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“Quem luta com monstros deve velar por que, 

ao fazê-lo, não se transforme também em 

monstro. E se tu olhares, durante muito tempo, 

para um abismo, o abismo também olha para 

dentro de ti” 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
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RESUMO 
 

Esperando contribuir para ampliar as discussões sobre a questão do imaginário 

cultural popular americano, o objetivo da presente dissertação é refletir sobre o 

conceito de normalidade e anormalidade apresentado no filme Freaks (1932), 

dedicado à representação do universo social e cultural dos sideshows. 

Apresentaremos as influências que transpassaram o caminho do diretor Tod 

Browning, buscando referências para a formação do seu cinema autoral em sua 

história vivida desde a juventude como artista itinerante até a dimensão como ator 

de pastelão, diretor e roteirista de seus próprios filmes. Discutiremos também 

algumas razões que levaram à emancipação do gênero de horror no período da 

Grande Depressão, buscando referências estéticas, literárias e políticas na narrativa 

de seus principais clássicos.  Baseando-se nesses estudos, esta pesquisa transita 

de forma interdisciplinar pelas linguagens – História da Cultura e Cinematográfica, 

apresentando o encontro entre monstros e humanos e o modo como são expressos 

no corpo exposto em Freaks. 

 

Palavras-chave: Cinema de Horror. Monstros. Sideshow. Tod Browning. 
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ABSTRACT 
 

Hoping to contribute to broaden the discussion on the issue of popular American 

cultural imaginary, the objective of this dissertation is to reflect on the concept of 

normality and abnormality featured in the movie Freaks (1932), dedicated to the 

representation of the social and cultural universe of sideshows. 

We will present the influences that pierced the way director Tod Browning, searching 

referrals for the formation of his author cinema in his history since his youth as 

itinerant artist until the dimension of slapstick actor, director and writer of his own 

films. 

We'll also discuss some of the reasons that led to the emancipation of the horror 

genre during the Great Depression, seeking aesthetic, literary and political 

references in the narrative of his major classics. 

Based on these studies, this research transits in an interdisciplinary way by 

languages – History of Culture and Film, presenting an encounter between monsters 

and humans and the way how they are expressed in the body exposed in Freaks. 

 

Keywords: Horror Film. Monsters. Sideshow. Tod Browning. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como proposta investigativa analisar o legado de Tod 

Browning (1880-1962) nas relações estabelecidas entre as margens e o centro de 

uma cultura, abordando a estreita relação entre o diretor e a cultura outsider exposta 

em seus filmes.  Com um número significativo de produções ambientadas no mundo 

do circo e dos sideshows, ao mesmo tempo em que fomentou a indústria do 

mainstream de Hollywood, Browning conhecia muito bem o ambiente que estava 

abordando. 

Sua carreira se estende por uma época fascinante na história do cinema, 

desde as origens ao início do filme falado, tornando-se agente na transgressão da 

barreira estética hollywoodiana e da narrativa do Cinema Clássico. Estimulando 

espectadores em vez de incitar um meio de identificação com artistas 

representantes do sistema de estrelato, contribuiu com uma forma alternativa de se 

pensar a produção cinematográfica junto à temática do corpo, classe, etnia e 

gênero. 

Conhecido como “Edgar Allan Poe das Telas”, seus filmes confrontaram 

medos reais e imaginários da sociedade norte-americana no período crítico da 

Grande Depressão. Drácula (1931) e especialmente Freaks (1932), apresentaram 

uma visão profundamente perturbadora dos valores morais da humanidade por meio 

da exposição de seus monstros. 

Dessa forma, o início desta pesquisa levou-me a investigar a vida do 

diretor como artista itinerante, buscando aproximar o contexto e linguagem do 

Primeiro Cinema à formação de sua estética autoral.  

Ao mesmo tempo, o encontro com a genialidade de Lon Chaney é visto 

como parte fundamental na evolução do seu trabalho, dando corpo, por meio de sua 

capacidade performática única, às fantasias macabras do diretor. 

O presente estudo ainda traz um rápido panorama sobre a ascensão do 

gênero de horror após a quebra da bolsa de Nova York em 1929, tornando 

necessário entender como foram reelaborados o discurso da Eugenia, por meio da 

adoção da estética do Expressionismo Alemão e adaptação da literatura gótica do 

século XIX. 
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Partindo do pressuposto de que, nos filmes de Browning, os monstros 

funcionam como um símbolo cultural poderoso na fronteira entre os “normais” e 

“anormais”: Como ocorre a subversão dos conceitos de monstruosidade e 

humanidade? A transformação do gênero de horror em Drácula para o anti-horror 

em Freaks? Como a representação dos sideshows realizou um trabalho cultural 

importante, permitindo que pessoas comuns enfrentassem e dominassem as formas 

mais extremas e aterrorizantes frente ao outro? 

Para refletir sobre essas questões, realizar-se-á uma análise da relação 

entre as representações do monstro e do humano, apresentada como elemento 

estruturador da narrativa fílmica em Freaks.  

Buscando uma reflexão sobre as fronteiras que separam monstros dos 

humanos, a pesquisa espera questionar algumas dessas definições por meio do 

encontro entre os dois universos na obra do diretor.  

Aprofundando a análise em torno da representação da monstruosidade, 

espera identificar formas de expressão da relação humana com aquilo que lhe é 

diferente. 
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2 TOD BROWNING: VIDA E OBRA DE UM CINEASTA DO CIRCO 

 

2.1 O Encontro entre o Artista de Circo e o Primeiro Cinema 

 

O. Henry afirmou certa vez que as pessoas se aglomeram mais para 
ver um cavalo morto na rua do que para assistir a passagem da mais 
fina carruagem, esta observação bastante familiar chega muito perto 
de representar a realidade1. (MADDREY, 2004, p. 97, tradução 
nossa) 

 

Dos diretores do início do século XX que vieram do entretenimento 

popular, do mundo do circo e dos chamados sideshows, Charles Albert Browning Jr. 

ocupa lugar de destaque. 

Adotando Tod Browning como pseudônimo, percorre as atividades 

artísticas da baixa cultura de lazer, ao mesmo tempo em que participa da cultura do 

estrelato e dos grandes estúdios hollywoodianos: atuou nos pastelões de Edward 

Dillon (1879-1933), foi assistente de direção de D. W. Griffith (1875-1948) produziu 

roteiros e uma vasta filmografia2. 

O ano exato de seu nascimento parece incerto, sua certidão original 

nunca foi encontrada, sendo os textos promocionais dos estúdios os únicos 

documentos que atestam a data no dia 12 de julho de 1880, em Louisville, Kentucky. 

Por outro lado, de acordo com William S. Hart Jr., amigo próximo de Browning, “[...] o 

diretor nasceu em 1874, sendo a outra data apenas para a publicidade fazê-lo 

parecer mais jovem3 [...]” (SKAL, 2001, p.404, tradução nossa). 

Ao mesmo tempo, com exceção de poucos trabalhos e menções a 

respeito de sua juventude no circo, sua vida cheia de passagens folclóricas ainda 

não foi objeto de um estudo detalhado4. Gregory W. Mank, lamentando a ausência 

                                                           
1
 “O. Henry once remarked that more people would gather to look at a dead horse in the street than 

would assemble to watch the finest coach pass by, and this homely observation comes very close to 
representing the actual fact” 

2
 Tod Browning iniciou sua carreira em Hollywood como ator de pastelão, trabalhando em pelo menos 

45 filmes. Como diretor, produziu aproximadamente 52 filmes mudos e apenas 8 filmes no período do 
cinema falado. 

3
 “Browning was actually born in 1874. “The other date was just P.R. to make him seem younger […]” 

4
 O diretor e escritor Bret Wood junto com o historiador e crítico de cinema Elias Savada escreveram 

uma biografia de Tod Browning que ainda não foi publicada.  David J. Skal teve acesso à pesquisa 
dos autores durante a elaboração de The Monster Show: A Cultural History of Horror (Nova York: W. 
W. Norton, 1993). Alguns anos mais tarde Skal e Savada iriam publicar o estudo mais completo a 
respeito do diretor, apontando alguns aspectos de sua biografia em Dark Carnival: The Secret World 
of Tod Browning, Hollywood's Master of the Macabre (Nova York: Anchor Books, 1995). Num dos 
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de uma análise biográfica aprofundada, comenta alguns fatos que contribuíram para 

a sua lenda pessoal: 

 

Talvez algum dia, um historiador de cinema irá realmente produzir 
uma biografia honesta, justa e reveladora de Tod Browning. Será 
verdade que Browning trabalhou como um geek de carnaval sob o 
nome de "Bosco: O Engolidor de Cobras”? Seria verdade que ele 
quase abandonou Hollywood no início dos anos 1920, depois que 
sua esposa Alice o abandonou temporariamente, prometendo “beber 
todo o álcool ruim que existe no mundo”? Ele realmente atacou na 
cidade de São Francisco um assistente da gerência do St. Francis 
Hotel (que procurou controlar o mau comportamento do diretor 
durante a celebração da passagem de ano) arrancando seus dentes 
falsos, jogando-os para o homem e gritando: “Vai se morder”?5. 
(MANK, 1994, p.56, tradução nossa) 

 

Browning raramente falava sobre si mesmo, deixando poucos registros ao 

seu respeito, freqüentemente é apresentado imerso no submundo do circo, álcool e 

problemas conjugais. Sobre sua infância e adolescência, a enciclopédia6 de 

personalidades do estado de Kentucky afirma que o diretor estudou na Louisville 

Boys High School, trabalhando no estoque e como balconista no setor de atacado 

de selarias.  David J. Skal também descreve que no período das férias escolares, 

costumava montar um teatro amador em seu quintal, cobrando pinos e por vezes 

alguns trocados de seus colegas.  

Segundo filho de Charles Lester Browning e Lydia Jane Fitzgerald, 

chamava atenção por sua voz entoada no coral da Catedral Presbiteriana Episcopal, 

parte da Comunhão Anglicana de Louisville. Ao contrário de suas montagens 

amadoras, “[...] o público podia escutar a sua voz notável (alguns foram tão longe ao 

                                                                                                                                                                      
poucos estudos dedicados à sua vida, Skal e Savada recorreram a publicações dos estúdios, 
entrevistas com atores e outros profissionais e algumas raras entrevistas com o diretor.  Bernd 
Herzogenrath também reúne em The Films of Tod Browning (Londres: Black Dog Publishing, 2006) 
uma série de artigos a respeito de sua produção cinematográfica, levantando alguns dados 
biográficos. Recentemente em agosto de 2011,  o jornalista andaluz José Manuel Serrano Cueto 
publicou Tod Browning (Madrid: Ediciones Cátedra, 2011), combinando elementos de sua vida e 
filmografia.  
5
 “Perhaps some Day a film historian will truly produce an honest, fair, revealing biography of Tod 

Browning. Did Browning really work in carnivals as a geek under the name “Bosco the Snake Eater?” 
Did he really almost fade in Hollywood in the early’20s after his wife Alice temporarily left him and he 
vowed “to drink up all the bad liquor in the world”? Did really attack an assistant manager at San 
Francisco’s St Francis Hotel (who sought to control Browning’s behavior one wild New Year’s Eve) by 
yanking out his own upper and lower false teeth, throwing them at the man and shouting, “Go bite 
yourself?””  
6
 Kleber, John E. The Kentucky Encyclopedia. Lexington: The University Press of Kentucky, 1992, p. 

132. 



14 
 

 

declará-lo um "fenômeno infantil", no sentido vitoriano) gratuitamente” (SKAL, 2001, 

p.27). 

A inclinação para o espetáculo aparece desde cedo, atraído pelos 

carnavais, circos e vaudevilles que transitavam temporariamente em vagões de trem 

em sua cidade natal.  Além de ser barato, esse tipo de entretenimento circulava de 

forma abundante ao longo da fronteira entre Kentucky e Indiana, no curso do Rio 

Ohio. O garoto também freqüentava pistas de corrida, seduzido pela velocidade e a 

comunidade cigana que ali se aglomerava. 

Considerando essa aproximação dentro do conceito social de outsider, 

estipulado por Howard S. Becker, Browning ganhou intimidade com pessoas 

comumente exploradas e desprezadas, inserindo-se em um universo específico da 

cultura americana. 

  

Todos os grupos sociais estipulam regras buscando aplicá-las em 
alguns momentos e circunstâncias. As regras sociais definem 
situações e tipos de comportamento considerados adequados ao 
grupo, especificando algumas ações como "corretas", proibindo 
outras identificadas como "erradas". Quando essa regra é imposta, o 
sujeito que supostamente rompe com a ordem estabelecida, pode 
parecer como um tipo especial de pessoa, alguém que não se pode 
confiar para viver de acordo com as regras determinadas pelo grupo. 
Esse sujeito é considerado como um outsider.7 (BECKER, 1991, p.1, 
tradução nossa) 

 

Desse modo, ao mesmo tempo em que participou do arquétipo do 

imaginário americano, fugindo de casa, buscando traçar seu próprio destino, 

abandona o berço familiar, criando uma nova identidade outsider junto aos artistas 

itinerantes. Esse acontecimento, narrado por David Skal, ocorre aproximadamente 

no ano de 18968, momento em que a Manhattan Fair & Carnival Company chama a 

                                                           
7
 “All social groups make rules and attempt, at some times and under some circumstances, to enforce 

them. Social rules define situations and kinds of behavior appropriate to them, specifying some 
actions as “right” and forbidding others as “wrong”.  When a rule is enforced, the person who is 
supposed to have broken it may be seem as a special kind of person, one who cannot be trusted to 
live by the rules agreed on by the group. He is regarded as an outsider”. 

