penhasco 

onde Ambrósio estava. O monge olhou ao redor com assombro.” (LEWIS, 2017, p. 290) 



 

é, o monge tinha intenção de, agora que estava livre na Inquisição, buscar a misericórdia 

divina. Por essa razão, o demônio não permitirá que permaneça vivo. Ele crava as garras 

na cabeça do monge, voa até uma altura extrema, e solta Ambrósio, que, ferido e 

desfigurado, agonizará por dias, sendo devorado e mutilado por toda a sorte de animais. 

O último parágrafo do romance descreve, de forma bastante gráfica, esses últimos 

momentos do monge, submetido a um sofrimento paroxístico, simulando uma cena 

hagiográfica de martírio: 

 
Enquanto falava, cravou suas garras na coroa raspada do monge e voou, 

carregando-o acima das rochas. As cavernas e montanhas ecoavam os gritos 

de Ambrósio. O demônio continuou voando alto até atingir uma altura 

assustadora, e então soltou a vítima. O monge caiu de cabeça no espaço 

vazio. Foi recebido pela ponta afiada de uma rocha, e rolou de precipício em 

precipício até que, machucado e desfigurado, foi parar na margem de um rio. 

Como ainda tinha vida no seu corpo miserável, tentou levantar-se, mas não 

conseguiu. Suas pernas quebradas e deslocadas não respondiam, e ele não foi 

capaz de deixar o lugar onde havia caído. O sol, agora, subia além do 

horizonte e seus raios tórridos batiam em cheio na cabeça do pecador 

agonizante. Muitos insetos foram atraídos pelo calor e começaram a beber o 

sangue que pingava dos seus ferimentos. Ambrósio não tinha forças para 

afugentá-los e teve que suportá-los aos milhares, picando seu corpo, presos às 

suas chagas, causando as torturas mais intensas e insuportáveis. As águias 

arrancaram pedaços da sua carne e extraíram-lhe os olhos com seus bicos 

retorcidos. Sentia uma sede insuportável. Ouviu o murmúrio do rio e tentou, 

em vão, rolar em sua direção. Cego, mutilado, desamparado e desesperado, 

desafogando sua raiva com blasfêmias e maldições, abominando a própria 

existência e temendo a chegada da morte, que o levaria a tormentos maiores, 

o miserável agonizou por seis longos dias. No sétimo dia, uma tempestade se 

formou: os ventos furiosos sopravam nas rochas e nas florestas, o céu estava 

carregado de nuvens escuras, rasgadas pelo fogo. A chuva caiu torrencial-

mente, o rio transbordou, a correnteza inundou as margens e chegou até o 

local onde estava Ambrósio. Quando as águas recuaram, levaram rio abaixo o 

cadáver de um monge desesperado. (LEWIS, 2017, p. 292) 

  

Moral, Imoral, Amoral 

 

O epílogo do romance de M. G. Lewis é considerado “moralista” por muitos 

críticos literários. Esse é um diagnóstico, por sinal, que recai com frequência sobre a 

literatura gótica como um todo. Mas a interpretação do sentido moral da história de 

Ambrósio pode e deve ser feita com mais cautela. Primeiro porque, em um certo nível, 

o monge é continuamente também descrito como um ser digno de pena. Se, ao levar à 

perdição aqueles à sua volta, ele funciona, na diegese, como figuração de um mal 

absoluto, ele também precisava lidar com suas agruras particulares – foi abandonado 

pela família e foi criado com expectativas sobre-humanas no monastério. A vida 

monástica, diz o narrador, tinha destruído suas virtudes, moderado seus sentimentos e 



 

permitido um desenvolvimento de seus vícios (cf. LEWIS, 2017, p. 158). Ambrósio, 

contudo, não é um psicopata. É, sem sombra de dúvida, profundamente narcisista, mas 

alterna seus impulsos violentos com diversos momentos em que experimenta 

sentimentos empáticos para com suas vítimas. A narrativa da queda de Ambrósio, o 

mais santo dos homens, é uma espécie de worst-case scenario, em que um luminar da 

cristandade desmorona diante do mundo real. Lewis, talvez o primeiro escritor de horror 

moderno, age como uma espécie de cientista louco, colocando suas cobaias em 

situações extremas, explorando ao máximo o exercício lúdico do “e se algo desse muito 

errado”.  

Como vilão gótico, Ambrósio é a personagem monstruosa que reforça códigos 

morais, e assinala as fronteiras das práticas e comportamentos que são socialmente 

aceitáveis. Entretanto, justamente por sua íntima ligação com práticas interditas, o 

monstro também seduz, por contemplar fantasias escapistas e desejos socialmente 

reprimidos. Em outras palavras, muito do que tememos no comportamento do monstro é 

aquilo que desejaríamos fazer caso não fôssemos proibidos. Nesse jogo entre a repulsa e 

a atração repousa o fascínio dos vilões e das monstruosidades góticas. É nesse contexto 

que as muitas tentações de Matilda dirigem-se não apenas ao monge, mas, também, a 

nós, leitores, que somos obrigados a avaliar a adequação das crenças religiosas de 

Ambrósio, em contrapartida aos favores e prazeres ditos infernais. Nessa crítica a ideais 

religiosos inumanos podemos ouvir ecos do devastador terremoto de Lisboa, ocorrido 

quatro décadas antes, em um evento que transformaria para sempre o pensamento 

teológico europeu, ao pôr em xeque ideias fundadoras do cristianismo, como a da 

onibenevolência de Deus. 

Tantas vezes, em suas obras que mais se aproximavam do romance 

melodramático setecentista, a literatura gótica explorou a força do Mal para dissipá-la 

com a vitória final da virtude (cf. BROOKS, 1995) – algo recorrente, por exemplo, em 

Radcliffe. Mas, em outras tantas vezes, como parece ser o caso do romance de Lewis, o 

Gótico se voltou para a reafirmação do numinoso em si mesmo. Tanto em um caso 

como no outro, porém, a abertura para uma reflexão moral mais ampla é característica 

das obras góticas mais bem-sucedidas. O Gótico setecentista, apesar de toda a sua 

artificialidade e convencionalismo, caracterizou-se por ser um modo narrativo capaz de 

desvelar o universo moral em um universo em que a perda do sagrado arremessou os 

seres humanos para fora do reino de Deus, para o mundo dos homens, onde homens 



 

fazem outros homens sofrer, onde se vive ante a ameaça constante de retorno ao 

pesadelo do estado natural hobbesiano. 

Qualquer leitor treinado pelas páginas da persistente tradição gótica sabe que há 

muito mais nela do que aparentam seus enredos rocambolescos e melodramáticos. A 

narrativa gótica é sempre uma moeda de dupla face, em que a descrição quase 

apologética da violência, da crueldade e do horror vem quase sempre acompanhada por 

sua censura e sua punição – ora sinceras, ora hipócritas. Assim, se é possível depreender 

uma moral em The Monk, ela precisa ser necessariamente tortuosa, algo que talvez, 

tenha passado na mente do despedaçado Ambrósio no epílogo da narrativa: tanto a vida 

plena em Deus quanto a vida plena em Lúcifer são igualmente impossíveis.  
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