8
 Na análise bibliográfica, a idade e o ano de sua fuga aparecem de forma confusa: a maioria dos 

autores afirma que o diretor fugiu aos dezesseis anos, outros confirmam que ela ocorreu aos doze 
anos de idade, já alguns textos citam os anos de 1889 e 1900 aproximadamente. Como exemplo dos 
três diferentes casos, podemos citar o ano de 1889 e 1900 apontados pela Enciclopédia de Kentucky 
(KLEBER, John E. The Kentucky Encyclopedia. Lexington: The University Press of Kentucky, 1992, p. 
132) e Gregory W. Mank junto com David Skal afirmando que Browning fugiu aos 16 anos (MANK, 
Gregory W. Hollywood Cualdron: Thirteen Horror Films from the Genre’s Golden Age. Jefferson: 
Macfarland & Company, 2001, p. 56). Ao mesmo tempo, Joseph Maddrey confirma a idade de 12 
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atenção do público de Louisville com a apresentação da rainha do sideshow, 

despertando o interesse de Browning pela dançarina. 

Nesse novo contexto, iria formar uma nova identidade, abandonando o 

Charles Browning, coroinha de Louisville, e elegendo “Tod”, do alemão “morte”, dos 

sideshows da América.  Não por acaso, alguns anos mais tarde, iria se destacar nos 

números em que atuava como cadáver vivo, ressuscitando de uma caixa com 

ventilação secreta. 

Com 21 anos já era conhecido pelas performances em que ressuscitava 

após ficar preso em um caixão por 24 horas, surpreendendo o público mais tarde, 

em uma apresentação com 48 horas de duração. Junto com diferentes artistas, 

trabalhou no grupo de vaudeville World of Mirth, Ringling Brothers Circus entre 

outros e, em um show no curso do Rio Mississipi, que segundo Skal: 

 

[...] proporcionou um constante volume de negócios e entretenimento 
de variedades para os parques de diversões locais, espalhados nas 
margens do curso das águas no coração da América.9 (SKAL, 2001, 
p.25, tradução nossa) 

 

Nos Estados Unidos, na virada do século passado, não faltava trabalho 

no mundo do espetáculo, mesmo considerado de mau gosto e sensacionalista, 

Browning não perdia cada uma das oportunidades. Sua carreira se torna bastante 

diversificada, inicialmente promovendo as atrações e, em um segundo momento, 

aprendendo a técnica do escape de algemas elaborada por Houdini10.   

No momento em que atuava como palhaço no Ringling Brothers Circus, 

entra para o espetáculo do Rio Mississipi na cidade de Chicago. Durante dois anos 

ele navega com seu número principal, apresentando a performance do cadáver vivo. 

Em Indiana, na cidade de Madison, chega a ser interceptado pelas autoridades sob 

a alegação de fraude. 

                                                                                                                                                                      
anos. (MADDREY, Joseph. Nightmares in Red, White and Blue: The Evolution of the American Horror 
Film. Jefferson: Mcfarland & Company, 2004, p. 97). 
9
 […] provided a steady turnover of variety entertainment for the local amusement parks that dotted 

the banks of the great waterways of the American heartland […]. 
10

 Nome artístico de Ehrich Weiss (1874-1926), imigrante de origem húngara, considerado o criador 
da performance do escape de  algemas e o ilusionista mais bem sucedido durante a passagem do 
século passado. John Mclaughlin, vice-diretor e ex-diretor da CIA entre 2000 e 2004, na obra The 
Secret Life of Houdini: The Making of America’s First Superhero de William Kalush e Larry Sloman, 
afirma que o mágico chegou a prestar serviços durante a Primeira Guerra para o Reino Unido e os 
Estados Unidos, usando a sua experiência para burlar serviços de segurança da Alemanha e da 
Rússia. Assim como Browning, iria entrar para a indústria do cinema aproximadamente no final da 
primeira década do século XX. 
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Retornando aos vaudevilles, aproveita o seu talento como cantor, 

acrescentando o sapateado ao conjunto de sua interpretação junto ao repertório 

burlesco e pastelão do período. Durante a sua passagem pela Willard & King 

Company também aprende a atuar como contorcionista. 

Mesmo trabalhando em tantos números diferentes, o morto-vivo, o 

hipnótico e a performance das algemas se tornaram, sem dúvida, seus espetáculos 

mais conhecidos.  

De toda maneira, sua carreira diversa e desordenada apontava dois 

elementos significativos: ao mesmo tempo em que compreendia os desejos do 

público e tinha habilidade para se destacar em diferentes manifestações artísticas, 

ainda não tinha encontrado o melhor meio para unificar todos os seus talentos. 

No momento que se torna diretor de filmes, passa a representar as 

habilidades desenvolvidas no entretenimento popular, apresentando nas telas os 

palcos do circo, sideshows e vaudevilles, desenvolvendo uma linguagem 

cinematográfica metateatral.  

Enfatizando uma série de temas psicológicos ligados ao desejo e às 

neuroses de personagens da cultura outsider, expõe ao público uma fusão de 

identidades socialmente degradadas. Buscando conferir uma identidade aos grupos 

marginalizados e fisicamente diferentes, Browning envolveu no conjunto de seu 

repertório, questões ligadas às relações amorosas adequadas, reprodução 

apropriada, e herança genética de acordo com o caráter e a criminalidade, conforme 

a descrição de David J. Skal em Hollywood Gothic: 

 

Seus filmes possuem uma consistência temática quase sem paralelo 
na história do cinema, uma obsessão pelo bizarro e grotesco, com a 
condição social e represália do sujeito outsider, e um fascínio com o 
baixo entretenimento do show business - carnavais, espetáculos, 
charlatanismo, e jogos de azar - todos se tornam metáforas 
distorcidas de relações humanas não saudáveis11. (SKAL, 2004, p. 
169, tradução nossa) 

 

                                                           
11

 His films possess a thematic consistency almost unparalleled in film history; an obsession with the 
bizarre and grotesque, with the plight and vengeance of the social outsider, and a fascination with the 
tawdrier aspects of show business – carnivals, sideshows, fake mediums, and confidence games – all 
of which become skewed metaphors for unhealthy human relationships.. 
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Essa riqueza de influências proporcionaria o desenvolvimento de um 

estilo autoral, revelando não apenas o filme em si, mas a existência de elementos 

ocultos, nem sempre perceptíveis em outras fontes do período.  

Interessante notar que antes do seu encontro com o cinema, os filmes do 

período também iniciaram sua carreira como uma atração de circo, parte do 

entretenimento popular.  

As primeiras imagens captadas pelo cinema das origens enalteciam o 

mundo da ciência, retratando cenas do cotidiano ou universo do trabalho, e em 

outras ocasiões, apenas captavam gestos comuns ou representavam zoológicos 

humanos, o próprio sideshow do universo de Browning. 

Poucos anos antes de sua fuga, a criação do Cinetoscópio de Thomas 

Edison (1891) e do Cinematógrafo dos irmãos Lumière (1895) também fomentavam 

a economia do baixo entretenimento. Lumière e Edison representavam o período 

áureo da antropologia e da nova organização política imperial, dentro dos aspectos 

levantados por Elia Shohat e Robert Stam em “Crítica Da Imagem Eurocêntrica” 

 

[...] uma fase ou forma específica de colonialismo que cobre os 
períodos de aproximadamente 1870 a 1914, quando a conquista de 
territórios esteve ligada a uma busca sistemática por mercados e à 
exportação expansionista de capital, assim como, de um modo 
geral, a uma política de intervenção do Primeiro Mundo nas nações 
recém-emancipadas.(SHOHAT & STAM, 2006, p.41) 
 

Inicialmente apresentado no contexto das Exposições Universais, 

imagens em movimento eram projetadas aos trabalhadores da metrópole. Sob esta 

perspectiva, Flávia Cesarino Costa indica essa série de relações ao descrever a 

aparição do Cinematógrafo na Exposição Universal de Paris em 1900:  

 

Quando a Exposição Universal de Paris foi inaugurada em 14 de abril 
de 1900, os irmãos Lumière estavam patrocinando demonstrações 
públicas do seu Cinematógrafo e do processo de fotografia em cores 
que tinham inventado. Eles promoveram a apresentação de um 
cinematógrafo gigante onde, numa tela de 21 metros de largura por 
18 metros de altura instalada no Champs-de-Mars, um programa de 
25 minutos de duração incluía a projeção de 15 filmes e 15 
fotografias em cores. As 326 sessões deste espetáculo, de 15 de 
maio a 12 de novembro, foram vistas por quase 1,5 milhão de 
pessoas. Estes números não significam, porém, que o cinema 
tivesse então alguma respeitabilidade, nem como atração autônoma, 
muito menos como uma forma de arte [...]. Nesta exposição, o 
cinema foi usado, em geral como uma técnica meramente auxiliar, 
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para incrementar as atrações de alguns pavilhões. Participava como 
coadjuvante em atrações visuais mais numerosas e populares, como 
era o caso dos panoramas e dioramas ou mesmo das performances 
teatrais. (COSTA, 1995, p.1) 

 

Ao mesmo tempo, ao observar a tecnologia empregada durante a origem 

do cinema, antes de ser compreendido como um entretenimento de massas, a 

transformação no conceito de espectador também se torna aparente.  

O Cinetoscópio de Thomas Edison não foi inserido como parte do 

conceito geral de cinema: projeção visual, que deve ser vista por várias pessoas e 

ao mesmo tempo. Essa diferença fundamental entre o Cinematógrafo francês e o 

Cinetoscópio americano auxilia a análise junto ao olhar elaborado mais tarde pelo 

cinema de Browning.  

Auguste Marie e Louis Jean Lumière, proprietários da maior indústria 

francesa de materiais fotográficos, aprimoram todas as funções correspondentes à 

projeção de imagens em movimento para um grande público, e não parcialmente, 

como no caso de Edison12.  

No contexto de transição da imagem estática para a imagem dinâmica, os 

espectadores franceses, acostumados com a linguagem da pintura, situação em que 

o olhar percorre a imagem a partir da borda, em direção ao centro, explica a lenda 

sobre a origem da famosa história sobre A Chegada de Um Trem na Estação (1895), 

observado por Jacques Aumont: 

 

A centralização é aquela, enfaticamente salientada pelo movimento 
do trem, da perspectiva; mas ela nos é mostrada na forma de uma 
expansão a partir do centro, lá onde toda a prática da perspectiva 
linear acostumava o olho ao trajeto inverso, das bordas para o centro 
(o vocabulário diz bem: o ponto de fuga é aquele onde, logicamente, 
o olho chega ao fim do percurso). Insisto nessa inversão, vivida como 
violenta em uma vista tão perfeitamente perspectivista, e da qual não 
se deve duvidar, que estejam na origem da lenda dos espectadores 
apavorados. (AUMONT, 2004, p.39) 

 

 

                                                           
12

 Para além da noção de espectador, tendo um contato individual ou coletivo com a projeção de 
filmes, a criação e elaboração do cinema também podem ser consideradas como um processo em 
que participaram uma série de inventores, em diferentes países da Europa (França, Alemanha e Grã-
Bretanha) e nos Estados Unidos.   
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O Lanche do Bebê também identifica essa transição: atrás do plano que 

mostra um casal alimentando um bebê é possível visualizar as folhas das árvores 

vibrando remetendo à estética impressionista observada por Georges Méliès: 

 

[...] Lembramos da surpreendente reação de um dos primeiros 
espectadores do Lanche do bebê, Georges Méliès. Desdenhando 
comentar o que é, hoje ainda, o charme do filme, - as caretas da 
garotinha, seu jogo perverso com a câmera, a atitude incomodada e 
afetada dos pais-, Méliès só nota uma coisa: no fundo da imagem há 
árvores, e, maravilha, as folhas dessas árvores são agitadas pelo 
vento (AUMONT, 2004, p.34). 

 

Na memória do espectador eram captadas, junto às imagens, diversas 

sensações que, no contexto do primeiro cinema, despertavam certa confusão entre 

realidade e ficção. Essas imagens também apresentavam uma vocação documental, 

sendo, portanto, impensável a utilização de atores, esperando emitir a sensação de 

que estamos captando a realidade. 

Mesmo quando os irmãos Lumière passaram a produzir filmes com uma 

temática teatral e com uma duração mais longa, de aproximadamente 15 minutos, 

em geral não apresentavam linearidade dentro de um enredo e não empregavam o 

uso de legendas para a elaboração de uma lógica narrativa. 

Em contrapartida, observando as produções de Thomas Edison como The 

Life of an American Fireman (Edison Company, 1902), é evidenciada a tendência 

americana em torno da temática sensacionalista. Nessa produção é apresentada a 

exposição de acidentes da época, captando imagens da ação de bombeiros no 

exato instante de um incêndio. 

Eletrocutando um Elefante (1903) também merece destaque, com uma 

bilheteria relativamente alta nas feiras apresentadas. Dessa forma, um elefante 

sendo executado para o público, indica o fascínio que esse tipo de imagem exercia. 

A comparação entre as produções francesas e americanas sugerem como o olhar se 

modifica com relação à vista dos Lumiére se comparada com a de Thomas Edison, 

conforme Aumont: 

 

A vista de Lumière é, assim, literalmente, o que se vê a partir desse 
ponto, o que mostra visível do ponto escolhido, o exercício da visão 
(do olhar) a partir desse ponto. Vista e vista, filme e percepção visual, 
o jogo de palavras é menos tolo do que parece, e é com a visão que 
a estética de Lumière tem relação [...]. Ora o que vemos no 
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cinetoscópio de Edison? Poucas coisas, é verdade, pouco mais que 
uma performance sempre um pouco derrisória [...]. Uma palavra 
qualifica, a um só tempo, esses filmes e o dispositivo do tipo 
peepshow, em que são apresentados: a vista de Edison está fundada 
sobre o voyeurismo. [...] em Edison encontramos o ordinário no 
extraordinário. [...] O cinetoscópio alimenta o olho, mas com alimento 
claramente designado, objetivado, delimitado; ele satisfaz o olhar (a 
própria definição, segundo Lacan, da perversão). (AUMONT, 2004, 
p.34). 

 

Considerando que o meio vivenciado por Browning, reunindo o seu 

talento à diversidade dos espetáculos, compartilhando do contexto histórico 

elaborado pela vista de Edison, sua linguagem autoral seria fortemente influenciada 

por esse universo. Mesmo a vista dos irmãos Lumiére se diferenciando da de 

Edison, dando origem ao conceito de espectador e de Cinema, o americano se 

encontrava próximo dos elementos em gestação de um processo que resultaria na 

linguagem desenvolvida pela era da informação.  

 

Em 1886, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière foram os 
primeiros a projetar, para uma platéia um filme animado. A exemplo 
de outros pioneiros do cinema, como Thomas Edison nos Estados 
Unidos, os Lumière acreditavam que seu trabalho com imagens 
animadas seria direcionado para a pesquisa científica e não para a 
criação de uma indústria de entretenimento. Embora seja difícil de 
acreditar, tendo em vista as práticas impiedosas que empregava nos 
negócios, Edison alegou que resolvera deixar a indústria do cinema 
logo que seu potencial como “proposta de grande divertimento” se 
tornou claro. Certamente é verdade que, quando Edison rodou seus 
primeiros quinze metros de filme em 1888, o futuro que ele antevia 
para o cinema estava mais próximo do que hoje conhecemos como 
televisão: a ênfase devia ser o uso doméstico, baseado na 
informação. Apesar da impropriedade dos objetivos iniciais dos 
pioneiros, foram necessários quinze anos no século XX para que o 
filme narrativo se estabelecesse – tanto como um produto comercial 
viável quanto como um candidato para o status de “sétima arte”, a 
primeira forma artística original do novo século. (TURNER, 1997, 
p.11) 

 

Vale destacar que durante a exposição do Cinematógrafo francês, citada 

por Flávia Cesarino Costa, o público podia entrar em contato com uma mulher 

africana enjaulada.  Não muito diferente do filme produzido por Edison alguns anos 

antes, intitulado Buffalo Dance (1894), reproduzindo a dança do grupo nativo 

americano Buffalo Bill's Wild West show.  

Fica claro que parte do interesse do primeiro cinema e, posteriormente a 

produção fílmica de Browning, iriam tratar de temas semelhantes. Dialogando 
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imagem em movimento com os anseios da cultura vigente, problematizam de 

diferentes formas a temática do sujeito durante a ascensão do capitalismo 

financeiro.  

Browning irá expor a cultura outsider (em muitos casos também 

representa o olhar da metrópole sobre a colônia), sem perder de vista a identificação 

e intimidade com esses agentes e, partindo da mesma linguagem desenvolvida por 

Edison, denuncia o tipo de prática reforçada por esse olhar. 

Browning muitas vezes expõe vítimas da política neocolonial, mas como 

objeto de denúncia e, por meio da construção de uma linguagem específica, busca a 

resignificação e valorização do sujeito.   

Participando das manifestações de lazer das margens e da construção do 

mesmo olhar de Edison, elabora uma linguagem própria, ressignificando as mesmas 

práticas da política do neocolonial que, nas palavras de Letícia Bicalho Canêdo 

enalteciam:  

 [...] a superioridade da raça branca, incapacidade dos ‘nativos’ de 
dirigirem ou explorarem por conta própria seus recursos naturais, até 
mesmo a grande missão de levar aos povos ‘de cor’ ignorantes as 
‘vantagens’ da cultura intelectual, social, cientifica, industrial e 
artística das raças brancas superiores (CANÊDO, 1986, p.9).  

 

Na América, onde os meios mais diretos foram favorecidos para manter e 

surpreender o público como, por exemplo, a projeção de um criminoso disparando a 

arma diretamente para o olho da câmera, Browning compartilhava do mesmo 

impulso macabro afirmando que "noventa por cento das pessoas são inclinadas ao 

pensamento mórbido13” (MADDREY, 2004, p.97, tradução nossa). 

Mesmo com a indústria cinematográfica da década 1920, não elaborando 

de forma tão intensa essas referências da passagem do século, conduz seus filmes 

sob esta ótica. Com uma ligação direta com a cultura americana do século XIX, 

também apontadas pelo profundo conhecimento que tinha da literatura gótica, não 

compreendia porque os diretores de Hollywood também não ultrapassavam as 

barreiras impostas. 

Preocupado com a necessidade de encontrar a cultura outsider 

americana, seu passado profissional rendeu uma série de produções ambientadas 

em um meio próximo ao diretor. Na convivência com diferentes artistas, excluídos da 

                                                           
13

 ““Ninety percent of the people are morbid-minded” the director said”. 
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cultura vigente, adquiriu condições de entender valores alternativos à cultura 

tradicional e projetar-se em diferentes filmes que o consagraram.  

O tipo de entretenimento que atraiu um grande público em seus cinco 

anos de estrada molda uma temática e estética própria, vinculadas ao bizarro e 

extraordinário, indicando o desenvolvimento de uma linguagem única, autoral. 

Transpondo as fronteiras visíveis da cultura que o cerca, empregou ao mesmo 

tempo os mesmos mecanismos apresentados por ela.  

O conjunto de suas produções apresenta os ingredientes necessários 

para o processo que resulta a emancipação de um filme à categoria cult. Expondo 

um tipo específico de cultura, partindo dos mesmos antagonismos estipulados por 

ela, tornou seus filmes fortes o bastante para uma cultura baseada ao longo dos 

séculos na repressão do corpo. 

Suas produções também revelam o peso das estruturas das leis sobre 

uma ordem disciplinadora, apresentando corpos desviantes, e a lei e punição na 

construção que nega o corpo defeituoso.  

Browning elabora questões de direito e punição e, apontando um conjunto 

de leis construídas por grupos marginalizados, expondo os preconceitos e as 

limitações sociais que lhes são impostas.  

Desse modo, não apenas inverte os conceitos determinados por sua 

cultura, mas ressignifica os valores atribuídos ao conjunto de duas forças iguais, 

mas contrárias, tanto no conteúdo como na forma.  

Investigando o universo outsider e o mundo das margens por meio da 

repetição e dualidade, ressaltou gestos, maquiagens, ultrapassando os limites do 

corpo.  

Na impossibilidade de suas personagens se adaptarem ao mundo, 

alimentou a formatação de novos gêneros a partir da segunda metade do século XX, 

especialmente os vinculados à produção underground.  Partindo da análise de 

Joanne Hollows em torno da gestação de novos gêneros na segunda metade do 

século XX no artigo The masculinity of Cult14 podemos identificar a abordagem 

pioneira do cinema de Browning. 

 

                                                           
14

 HOLLOWS, Joanne. “The Masculinity of Cult” in Defining Cult Movies: The Cultural Politics of 
Oppositional Taste. Org. Jancovich, Mark, Nova York: Manchester University Press, 2003. 
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Greg Taylor argumentou que as raízes do cult  geralmente 
privilegiam o "conhecimento especializado" baseados na  
"identificação e isolamento das obras da arte marginal" em desafio 
ao gosto  da  "massa" e à grande extensão da lógica da cultura de 
consumo (1999:15). Camp, por outro lado, é menos preocupado com 
os objetos e mais com a interpretação, demonstrando que, 
potencialmente, qualquer objeto de cultura de massa no início e 
meados da década de 1960 nos EUA, não só contribuiu para a 
formação de um campo estético, mas também atuou como um local 
para a expressão "de uma comunidade”, oferecendo um ambiente 
para a sua construção15”. (HOLLOWS, 2003, p.39, tradução nossa) 

 

Dessa forma, sua obra oferece uma relação entre presente, passado e 

futuro, ampliando os estudos culturais em torno do período da modernidade, 

revelando um diálogo entre o espectador e obra, transcendente ao período em que 

foi criada. Perceber o fluxo entre as dimensões do tempo, impregnado de sentidos e 

significados, exige um esforço contínuo e uma relação intima com suas formas de 

linguagem.  

Alimentando novas formas de se pensar a produção cinematográfica e a 

própria história, alimentou a fantasia de que as pessoas que vivem à margem, sem 

qualquer tipo de privilégio, possuem algo vital, alguma qualidade essencial, que de 

alguma forma foi perdido. 

O encontro com o estranho mundo de Browning, revela  o anseio da 

sociedade americana em eliminar suas próprias origens sociais, sua própria história.   

Talvez, se identificar com esses “outros”, recupere no plano mental o que 

eles entendiam como valores e sentimentos anteriormente perdidos e, 

desenvolvendo uma nova linguagem fílmica, trabalhou de “[...] forma alternativa a 

relação do indivíduo com a sociedade, geografias não mapeada com classe, etnia, 

gênero e cidadania, mas de acordo com medidas de valor como a profundidade do 

sentimento e da crença16” (HALE,  2001, p. 3-4, tradução nossa). 

No processo, mudou o significado de ideias reveladas em suas produções 

como autenticidade e comunidade, determinando  um modo de se fazer filmes 

                                                           
15

 “Greg Taylor has argued that roots of cult often privileged ‘connoisseurship’ and were based on 
‘identification and isolation of marginal artworks’ in defiance of ‘mass’ taste and the wider logic of 
consumer culture (1999: 15). Camp, on the other hand, is concerned less with the selection of objects 
and more with ‘interpretation, demonstrating that ‘potentially any mass culture object can be early to 
mid-1960s in the USA not only contributed to the formation of a camp aesthetic but also acted as a 
site for the ‘expression of community and a site for community building” […] 

16
 [...] “had developed alternative measures of relationship of the individual to society, geographies 

mapped not with class, race, gender, and citizenship but according to less material measures of value 
like depth of feeling and belief”. 



24 
 

 

baseados no conceito de oposição à cultura tradicional,  apresentando um campo 

fértil  no exame em torno  [...] “de um conflito cultural e político, a contradição entre o 

desejo de auto-determinação e autonomia e o desejo de uma terra,  vida moral e 

emocional significativa17” (HALE, 2001, p. 3, tradução nossa). 

 

2.2  Tod Browning em Hollywood 

 

Browning entra para a indústria do cinema por meio do seu talento nas 

montagens teatrais dos vaudevilles, atuando nos filmes de pastelão de Dillon, entre 

os anos de 1909 e 1913. 

Participando de aproximadamente 45 curtas, conhece D.W Griffith nas 

filmagens de Scenting a Terrible Crime (1913), rodado na Biograph Studios. 

No momento em que Griffith é transferido para a Reliance-Majestic Studio, 

Browning abandona o trabalho de ator se tornando assistente de direção em 

Intolerance (Intolerância, 1916), uma das obras máximas de Griffith, ao lado de The 

Birth of Nation (1915). 

Vale destacar que a importância histórica de Griffith demarcou a 

inauguração da narrativa do Cinema Clássico. 

Ao lado de Griffith18 até o ano de 1917, no início da década de 1920 já 

tinha se consagrado como diretor e roteirista. Com produções até o ano de 1939, 

elaboradas em diferentes gêneros, reúne elementos em comum, característicos de 

sua obra. 

Considerando a aproximação entre os dois, Martin F. Norden indica as 

principais características que afastam os dois diretores de acordo com a sua 

abordagem fílmica  

 

[...] Tornou-se aparente dentro de alguns anos que os dois cineastas 
apresentaram diferentes perspectivas a respeito de diversos temas, 
incluindo questões relativas à deficiência física. Como observado 

                                                           
17

 […] “cultural and political conflict, the contradiction between the desire for self determination and 
autonomy and the disire for grounded, morally and emotionally meaningful life”. 
18

 No período em que trabalhava ao lado de Griffith, no dia 16 de junho de 1915, Browning ao dirigir 
alcoolizado provocou um acidente significativo para a sua vida.  O ator Elmer Booth, bastante famoso 
na época, acompanhava Browning, não resistindo aos ferimentos, falecendo no local do acidente.  
Browning iria sofrer graves ferimentos nas pernas, tornando-se manco para o resto de sua vida. A 
família de Booth, bastante respeitada pela indústria de Hollywood, nunca perdoou o diretor, negando 
falar a respeito do tema com o pesquisador Elias Savada. 
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anteriormente, Griffith manteve um profundo respeito pelos valores 
conservadores do Mainstream, especialmente expostos em obras 
literárias e teatrais do século XIX, mesmo depois da experiência da 
Segunda Guerra Mundial, tornando-os irremediavelmente fora de 
moda. Browning, por outro lado, se tornou mais do que antiquado, 
nunca se sentindo totalmente confortável com esses valores 
sentimentais19. (NORDEN, 1994, p.83, tradução nossa) 

 

Os desconfortos com os valores conservadores da cultura americana 

citados pelo autor são apresentados de diferentes formas, conforme as 

singularidades que compõem o desenvolvimento de sua trama. 

Logo no seu primeiro sucesso The Virgin of Stamboul (1920), não apenas 

apresenta cenários fora das fronteiras da América, como torna a ambientação do 

filme o aspecto mais importante da narrativa. 

Com o enredo e ação partindo do território representado, Browning opera 

a atuação de seus personagens de acordo com a singularidade do local: os haréns e 

deserto da Argélia em Under Two Flags (1922), a excentricidade da China em 

Drifting (1923), a América do Sul em The Dangerous Flirt (1924) Cingapura em The 

Road Mandalay (1928), a selva e aldeias canibais do Congo em West of Zanzibar 

(1928) e em Where East is East (1929) apresentando a captura de tigres nas selvas 

da Indochina para o mercado dos circos. 

Por meio do cenário e movimentação acentuada dos personagens, 

aproveita as singularidades do local ou de personagens menores estereotipados, 

conduzindo uma narrativa melodramática. 

Ao mesmo tempo, em Outside The Law (1920), The Man Under Cover, 

(1922), Silk Stocking Sal (1924), Dollar Down (1925), The Blackbird (1926) e The Big 

City (1928), desenvolve a trama em torno da fraude e do crime, tendo como 

personagens principais ladrões e vigaristas. 

A reabilitação dos personagens, ocorrendo geralmente de forma 

milagrosa, ou muitas vezes os criminosos escapando sem nenhuma forma de 

punição, se destaca no conjunto dessas produções. Outro aspecto notório é a 

excentricidade das personagens centrais: anões, ventríloquos, homens fortes, ou 

                                                           
19

 It became apparent within several years that the two filmmakers held vastly differing perspectives 
on various topics, including physical disability issues. As previously noted, Griffith held a deep respect 
for Maistream conservative values, especially those reflected in literary and theatrical works of 
nineteenth century, and clung to them even after experiences of the World War made them hopelessly 
passé. Browning, on the other hand, was more of a square peg who never felt entirely comfortable 
with these sentimental values. (NORDEN, Martin F. The Cinema of isolation: a history of physical 
disability in the movies. New Brunswick: Rutgers University Press, 1994, p. 83. 



26 
 

 

desmembrados. Geralmente, esses personagens chamam mais atenção pela 

habilidade e confiança do seu movimento durante a cena do que o papel que 

representam apontados na descrição de The Unholy Three feita por Wheeler 

Winston Dixon.  

 

[...] The Unholy Three (1925) de Tod Borwning, representa outro 
drama policial, em que uma gang de três bandidos bizarros – 
Hércules (Victor Mclanglen representando um homem forte, o anão 
Tweedledee (Harry Earles20) e seu líder, o ventríloquo Echo (Chaney) 
travam uma campanha de terror e mentiras contra a sociedade 
convencional21 (DIXON, 2010 p.12, tradução nossa) 

 

Lon Chaney, principal ator da carreira de Browning, será fundamental na 

construção dessa estrutura desenvolvida pelo diretor22.  Dispondo do seu talento 

para a representação do corpo defeituoso, tornando-o extraordinário por meio da 

movimentação do ator em cena, era capaz de interpretar qualquer papel, ou até 

mesmo dois papéis na mesma trama, como o caso de Outside The Law e The 

Blackbird.  

A indústria do cinema descreve em uma pequena canção, a capacidade 

de transformação de Lon Chaney: 

 

Lon Chaney vai te pegar, se você não se cuidar! 
Ele é capaz de te atacar e subir em cima de você, com um grito! 
Você vai encontrá-lo em um bule, você vai encontrá-lo no zoológico, 
Ele pode ser apenas a metade de um homem - e então ele pode se 
tornar dois. 
Canção da MGM’s Hollywood Revue de 192923 (MANK, 1994, p.55, 
tradução nossa) 

 

                                                           
20

 Harry Earles representaria mais tarde o anão de circo, protagonista de Freaks. 
21

 “[...] Tod Browning’s The Unholy Three (1925), another crime drama, in which a ganga of three 
bizarre crooks – a strongman, Hercules (Victor Mclanglen), a dwarf, Tweedledee (Harry Earles) and 
their leader, the ventriloquist Echo (Chaney) – wage a campaign of terror and deceit against 
conventional society”. 
22

 Lon Chaney e Tod Browning trabalharam em parceria nos seguintes filmes: The Wicked Darling 
(1919), Outside the Law (1920), The Unholy Three (1925), The Black Bird (1926), The Road To 
Mandalay (1926), The Unknown (1927), London After Midnight (1927),  West of Zanzibar (1928), 
Where East is East (1929). 
23

 Lon Chaney’s gonna get you, IF you don’t watch out! 
He’s liable to pounce upon you, with a shout! 
You’ll find him in the teapot, you’ll find him in the zoo, 
He may be only a half a man – and then he may be two. 
Song from MGM’s Hollywood Revue of 1929. 
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Desde criança, Chaney aprendeu a arte da pantomima, filho de casal 

surdo mudo, já tinha o hábito de narrar com o corpo diferentes situações enquanto 

cuidava de seus irmãos mais novos.  

Por meio de suas performances, levava ao limite a arte objetiva da mímica 

junto à expressão corporal e facial, alimentando o desejo de Browning em produzir 

filmes fora padrão, representativos da cultura dos circos. 

Tornando-se o “homem de mil faces”, inicia a parceria com Browning em 

“The Wicked Darling” (1919), aprimorando a técnica e definição do seu estilo autoral 

em produções de sucesso até 1929. 

É possível destacar que Chaney também participou dos filmes onde a 

ambientação se sobressai sobre os demais elementos da trama como West of 

Zanzibar (1928) e Where East is East (1929). 

Outro agrupamento de filmes desenvolvidos por Browning e Chaney, 

apresenta como elemento principal a representação do universo do espetáculo como 

The Unkown de 1927, The Unholy Three (1925) e London After Midnight (1927), 

compartilhando os elementos que também estruturam as tramas em torno do crime e 

da fraude. 

Outras obras também podem ser incluídas, compondo a mesma estrutura, 

mas desenvolvidas sem a parceria de Chaney como The White Tiger (1923), The 

Mystic (1925), The Show (1927),  Freaks (1932) e Miracles for Sale (1939). 

Comparando as produções estreladas por Lon Chaney com outras 

desenvolvidas sem a sua participação, é possível identificar a importância do ator 

para o amadurecimento das técnicas do diretor.  

Analisando cenas do personagem Alonzo, representado por Chaney em 

The Unkown, alguns aspectos ressaltados pela obra de Browning se tornam 

evidentes. Alonzo trabalha no circo e é apaixonado pela jovem Estrellita (Joan 

Crawford), que não consegue conceber a ideia de ser tocada por um homem. Alonzo 

se disfarça durante a trama, fingindo amputar os seus braços, esperando conquistar 

Estrellita, ao mesmo tempo em que não levanta a suspeita de ser o assassino do pai 

da garota.  

Em uma determinada cena, Chaney treinando para se tornar um homem 

sem os braços, usa os pés para comer, beber e fumar. Cena repetida em Freaks 

com atores dos sideshows que nasceram sem os braços ou os membros superiores 

e inferiores. 
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Da mesma maneira, os efeitos da cena final de Freaks, expondo a 

personagem Cleopatra transformada em uma mulher-galinha, foram anteriormente 

testados em Chaney, ressaltando que ator morre dois anos antes do filme, em 

agosto de 1930. 

Na contramão do sistema de estrelato e da beleza padronizada dos 

grandes estúdios, o talento de Chaney também alimentou os desejos de Browning, 

dialogando o cinema com os movimentos artísticos do início do século XX, na 

análise de David J. Skal: 

 

 “[...] a plasticidade de Chaney, por meio dos esforços em adquirir 
efeitos sombreados com seu próprio corpo, contemporâneo aos 
pintores emergentes do Cubismo e Dadaísmo, estica a forma 
humana, aumentando configurações bizarras” 24(SKAL, 2001, p.71, 
tradução nossa).  

 

Desse modo, Chaney e Browning subvertem a cultura do mainstream 

dentro do próprio sistema, contratados em 1925 pela MGM, considerando o termo 

dentro dos aspectos destacados por Pieter J. Fourie: 

 

Por cinema mainstream queremos dizer (1) filmes produzidos por 
grandes estúdios, (2) os chamados grandes filmes de bilheteria ou 
populares, e (3) filmes produzidos no contexto de considerações 
capitalistas e, portanto, com a ênfase no sucesso comercial25. 
(FOURIE, 2006, p.225, tradução nossa) 

 

Esse feito também pode ser creditado a Irving Thalberg, gerente das 

instalações da Universal Studios até o ano de 1925, supervisionando quase todas as 

produções de Browning nos dois estúdios.  

No momento em que o produtor deixa a Universal, seguindo o seu 

trabalho na MGM, Browning e Chaney também são contratados em diferentes 

produções da MGM.  

Com exceção do remake de Outside The Law (1930), The Iron Man 

(1931) e Drácula (1931), produzidos pela Universal e sem Thalberg, todos os filmes 
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 Chaney’s plastic experiments on his own body shadowed the concurrent efforts of Cubist, Dadaist, 
and emerging surrealist painters to stretch the human for into increasingly bizarre configurations. 
25

 “By mainstream cinema we mean (1) films produced by the big studios, (2) the so called big box-
office movies and thus popular films, and (3) films produced against the background of capitalist 
considerations and thus with the emphasis on commercial success”. 
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de Browning depois do ano de 1924 foram rodados na MGM dando continuidade ao 

trabalho com o produtor. 

Thalberg era fascinado pelos resultados da imaginação de Browning junto 

ao talento de Chaney, dando liberdade total de criação, exemplificado pelo modo em 

que tratava os roteiristas, descrito em suas palavras: 

 

"Eu não quero impor muitas das minhas idéias sobre os roteiristas", 
disse ele. "Quero apenas ajudar a esclarecer e construir suas 
próprias idéias. Vocês são os criadores, não eu". (VIEIRA, 2010, p. 
37) 

 

Além da afinidade profissional, Chaney e Browning apresentavam outras 

características em comum: bastante reservados, não se habituavam ao glamour de 

Hollywood e morreram em decorrência de câncer na garganta.  

No funeral de Chaney, Browning e Thalberg, ao lado de Louis B Mayer, 

Nicholas Scheck, e Lionel Barrymore carregaram o seu caixão. A parceria encerrada 

após a morte do ator coincide com o momento em que Browning desenvolve a 

linguagem cinematográfica do horror, dando ascensão às produções da Universal 

com Drácula, sem a supervisão de Thalberg, mesmo trabalhando para a MGM.  

De toda maneira, à medida que Chaney participou da migração da 

linguagem do Expressionismo para Hollywood, também foi importante para a 

elaboração do gênero na América.   

Ao lado do filme O gato e o Canário (1927) de Paul Leni, Lon Chaney 

atuou nas primeiras produções do gênero de horror da década de 1920, 

representando Erik na obra O Fantasma da Ópera (1925) de Rupert Julian. 

Mark Cousins assinala a dramaticidade de Chaney como o principal 

exemplo da contribuição do Expressionismo Alemão para o cinema americano, ao 

mesmo tempo reconhece que, a partir de 1931, com Drácula de Browning e 

Frankenstein de James Whale, a Universal lançaria “’[...] o horror como gênero, um 

tipo de filme agradável, reconhecido e apreciado pelo público, com seus próprios 

atores e estilo26” (COUSINS, 2006, p.137, tradução nossa). 

Eric Hobsbawn também destaca o período em que o mercado 

cinematográfico incorpora uma série de elementos da estética expressionista por 
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 [...]as a genre, a type of pleasurable film that audiences recognized and enjoyed and which had its 
own actors and style. 
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meio da cooperação entre profissionais americanos e europeus, exemplificados pela 

produção de Browning e Whale: 

 

““Tio” Carl Laemmle, o chefão da Universal Studios, talvez o menos 
intelectualmente ambicioso dos mandachuvas de Hollywood, cuidava 
de abastecer-se com os mais recentes homens e ideias nas visitas 
anuais à sua Alemanha natal, com  o resultado de que o produto 
característico de seus estúdios, o filme de horror (Frankenstein, 
Drácula etc.), era às vezes uma cópia bastante próxima de modelos 
expressionistas alemães. O fluxo de diretores da Europa Central, 
como Lang, Lubitsch e Wilder, para o outro lado do Atlântico – e 
praticamente todos eles eram vistos como intelectuais em suas terras 
nativas – iria ter impacto considerável sobre a própria Hollywood, 
para não falar de técnicos como Karl Freund (1890-1969) ou Eugen 
Schufftan (1893-1977)”. (HOBSBAWM, 1994, p.183). 

 

O Conde de Bram Stoker, originalmente reservado a Lon Chaney, 

consagra o ator húngaro Bela Lugosi27na produção de Browning de maior projeção. 

Empregando o claro e escuro expressionista, a distorção de ângulos e 

sombreamento emprestados de filmes como O Golem (Paul Wegener, 1920) e O 

Gabinete do Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920) contribui para a emancipação do 

gênero de horror, imortalizando uma imagem específica do vampiro.   

Mesmo trabalhando com a temática do vampiro em London After Midnight 

(1927), a sua abordagem ainda não participava do gênero de horror, mas reforçava 

a narrativa em torno da resolução de um crime, compartilhando dos dramas que se 

desenvolviam em torno da exposição da fraude.  

Levando em consideração a aproximação de Drácula com o 

expressionismo, comparado ao clássico Nosferatu (1922) do diretor F. W. Murnau, 

Bela Lugosi apresentaria uma imagem inédita do monstro. O vampiro humanizado 

de Browning criaria uma série de clichês no gênero, sendo posteriormente adotado 

pela cultura pop28. 

Drácula também surge no contexto que levaria ao processo de 

consolidação do sistema de autocensura desenvolvido pela indústria desde o início 

                                                           
27

 Bela Lugosi já tinha atuado em um pequeno papel na produção de Browning em The Thirteenth 
Chair (1929). 

28
 A humanização da imagem do personagem de Lugosi também indica a elaboração de um estilo 

próprio do diretor, ao orientar o espectador para uma nova abordagem frente à figura do monstro, 
comumente explorado e desumanizado. 
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da década de 1920, expressos na figura de William Harrison Hays, descrita por 

Carlos E. Cortés29: 

 

Em 1922, o antigo chefe executivo do partido Republicano Will Hays 
tornou-se Presidente dos Produtores e Distribuidores 
Cinematográficos dos Estados Unidos. Selecionado por Hollywood 
para proteger a indústria contra a crítica governamental e do público, 
procurou criar um sistema de auto-regulação. No entanto, Hays 
encontrou forte oposição dos magnatas dos estúdios ao impor seu 
padrão rural e moral protestante sobre o conteúdo dos filmes. Em 
1930, presidiu a elaboração da redação do Código para a Motion 
Picture Production, estabelecendo as diretrizes do que Hollywood 
deveria ou não ensinar os seus espectadores. Em um primeiro 
momento, apenas alguns cineastas seguiram o texto. Mas crescentes 
ameaças de censuras federais e a pressão da opinião pública, 
incluindo o posicionamento em 1934 dos Bispos Católicos da Legião 
da Decência, reivindicaram a avaliação dos filmes, sugerindo um 
regime de autocensura através do Código, como uma forma de 
amenizar os males. Em 1934, concordou relutantemente em submeter 
a indústria à Produção e Administração do Código, sugerindo o 
respeito às normas para o fornecimento do  Selo de Aprovação, 
aumentando o rigor nas exibições30. (CORTÉZ, 1991, p.25, tradução 
nossa) 

 

Durante as filmagens foram evitadas a representação de mordidas no 

pescoço e da morte por estaca, consideradas dotadas de conteúdo erótico e 

violência explícita. 

De toda forma, “nos primeiros anos de vigência do código em 1931, a 

aplicação das leis de produção recém-adotadas, prestaram relativamente pouca 

atenção para a onda repentina dos filmes de horror”31” (PHILLIPS, 2008, p.61, 

tradução nossa)  

                                                           
29

 CORTÉS, Carlos E. “Hollywood Interracial Love: Social Taboo as Screen Titillation” in LOUKIDES, 
Paul e FULLER, Linda. K. Beyond the Stars: Plot Conventions in American Popular Film (Volume 2: 
Plot Conventions in American Film). Columbus: Bowling Green State University Popular Press, 1991. 
30

 In 1922, former Republican Postmaster General Will Hays became president of the Motion Picture 
Producers and Distributors of America. Selected by Hollywood to provide a buffer against 
governmental and public criticism, Hays sought to create a system of industry self-regulation. 
However, he encountered opposition from studio moguls as he tried to impose his rural Protestant 
moral standards on film content. In 1930, Hays commissioned the writing of a Motion Picture 
Production Code-content guidelines for what Hollywood movies should teach and not teach viewers. 
At first filmmakers only selectively followed the Code. But increasing threats of federal censorship and 
growing public pressure, including the 1934 establishment by Catholic bishops of the Legion of 
Decency to evaluate movies, impelled Hollywood to choose self-censorship via the Code as a lesser 
evil. So in 1934 the reluctantly agreed to submit scripts to the industry’s Production Code 
Administration, whose suggestions had to be followed for a film to earn a Code Seal of Approval, 
increasingly de rigueur for exhibition. 
31

 “During their initial emergence in 1931, the enforcers of newly adopted Production Code paid 
relatively little attention to the sudden spate of horror films”. 
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Ao mesmo tempo, em decorrência desse mesmo processo, os filmes de 

horror se estabeleceram fora dos grandes estúdios. Com produções classificadas 

como B movies a Universal, no período considerado um estúdio pequeno, iria 

promover as ascensão do gênero. 

Interessante notar que o processo de estabelecimento de uma cultura 

massificada por meio de instrumentos reguladores da própria sociedade envolvidos 

no setor cinematográfico, vai ao encontro da euforia do capitalismo e da desilusão 

com o crack da bolsa de 1929.   

Sobre a indústria cinematográfica do período e a busca por novos 

paradigmas dentro do contexto de crise, o historiador Wagner Pinheiro Pereira 

destaca: 

 

O cinema foi das últimas indústrias norte-americanas a ser afetada 
pela grande depressão. Sendo os seus ingressos tão baratos, o 
cinema não só continuou a ser a única distração acessível à maior 
parte da população, como ainda se dava o fato de as salas que 
ficavam abertas de noite constituírem o refúgio ideal para os 
homeless. Nesse sentido, a grande depressão foi contemporânea de 
uma verdadeira idade de ouro: mais que 500 filmes foram produzidos 
em 1930 e 1940, apesar do aumento dos orçamentos impostos pela 
nova técnica. Enquanto isso, os norte-americanos questionavam 
seus valores, encontrando nas salas de cinema um refúgio contra os 
dramas vividos pela sociedade em crise. (PEREIRA, 2006, p. 74-75) 

 

Desse modo, a ascensão do gênero de horror expõe a insatisfação com o 

mundo moderno e industrial, identificando desconfortos próprios do período. 

Caminhando na contramão do entretenimento familiar, atinge um público bastante 

expressivo, despertando a cobiça dos grandes estúdios no início da década de 

1930.  

Nesse momento, Irving Thalberg recorre a Browning em 1932 com o 

intuito de “[...] produzir a versão mais ambiciosa entre os tantos filmes de circo já 

então produzidos32” (BAXTER, 1970, p.101 apud LANGENBACH, 2010, p.15, 

tradução nossa) 
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 […] to make a more ambitious version of the many successful circus films than being produced 
(tradução nossa) 
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Adaptando o conto de Tod Robbins33, roda a obra maldita e 

posteriormente cultuada Freaks (1932).  Desenvolvendo a narrativa em torno da 

possibilidade de uma relação física e amorosa entre o anão Hans e a trapezista 

Cleópatra, combinando o estilo cinza dos documentários às sombras e luzes 

expressionistas no final da trama, os artistas reais de sideshow aterrorizaram os 

espectadores. 

A MGM retira o filme do seu catálogo, vendendo os direitos de exibição a 

uma distribuidora de filmes qualificados como exploitations34. Mesmo o estúdio 

tomando uma postura tão severa com relação ao filme, Thalberg sai em defesa de 

Browning, afirmando que produzir Freaks na fábrica do glamour era um feito 

extraordinário. 

Após o escândalo e com a supervisão de Thalberg, Browning iria produzir 

na MGM filmes palatáveis ao público, a exemplo de Fast Workers (1933) e Mark of 

the Vampire (1935), um remake de London After Midnight com os vampiros 

interpretados por Lugosi e Lionel Atwill. 

 Em The Devil Doll (1936), volta com temática e estilo controverso, 

apresentando Lionel Barrymore travestido de uma mulher idosa, proprietária de uma 

loja de bonecas em Paris. Embora o filme seja elaborado fora do gênero de horror, 

apresenta cenas bastante fortes, trabalhando o sentimento de ganância do 

personagem de Barrymore. 

Em 1939, Browning se despede da indústria de Hollywood com o filme 

Miracles for Sale (1939), um drama ambientado em um congresso de mágicos. 

Aposentando-se em uma mansão em Malibu na Califórnia, iria morrer solitário, 18 

anos após a morte de sua esposa, a atriz Alice Houghton, sendo encontrado no 

banheiro em outubro de 1962, mesmo ano que Freaks seria redescoberto após uma 

homenagem no Festival de Cannes.  

A obra de Browning se tornaria um cult, abrindo o circuito dos Midnight 

Movies no Elgin Theater de Nova York no ano de 1972. Em 2000 o Musée d'Orsay 

apresentou uma retrospectiva abrangente dos seus filmes sob o título L'insolite (“O 

Insólito”). No Brasil, Freaks será exibido pela primeira vez nos cinemas no ano de 
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 Tod Robbins foi um autor de horror bastante conhecido no início do século XX, nasceu Clarence 
Aaron Robins no Brooklyn, New York, em 25 de Junho de 1888. Além de Freaks, Browining também 
adaptou The Unholy Three (1917). 
34

 Exploitation pode ser traduzido como cinema apelativo, fazendo parte de uma categoria de filmes 
onde a temática é abordada de forma sensacionalista por meio de efeitos especiais exagerados, 
sexo, violência e consumo de drogas, entre outros. 
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2012 na mostra “monstrumanidade” na Universidade de São Paulo, título que serviu 

de inspiração para a pesquisa. Estudando o tema no mesmo período e em 

pesquisas anteriores35, identificando e compartilhando as mesmas questões 

levantadas no conjunto das produções exibidas, o encontro com a mostra 

representou uma feliz coincidência. 

 

2.3 Década de 1920: Representações do Circo e a Formação do Cinema   

Autoral 

 

No período em que Browning trabalhou como ator em Hollywood, entrou 

em contato com outros profissionais que iriam trabalhar em muitos dos seus filmes. 

Assim como o diretor, esses profissionais iniciaram a sua carreira dentro 

do gênero da comédia pastelão, atuando principalmente na Mack Sennet`s Keystone 

Films, produtora de Mack Sennet, especializada em filmes de comédia e ação 

conforme a descrição de Charles F. Adams: 

 

Mack Sennet fez sua reputação como o mestre da comédia [....] Suas 
loucas palhaçadas pareciam fazer pouco sentido, mas o público do 
cinema não parecia se importar. Nos filmes de Sennet, tortas de 
creme voavam do acaso, carros disparavam atravessando semáforos 
sem nenhum incidente, edifícios explodiam sem uma razão aparente, 
os tiras corriam e corriam até cair sem qualquer propósito claro36. 
(ADAMS, 2005, p.143, tradução nossa) 

 

Mesmo Browning produzindo variações do gênero dramático, muitos dos 

recursos empregados pela comédia seriam reelaborados por sua narrativa fílmica. 

Desse modo, o gênero pastelão visto de uma perspectiva mais ampla, fornece 

subsídios para a análise em torno da composição do seu cinema autoral. 

Ao mesmo tempo, levando em consideração a diversidade de sua carreira 

no circo, reelaboradas no cinema por meio da representação dos palcos ou a 
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 No ano de 2007 iniciei a pesquisa a respeito de Tod Browning por meio da análise fílmica de 
Freaks (1932) no curso de extensão universitária em “Cinema História e Linguagem”, ministrado pelo 
Prof. Dr. Wagner Pinheiro Pereira na Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e 
Extensão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
36

 Mack Sennet had already made his reputation as the master of movie comedy. Their madcap antics 
made little sense, but movie audiences didn't seem to care. In Sennet's films, custard pies flew without 
provocation, cars rocketed through traffic lights without incident, buildings exploded for no apparent 
reason, and the Kops ran and scrambled and collapsed without any clear purpose. 
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aplicação de suas diferentes linguagens, Browning reforça características 

específicas que determinam o seu modo de fazer filmes. 

Ao lado desses aspectos, o vínculo com a atuação e estilo próprio de Lon 

Chaney, desafiou Browning na construção de um estilo focado principalmente no 

jogo entre a convenção da anormalidade e normalidade, moralidade e imoralidade. 

Partindo, em um primeiro momento, da observação de algumas de suas 

produções, nas quais a chamada gag (item fundamental dos pastelões), se associa 

a outras características elaboradas pelo gênero, podemos vincular seu passado 

como ator à formação de alguns componentes específicos da sua linguagem fílmica. 

A gag dos anos 1910 corresponde a um tipo de piada, formulada por meio 

do elemento surpresa, criando um efeito cômico a partir da descoberta do engano.  

Junto à gag, a temática dos filmes freqüentemente utiliza um tempo específico na 

elaboração da piada, ritmo que depende do talento do ator para alcançar o riso da 

platéia. 

Ao mesmo tempo, é empregada uma série de outros recursos: a 

transformação do personagem por meio de disfarces, repetição de gestos faciais ou 

movimento corporal e, por vezes, o mesmo ator representando dois personagens 

diferentes.  

Diferenciando-se de outros gêneros, o jogo entre dois personagens 

antagônicos, principalmente o “vilão” e o “policial”, são formulados de forma oposta: 

o que incorpora a lei é ridicularizado pela incompetência e ineficácia de suas ações, 

indicando o caminho das investigações ao vilão. 

Ao lado de personagens principais tristes e solitários, também tira proveito 

de atores secundários com o único propósito de causar riso em determinada cena. 

Muitas vezes, a seleção de anões e gigantes, causando o riso por meio 

da observação da diferença ou simplesmente a introdução de atores com uma 

fisionomia fora do comum junto a metáforas representadas de forma literal, também 

são orientados no intuito de ressaltar efeitos cômicos. 

Browning emprega essa série de características que identificam a 

linguagem do pastelão, em gêneros e propósitos diferentes. Algumas obras 

permitem identificar recursos emprestados da linguagem do gênero: a briga entre 

dois personagens representados pelo mesmo ator em Be My Wife (1921), repetido 

por Lon Chaney em The Black Bird (1926).  



36 
 

 

No mesmo filme, um cavalheiro disfarçado gesticula de forma exagerada, 

ao mesmo tempo em que a trama exibe uma cena de um bêbado cambaleante, 

andando na direção oposta de outros personagens enfileirados, tropeçando no 

próprio calcanhar. 

The Devil Doll (1936) também parte do jogo de oposição entre 

personagens antagônicos, ridicularizando o policial que entrega o plano de 

investigação.  

Assim como os pastelões, o diretor também utiliza a linguagem da 

comédia burlesca em diferentes ocasiões: a barba falsa que atrapalha o beijo final 

das personagens principais em The Show (1927), o garçom que expulsa aos chutes 

um cliente do bar em The Wicked Darling (1919). 

Por vezes, recorre a esse tipo de linguagem como uma forma de atenuar 

a tensão, no decorrer da trama, observado por Boris Henry37: 

 

A comédia que eles trazem para a cena depende em grande parte da 
sua aparência física, suas roupas características, seu 
comportamento, seus gestos incomuns e, especialmente, a distorção 
de seu rosto. Esse personagem cômico é geralmente desajeitado, 
pouco à vontade e tímido – mesmo assim lúcido.  Eles se encontram 
apenas de passagem- um bêbado, um serviçal, um porteiro, um 
espectador - ou de outra forma, são personagens secundários, como 
Herr Bauer, o professor de violino em No Woman Knows; Martin, o 
zelador do sanatório em Drácula, 1931; Roscoe, o gago em Freaks, 
Pinky, a mulher de Fast Workers 1933; ou Quinn, o policial em 
Miracles for Sale 1939. Eles podem ser parte de uma dupla - como o 
"Papai" Moffat, sócio de Paul Porter em The Man Under Cover, 1922 
- ou alcançam o elemento cômico a partir da interação entre dois 
personagens, por exemplo, Dr Doskil e Jan, o mordomo em Mark of 
the Vampire, 1935, ou o inspetor Gavigan e o Papai Morgan em 
Miracles for Sale38. (HENRY, 2006, p.45, tradução nossa) 

 

Desse modo, o gênero pastelão compartilha de algumas referências 

trabalhadas pelo cinema de atrações, reafirmando a importância do gesto e do corpo 
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 HENRY, Boris. “Tod Browning and the Slapstick Genre” in HERZOGENRATH, Bernd. The Films of 
Tod  Browning.  Londres: Black Dog Publishing, 2006. 
38

 The comedy they bring to scene is dependent largely upon their physicality; their characteristic 
clothes, their behavior, their unusual gestures, and especially the faces they pull. More often than not, 
this comic character is clumsy, ill at ease and shy - yet lucid. They are just passing by - a drunk, a 
servant, a porter, a spectator - or otherwise, they are often a secondary character, such as Herr 
Bauer, the violin teacher, in No Woman Knows; Martin, the sanatorium keeper in Dracula, 1931; 
Roscoe, the stammered in Freaks, Pinky, the woman in Fast Workers, 1933; or Quinn, the policeman 
in Miracles for Sale, 1939. They might be part of a duo - like "Daddy" Moffat, Paul Porter’s partner in 
The Man Under Cover, 1922 - or it might be the interaction between two characters that provides the 
comic element, for example Dr Doskil and Jan, the butler, in Mark of the Vampire, 1935, or Inspector 
Gavigan and Dad Morgan in Miracles for Sale. 
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para o desenvolvimento da narrativa. Conforme indicam os estudos sobre o gênero, 

ao pastelão é creditada a continuidade do cinema de atrações já no período do 

cinema clássico: 

 

Na verdade, desde que o estudo da prática dramática 
cinematográfica define os termos do debate acadêmico em torno do 
pastelão, rapidamente passou a ser colocado à parte: foi o gênero 
que subverteu as normas estabelecidas pelos melodramas da 
narrativa de D.W Griffith: foi a forma de resistência "exemplificado 
por empresas como a Vitagraph e Biograph: e um espaço no qual as 
práticas associadas com o cinema de atrações  foram incubadas e 
preservadas39. (KING & PAULUS, 2010, p.6, tradução nossa) 

 

Partindo da expressão corporal como elemento fundamental, encenando 

o mundo do espetáculo, Browning desenvolveria uma linguagem específica, 

metateatral. Dentro da linguagem metateatral, repetiu o mesmo recurso em diversas 

obras, apresentando em todos eles, diferentes enredos dentro da mesma narrativa: 

os sideshows em The Unholy Three (1925) e Freaks (1932), o ilusionismo em The 

Unknow (1927), The White Tiger (1923), The Show (1927) e London After Midnight 

(1927), outros números do teatro de variedades em Miracles for Sale (1939). 

Mesmo as produções que não trataram diretamente do mundo do circo, 

sideshows e vaudevilles, recursos das performances do entretenimento popular 

foram emprestados. Boa parte de seus roteiros adotaram a linguagem do espetáculo 

na formulação de sua narrativa, ou fez uso em algumas cenas essenciais. 

Considerando que o humor não necessariamente precisa ser expresso 

por meio do diálogo, mas também de acordo com a natureza do corpo ou de como o 

movimento organiza as ordens de comando, o jogo que produz efeitos cômicos 

foram muitas vezes auxiliados pelos efeitos da maquiagem e do figurino.  

Com o pastelão junto à linguagem do espetáculo, Browning iria concentrar 

seus esforços na reação do espectador, paralisando o público por meio de múltiplas 

narrativas e pontos de vista dentro da mesma trama. Dessa forma, o espectador 

participa da narrativa, indicando uma das características fundamentais na 

formulação da sua mise-en-scène autoral. 

                                                           
39

 Indeed insofar as the study of dramatic filmmaking practice set the terms of scholarly debate, 
slapstick quickly came to be framed as “other”: it was the genre that subverted the narrative norms 
established by D.W. Griffith’s melodramas: it was the form that resisted ‘[…] “exemplified by 
companies like Vitagraph and Biograph: and it provided a space within which practices associated 
with the cinema of attractions could be incubated and preserved. 
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O poder de sua narrativa reside na exposição de efeitos e ressignificação 

do espectador e, em muitos casos, a própria história é apresentada como uma 

encenação40. A fronteira entre a ação e a observação nunca permite ao espectador 

se posicionar enquanto um agente passivo diante da tela. Dessa forma, reelabora a 

linguagem do espetáculo, principalmente do sideshow, partindo de sua qualidade 

essencial: a exposição do corpo. 

Constantemente é repetida em seus filmes a exibição de personagens 

presenciando determinado acontecimento em uma posição privilegiada dentro da 

cena. Nesse momento, o espectador também está sendo observado, colocando o 

público em situações que são constantemente reexaminadas e invertidas. 

 Os eventos são reformulados e redefinidos por um observador que, mais 

cedo ou mais tarde, se tornará um ator dentro da trama.  Desse modo, se tornar um 

espectador dos filmes de Browning é, portanto, uma experiência difícil e um tanto 

quanto estranha e, ao mesmo tempo, o centro de interesse do diretor. 

Simultaneamente, transpondo a linguagem do ilusionismo, o público 

participa da resolução do crime, fraude ou simplesmente da revelação do truque 

empregado na mágica.  Em The Eyes of Mystery (1918), primeiro filme dirigido por 

Browning, elementos do seu passado nas performances do escape de algemas são 

aproveitados.  

Em The White Tiger (1923), o diretor revela aos espectadores o truque do 

autômato de xadrez. Após o interlúdio,  o filme apresenta uma série de tomadas, 

expondo uma criança escondida movendo as peças do tabuleiro. 

Em The Show (1927), a resolução do enigma revela ao espectador a 

relação entre o engano e ação, sua narrativa se passa no decorrer de uma 

performance de decapitação, expondo o processo do truque por meio do ponto de 

vista de outros personagens. 

Diferentes artistas de circo observam o número por detrás da cortina e 

examinando o espetáculo de forma privilegiada, compartilham seu ponto de vista 

com o espectador.  Na mesma produção, Browning revela o truque da espada, 

                                                           
40

 Em The Mask of the Vampire (1935) Browning repete o mesmo enredo de London After Midnight 
(1927), alertando ao final do filme que tudo não passava de uma grande armadilha, testemunhada 
pelo público e concebida para atrair o suspeito para a reconstituição de um crime. O truque e a 
explicação também atraem o espectador para dentro do número ou cena em The Show, 
exemplificado pela cena em que um enorme lagarto salta e ataca a garganta de um homem da 
platéia. 
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filmando em close-up a habilidade dos artistas durante o movimento de suas 

performances. 

As duas cenas permitem ao público reconhecer todo o processo que 

envolve o truque, todas as suas etapas até o final,  misturando o falso com 

verdadeiro dentro do processo de sigilo e exposição da ação. 

Em The Unknown (1927),  Chaney representando um crimonoso  

procurado pela justiça, se disfarça com um corset apertado, fingindo não ter os 

braços. O disfarce aponta a mesma dicotomia entre a aparência e realidade: o anão 

Cojo (John George) ajuda Alonzo (interpretado por Lon Chaney) a retirar o corset 

após a sua apresentação no circo. 

Na narrativa,  Browning emprega a movimentação e posicionamento dos 

personagens de modo a apresentar a fraude, o disfarce, enfatizando o processo de 

transformação do corpo sadio em defeituoso. 

O disfarce exposto em London After Midnight (1927) conta a história de 

dois detetives disfarçados de fantasma, pregando peças em uma falsa casa mal-

assombrada, buscando atrair a  atenção do assassino. 

No filme, Chaney mostra ao público todo o processo de transformação do 

seu personagem, expondo todas as etapas da maquiagem usada pelo detetive, 

salientando a estética operacional do disfarce. 

A habilidade de Chaney dentro do processo de transformação pontua o 

princípio estético de Browning, obcecado pela revelação. Em todos os casos o 

processo que leva à elaboração do truque ou disfarce são mostrados ao espectador.  

Ao contrário dos filmes do diretor francês Georges Méliès(1861-1938), o 

primeiro a empregar efeitos especiais e técnicas do ilusionismo à linguagem do 

cinema, Browning revela o segredo da mágica ao seu público. 

O propósito do ilusionismo em seus filmes não é aprimorar a magia do 

cinema, mas mostrar o que normalmente deveria ser ocultado. Deslocando a 

finalidade dos números de magia, aproxima a perfomance do mágico junto à 

reelaboração da linguagem dos sideshows. Preocupado em surpreender o 

espectador por meio da exposição do que cotidiamente se encontra ocultado, 

aproxima ao mesmo tempo a narrativa fílmica junto à literatura gótica de Edgar Allan 

Poe. 

A narrativa de Poe frequentemente elabora elementos do charlatanismo, 

exposição e resolução de um problema. Browning, apelidado pela crítica como “’[...] 
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Edgar Allan Poe das Telas41” (MANK, 2009, p.20, tradução nossa), tinha como 

referência a narrativa gótica junto às performances do mágico burlesco, dialogando 

comédia e magia, também comuns nos teatros do século XIX. 

Na narrativa do mágico burlesco, um palhaço disfarçado de mágico, faz 

graça diante da impossibilidade de concluir um determinado truque. 

Talvez por meio das performances dos espetáculos, desenvolva a 

estrutura de determinados filmes, especialmente com Lon Chaney, partindo da 

caracterização do personagem e de suas ações.  A atuação de Chaney também 

expõe a preocupação de Browning em transpor os limites do que se podem retratar 

sobre o universo da anormalidade e normalidade, repensando convenções sob as 

duas perspectivas. 

No momento em que Chaney emprega várias formas de distorção sem 

necessariamente incluir integridade, como o caso da interpretação de dois 

personagens ao mesmo tempo, sua função não é elaborada a fim de construir uma 

ambivalência entre o normal e anormal, o corpo apresentado integralmente e 

mutilado, ou representação moral da lei e do crime, mas combinar duas formas 

monstruosas, permitindo a multiplicação de suas semelhanças. 

O jogo das duas personagens dissolve duas representações distintas em 

uma nova possibilidade, mesmo ocupando duas funções, opera a dualidade 

adquirindo novas representações como na interpretação de Black Mike Sylva e Ah 

Wing em Outside the Law ou  Blackbird e The Bishop em The Blackbird. 

Na interpretação do ventríloquo em The Unholy Three e o vampiro em 

London After Midnight, sem a menor possibilidade de redenção ou recuperação, 

Chaney expões a auto-destruição do corpo. 

Chaney também expõe um corpo auto-destrutivo como o ventríloquo em 

The Unholy Three e o vampiro em London After Midnight, lidando com tudo o que 

pode ir contra a auto-preservação. 

Vale ressaltar que as cenas de desmembramento incorporadas por 

Chaney não foram trabalhadas apenas em produções de Tod Browning. No caso do 

diretor, ela é presenciada por meio da perda os braços em The Unkown e as pernas 

em West of Zanzibar, mas seguem a mesma lógica na interpretação do Quasimodo 

em O Corcunda de Notre Dame (Wallace Worsley , 1923), apontando a luta do 
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 […] The Edgar Allan Poe of Screen). 
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personagem contra seus instintos vitais, ou quando expõe a ausência do próprio 

rosto em O Fantasma da Ópera (Rupert Julian, 1925). 

Com Tod Browning a desintegração do corpo tem como função a 

destruição da fantasia, expondo a morte de forma terrível, ao mesmo tempo em que 

a exposição da fonte patogênica apresenta uma função explicativa ou de 

advertência. 

Em West of Zanzibar, Phroso, dotado de sentimentos incestuosos, se 

assemelhando a uma larva, arrasta o corpo sem as pernas. No final da trama é 

devorado por uma tribo canibal do Congo, não mais impressionada com seus 

truques. 

O canibalismo pune o incesto, mostrando que o ataque não resulta de 

agravantes externos. Ao mesmo tempo, a fonte patogênica não configura apenas a 

representação deformada ou confusa, mas uma ilusão auto-punitiva com o intuito de 

sancionar o desejo. 

Em The Unholy Three, a interpretação de Chaney distorce o corpo de 

acordo com a narrativa, seja durante a vida do crime ou no circo, distorcendo na 

realidade, os valores da família burguesa. 

A sobreposição de aparências revela a duplicidade do corpo, expondo a 

maneira com que Lon Chaney ativa e desativa o sentimento. Em The Unholy Three, 

desmonta um personagem com outro, como, por exemplo, ao se enfurecer com a 

sua noiva, retira a peruca e os óculos, despojando-se da delicadeza, mostrando uma 

nova feição sinistra.  

Esse conjunto de configurações dinâmicas, transformando a forma 

simbólica do corpo, reestruturando o repertório de gestos, sentimentos, delineando 

novos contornos de acordo com os desejos, insere as personagens de Browning não 

como um indivíduo, mas como expressões corporais. 

O interesse de Browning se apropria da técnica de Chaney e sua 

capacidade de divisão e desmontagem, protestando contra a integridade, destruída 

pelo peso da realidade. Assim, Browning estabeleceu um modelo no conjunto de sua 

obra que subverte a força conservadora das ficções por ele representadas. 

No conjunto da sua filmografia o crime resulta da perversão, não do 

contexto social, a fim de questionar o que se encontra instável na criatura humana. 

Tudo o que destrói, ameaça e assusta, delineia a idéia de um homem em constante 

resistência e por isso não teria o gosto da felicidade. 
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Sua obra sustenta um conceito de destruição não em termos de divisão 

ou ausência, mas estabelece conexões e até seqüências de propagação e 

renovação simbólica. 
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3 1931: CRISE, MONSTROS E HORROR 
 

3.1 O Monstro da Grande Depressão e a Ascensão do Gênero de Horror 

 
“A única coisa que devemos temer é nosso próprio temor”-
Presidente Franklin D. Roosevelt, primeiro discurso de posse,  
04 de março de 1933.42 (KUPPERBERG, 2005, p.4, tradução nossa) 

 

O sucesso do gênero de horror americano permanece durante décadas 

atraindo a atenção e dedicação dos espectadores. O público masculino 

representando com maior freqüência os principais fãs do gênero indica certa atração 

pelo cenário inconfundível das produções e temática que persiste continuamente em 

associar sexo com violência. 

Ao longo da história do cinema, a mesma fórmula tem sido capaz de se 

reinventar, década após década, encontrando novos monstros, refletindo 

preocupações culturais do período em que foi produzido. 

Caminhando em direção ao primeiro boom real de produção de filmes de 

horror, com Browning e James Whale e a adaptação de Drácula e Frankenstein, a 

descoberta de um ciclo de filmes rentáveis iria proporcionar uma nova fonte lucrativa 

dentro de Hollywood. 

Ao longo de toda a década de 1930, a Universal iria se tornar líder em 

produção de filmes de horror, perpetuando o gênero em produções como A Múmia 

(1932), O Homem Invisível (1933), O Gato Preto (1934) e A Noiva de Frankenstein 

(1935). 

Outros estúdios, rapidamente, seguem o exemplo, repetindo a fórmula em 

King Kong (RKO, 1933), A Máscara de Fu Manchu (MGM, 1932), O Mistério do 

Museu de Cera (Warner Brothers, 1933) e A Ilha das Almas Selvagens (Paramount, 

1933). 

A ambientação da maioria desses filmes empregaria a arquitetura e 

literatura góticas, junto ao estilo expressionista, colaborando para a reelaboração do 

gênero no país, definindo um tipo específico de abordagem fílmica. 

Levando em consideração outras características que pontuam o horror 

hollywoodiano, é evidenciado que em sua abordagem aparece freqüentemente o 
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 “The only thing we have to fear is fear itself”. President Franklin D. Roosevelt, first inaugural adress, 
March 4, 1933. 
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desempenho das instituições que representam principalmente a lei, a ciência ou a 

religião, dentro do universo, próprio do gênero, de inversão da monstruosidade.  

No caso do cinema clássico do horror, a ameaça “monstruosa” é revelada 

por meio de uma forte ameaça estrangeira, buscando tratar medos racistas e 

xenófobos da época.  

Tanto Boris Karloff, em Frankenstein, como Lugosi, em Drácula, figuras 

demasiadamente européias, tornaram-se rapidamente as duas principais estrelas do 

cinema de horror. 

Assim, em um primeiro momento, os monstros foram apresentados como 

personagens estrangeiros, desenraizados, sem sexualidade rigorosamente 

demarcada. 

Melvin E. Matthews em Fear itself: horror on screen and in reality during 

the Depression and World War II, transcreve a descrição de Drácula interpretado por 

Lugosi feita por David J. Skal, na edição especial do DVD em 1999. 

Identificando traços característicos do monstro de Bram Stoker, revela a 

imagem do Conde imortalizada pelo ator. 

 
O romance Drácula representou um afastamento da história de 
vampiros anteriores, peças de teatro e óperas, mostrando que 
Stoker não buscou romantizar o personagem e, nossa imagem do 
Conde no século XX, representa uma forma híbrida do personagem 
de Stoker e vampiros de outras fontes literárias. Drácula de Bram 
Stoker causa repulsa, em vez de atração. É um amálgama de 
qualidades que a Inglaterra na era Vitoriana tardia achou repulsivo e 
desagradável. Ocorreu uma forte corrente de xenofobia cultural na 
década de 1890...muitos britânicos se sentiram ameaçados por 
ondas de imigração. Os estrangeiros eram freqüentemente vistos 
como uma ameaça à pureza cultural e social, demonizados como 
biologicamente degenerados, de acordo com uma compreensão 
muito distorcida das teorias de Charles Darwin. O próprio Drácula é 
um monstro perfeitamente darwiniano, mudando de forma conforme 
a escala evolutiva. Ele é um invasor estrangeiro com uma forte 
coloração anti-semita, muito parecido com Shylock, Fagan, ou 
Svengali. (MATTHEWS, 2009, p.8, tradução nossa) 43.  

                                                           
43 The novel Dracula was a departure from previous vampire stories, plays, and operas in that Stoker 
made no attempt to romanticize Dracula, and our twentieth century image of the count is a hybrid of 
Stoker’s character and vampires from other literary sources. Stoker’s Dracula engenders disgust 

rather than attraction. It is an amalgam of qualities that late Victorian England found repulsive and 
unsavory. There was a strong current of cultural xenophobia in the 1890s…many Britons felt 
threatened by waves of immigration. Foreigners were frequently viewed as a threat to cultural and 
social purity and demonized as biologically degenerate – according to a very distorted understanding 
of the theories of Charles Darwin. Dracula himself is a perfectly Darwinian monster, changing shape 
up and down the evolutionary scale. He is an invading foreigner with a strong anti-Semitic coloration, 
much like Shylock, Fagan, or Svengali. 
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Dessa forma, Drácula e Frankenstein das telas do cinema também 

serviram como uma ferramenta poderosa de aculturação durante o período da 

Grande Depressão.  

A capacidade do horror em proporcionar uma experiência única, permitiu 

aos espectadores explorar o universo da monstruosidade em um período de intenso 

recesso econômico.  

Exercitando sensações de um mundo que deu errado e inversão da 

"normalidade", o público jovem, em especial do sexo masculino, iria lotar as salas de 

cinema.  

Kenneth MacKinnon em Love, Tears, and the Male Spectator chama 

atenção, no segmento da análise do público, recepção e identificação de gênero, a 

associação entre o papel atribuído à masculinidade e feminilidade e os filmes de 

horror. 

 

. [...] O horror parece funcionar por meio de uma oscilação de 
posições entre o indivíduo dominador e dominado, sadismo e 
masoquismo - e, assim, entre masculinidade e feminilidade 
tradicional. 44(MACKINNON, 2002, p. 85-86) 

 

Ao mesmo tempo, em Dark Desires: Male Masochism in the horror film45, 

Barbara Creed revela a forma como o público explora medos reais e imaginários, 

exercitando sensações de inversão, ressaltando os seguintes aspectos. 

 
Toda vez que os corpos masculinos são representados na forma de 
monstros nos filmes de horror, eles assumem características 
normalmente associadas ao corpo feminino: eles experimentam um 
ciclo de sangue, mudam de forma, sangram, dão à luz, tornam-se 
penetráveis, são castrados46 (CREED, 1996, p. 118, tradução 
nossa) 

 

Recordando que “tradicionalmente, o corpo masculino foi visto como norma, o 

corpo feminino um desvio47” (CREED, 1996, p. 118, tradução nossa), a identificação 

                                                           
44

 Horror seems to work by means of an oscillation between subject positions of mastery and being 
mastered, sadism and masochism – and thus between traditional masculinity and femininity. 
45

 Artigo publicado em COHAN, Steven & HARK, Ina Rae. Screening the Male: Exploring Masculinities 
in Hollywood Cinema.  Londres: Butler & Tanner, 1996. 
46

Whenever male bodies are represented as monstrous in the horror film they assume characteristics 
usually associated with the female body: they experience a blood cycle, change shape, bleed, give 
birth, become penetrable, are castrated. 
47

 Traditionally, the male body has been viewed as norm, the female body a deviation. 
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com os monstros dos filmes permitiria aos homens reelaborar o peso 

desempenhado pelos valores de masculinidade dentro da estrutura patriarcal. 

Do mesmo modo, o simples ato de assistir a um filme de horror também 

pode ser observado como uma espécie de teste ou desempenho de masculinidade.  

Talvez, por esse motivo, Murray Pomerance em Cinema and Modernity 

argumente que, mesmo de forma implícita, os clássicos do horror apresentam forte 

apelo homoerótico, descrevendo os filmes mais cultuados pelo público de acordo 

com esse aspecto: 

 
[..] Frankenstein (1931) - dois homens trazem uma "criança" para o 
mundo; Drácula (1931) - um monstro seduz e destrói um inocente; A 
Ilha das Almas Selvagens (1933) - dois homens criam uma vida de 
forma "não natural"; A Filha de Drácula (1936) – presenciamos o 
despertar de uma vampira lésbica; O Médico e o Monstro (1932) - 
um homem tem uma vida secreta que ninguém deve saber a 
respeito; The Lodger (1944) - Jack, o Estripador (1959) com 
conotações homossexuais; King Kong (1933) - um "monstro" é 
incompreendido em um mundo cruel.48 (POMERANCE, 2006, p.120, 
tradução nossa).49  

 

Invertendo papéis, o horror reitera a diferença entre a normalidade, 

especialmente o patriarcado branco e suas instituições e o desvio, entendido como o 

não Branco, todos os “outros” dentro de diversas manifestações do gênero 

masculino.  

Isso não significa que os produtores dos filmes, em um período de 

vigência do Código Hays, não estivessem atentos a essa abordagem. Em Projected 

Fears: Horror Films and American Culture, Kendall R. Phillips, analisando a 

sexualidade de Drácula, recorda as orientações dadas por Carl Laemmle,  durante o 

fechamento do roteiro final. 

 

 

                                                           
48

 [..] Frankenstein (1931) – two men bring a “child” into the world; Dracula (1931) – a monster 
seduces and destroys the innocent; Is land of Lost Souls (1933) – two men create “unnatural” life; 
Dracula’s Daughter (1936) – we start to see the beginnings of the lesbian vampire; Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde (1932) – a man has a secret life that no one must know about; The Lodger (1944) – Jack the 
Ripper (1959) with homosexual overtones; King Kong (1933) – a misunderstood “monster” in a cruel 
world. 
49

 [..] Frankenstein (1931) – two men bring a “child” into the world; Dracula (1931) – a monster 
seduces and destroys the innocent; Is land of Lost Souls (1933) – two men create “unnatural” life; 
Dracula’s Daughter (1936) – we start to see the beginnings of the lesbian vampire; Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde (1932) – a man has a secret life that no one must know about; The Lodger (1944) – Jack the 
Ripper (1959) with homosexual overtones; King Kong (1933) – a misunderstood “monster” in a cruel 
world. 
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A própria sexualidade de Drácula é marcadamente incerta. Em um 
nível ele é um heterossexual voraz, com três noivas, desejando 
duas mulheres inglesas, Lucy e Mina. Seu poder de sedução é 
esmagador; todos os personagens que ele hipnotiza são mulheres 
que caem imediatamente em seu poder. No entanto, ao ler a sua 
mordida como algo sexual, fortemente sugerido pelo relato de Mina 
sobre o seu ataque - então, o que devemos supor a respeito do seu 
ataque a Renfield? Carl Laemmle Jr. ficou tão preocupado com isso, 
redigindo uma nota no roteiro final, observando que "Drácula só 
deve atacar as mulheres e não aos homens!" A natureza 
potencialmente homoerótica de ataques ou beijos de vampiros tem 
sido parte da sua tradição literária.50 (PHILLIPS, 2005, p.28-29, 
tradução nossa) 
 

Mas, como o próprio autor recorda, considerando o período em que foi 

exibido, “[...] para os padrões de 1931 as escapadas de Drácula, incluindo a 

poligamia, os ataques sexuais e, possivelmente, a homossexualidade, foram 

violentamente transgressores para as normas existentes” (PHILLIPS, 2005, p.29).   

Nesse novo contexto, deve-se levar em consideração a transição cultural 

ocorrida entre a década de 1920 e seu desdobramento após a quebra da bolsa de 

Nova York. 

O que motivou os Estados Unidos ascender uma época de impedimento e 

controle moral por meio de qualidades atribuídas ao estrangeiro? 

Lembrando que a crise de 1929 se tornou um golpe decisivo, lançando 

nas telas uma espécie de jogo de moralidade temporal, indicando que os excessos 

da Era do Jazz teriam levado inevitavelmente a um período de penitência.  

A década de 1930 iria observar seu passado recente como uma espécie 

de castigo merecido, praticados contra a população por ter se afastado das virtudes 

tradicionais americanas. 

Considerando a introdução de Paul Kupperberg na obra Critical 

Perspectives on The Great Depression, o contraponto e, ao mesmo tempo, o indício 

de um possível descontentamento futuro se tornam aparentes. 
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 “As with the other cultural strands, the sexuality of Dracula id one of transgression and boundary 
destabilization. Dracula’s own sexuality is markedly unclear. At one level, he is ravenous heterosexual 
with three brides and designs on two English women, Lucy and Mina. His power of seduction is 
overwhelming; all those we see him hypnotize are women, who immediately fall into his power. Yet, if 
we are to read Dracula’s bite as somehow sexual-heavily suggested by Mina’s recounting of his 
assault on her – then what we to make of his attack on the prone Renfield? Carl Laemmle Jr. was so 
concerned about this he jotted a note in his copy of the final script reading, “Dracula should only go for 
women and not men!” The potentially homoerotic nature of the vampire’s attack, or kiss, has long 
been part of its literary tradition”. 
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A nação se encontrava bastante explosiva com a inovação, 
prosperidade e criatividade. Com pouco dinheiro e pouca 
regulamentação ou interferência do governo, qualquer um poderia 
investir no mercado de ações, em larga expansão - no papel, pelo 
menos – tornando-se instantaneamente rico. [...] Ao mesmo tempo, 
os americanos compravam milhões do novo modelo A do automóvel 
de Henry Ford, ajudando a criar a sociedade mais móvel na história 
do mundo. F. Scott Fitzgerald, Theodore Dreiser, e Ernest 
Hemingway levaram a literatura para a idade moderna de forma 
mais cínica com obras como The Great Gatsby, An American 
Tragedy e A Farewell to Arms - livros que mostravam heróis 
imperfeitos, a perda do idealismo, e afiadas críticas sociais - 
enquanto o cinema aprendeu a falar com O Cantor de Jazz em 
192751. (KUPPERBERG, 2005, p.5-6, tradução nossa) 
 

Vale destacar que em The Great Gatsby (1925), F. Scott Fitzgerald, 

diagnostica esses desconfortos, antecipando uma reflexão crítica ao sonho 

americano e ao mito do homem que constrói a nação trilhando o seu próprio destino, 

o chamado selfmade man.  

Já em 1931, marco do horror hollywoodiano, Fitzgerald observa a Era do 

Jazz como um território estranho, afastando de forma intensa os dois períodos. 

 

É muito cedo para escrever sobre a Era do Jazz e seus 
desdobramentos sem ser suspeito de arteriosclerose precoce. Muitas 
pessoas ainda sentem náuseas quando se deparam, por acaso, com 
qualquer uma de suas palavras características – palavras que, com o 
tempo, perderam em vivacidade para as inventadas pelo submundo. 
Ela está tão morta quanto os Anos Dourados de 90 em 1902. Mas 
este que vos escreve já a recorda com nostalgia52 (FITZGERALD, 
1931, p. 14, tradução nossa) 

 

Olhando para trás, o autor indica uma relação melancólica junto ao 

período dos milagres, da arte e dos excessos.  Possivelmente, o despertar de certa 

descrença, iria alimentar a ideia de que tais loucuras tinham ocorrido em terras 

estrangeiras.  
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 The nation was fairly exploding with prosperity, innovation, and creativity. With only a little money 
down and little government regulation or interference, anyone could invest in the booming stock 
market and find themselves – on paper, at least – instantly wealthy. […] At the same time, Americans 
bought millions of Henry Ford’s new Model A automobiles, helping to create the most mobile society in 
the history of the world. F. Scott Fitzgerald, Theodore Dreiser, and Ernest Hemingway brought 
literature into the modern and more cynical age with such works as The Great Gatsby, An American 
Tragedy and A Farewell to Arms – books that featured flawed heroes, a loss of idealism, and sharp 
social critiques – while motion pictures learned to talk, starting with The Jazz Singer in 1927. 
52

 Parte de textos autobiográficos selecionados dos artigos escritos por F. Scott Fitzgerald entre 1931 
e 1937 reunidos na página eletrônica 
http://www.lpmeditores.com.br/livros/Imagens/crack_up(1).pdf. Acesso em 25/10/2012 

http://www.lpmeditores.com.br/livros/Imagens/crack_up(1).pdf
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Dessa forma, as duas décadas apresentando dois contrapontos bastante 

distintos, indicam o temor de que a prosperidade se torne um projeto difícil de 

concluir. 

Culturalmente, foi necessário, mesmo que de forma imaginária, um 

remédio para a doença da alma americana.  

O retorno aos antigos valores de construção da nação aparece logo após 

a crise, não apenas na indústria cultural e, considerando que, historicamente 

Hollywood serve como ferramenta de propaganda da classe dominante, o discurso 

político alimentava o mesmo temor.  

  As palavras de Herbert Hoover, presidente entre os anos de 1929 e 

1933, levantados por Davis W. Houck em Rhetoric as Currency: Hoover, Roosevelt, 

and The Great Depression, expressam o temor diante da possibilidade de perda dos 

valores tradicionais americanos. 

 

De acordo com Hoover, a "qualidade do espírito" foi responsável 
pelo "sucesso de nossa grande experiência democrática." O futuro 
do país dependia, portanto, da fidelidade histórica para com a "sábia 
política nacional e os ideais fundamentais dos homens que 
edificaram nossa República". Não surpreendentemente, a base ideal 
do discurso de Hoover era: a autoconfiança, cooperação, igualdade, 
voluntarismo, oportunidade e liberdade individual. “Se, pelo 
contrário, o país virou as costas para Washington e as lições de 
Valley Forge, o declínio do caráter e a queda das instituições 
americanas devem ser escritos”. Nada menos que o futuro do país, 
a “alma americana”, estava em jogo53. (HOUCK, 2001 p.59, 
tradução nossa) 

 

Evocando uma nação perdida de memória distante, espantados com o 

passado recente, mas buscando entrar em acordo com o presente sombrio, o 

afastamento moral e os desvios de comportamento do povo americano seriam 

responsabilizados pela persistência da Grande Depressão.  

Revelando os vícios que deveriam ser combatidos, moldando a conduta 

do povo de acordo com a construção histórica oficial da nação, Hoover rememora 

um passado heróico, reforçando o valor do esforço sob o ideal do selfmade man.  

                                                           
53

 According to Hoover, the “quality of spirit” was responsible for “the success of our great 
democratic experiment.” The country’s future was thus contingent on historical fidelity to the 
“wise national policies and fundamental ideals of the men who builded our Republic”. 
Not surprisingly, these ideals were Hooverian staples: self-reliance, cooperation, equality of 
opportunity, voluntarism, and individual freedom. If, on the contrary, the nation turned its back 
on Washington and the lessons of Valley Forge, “we shall be writing the introduction to the 
decline of American character and the fall of American institutions”. Nothing less than the future 
of the country, the “American soul”, was at stake. 
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O inimigo, porém, não foi a depressão por si só, a depressão, afinal, 
era apenas "um julgamento momentâneo". Ao contrário, foi feita 
para aqueles que "cantavam a canção do caminho fácil [durante] o 
momento de dificuldade". A guerra foi de fato, como afirmou Hoover, 
uma "guerra de independência", em que ideologias opostas a 
respeito da recuperação se encontravam presas em uma batalha. A 
depressão foi simplesmente o campo de batalha para essas forças 
opostas. Se os americanos suportaram a "privação e sofrimento", 
como aqueles que sofreram em Valley Forge, a vitória seria um 
"triunfo da alma americana". O futuro estava próximo caso a nação 
prestasse atenção ao idealismo espiritual do seu passado mítico54. 
(HOUCK, 2001 p.59, tradução nossa) 

 

De toda forma, a aplicação política do discurso iria ocorrer apenas com o 

New Deal durante a presidência de Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933. 

No primeiro ano do governo Roosevelt, Ginha Nader observa o sucesso 

“Os Três Porquinhos” (1933) e sua relação direta com a divulgação de uma ética de 

trabalho atrelada ao valor do esforço sob as qualidades do selfmade man: 

 

[...] Os três porquinhos, da série Sinfonia ingênua, alcançou enorme 
sucesso. Aquelas canções muito simples de alguma forma tocaram o 
povo norte-americano, que sofria as conseqüências da Grande 
Depressão. Toda a nação passou a cantar “Quem tem medo do lobo 
mau...?”. O desenho trata da ética do trabalho como forma de vencer 
na vida e deu aos estúdios enorme prestígio em todo o país. Alguns 
críticos da época afirmaram que os porquinhos haviam chegado, junto 
com o presidente Franklin Delano Roosevelt, para acabar com a 
recessão, alegando que o público precisava do incentivo ao trabalho 
dos três personagens de Disney como uma fórmula para superar a 
crise. Alguns analistas cogitaram, inclusive, que a música teria 
inspirado Roosevelt no lema do New Deal (programa de expansão 
adotado no país): The only thing we have to fear, is fear itself – ou “A 
única coisa que devemos temer é nosso próprio temor”. (NADER, 
2009, p.77) 

 

A autora em A Magia do Império Disney não teve como propósito 

estabelecer qualquer tipo de crítica à industria, mas a figura do Lobo Mau, além de 

anti-semita, comprova a propagação da ameaça estrangeira.  

De toda maneira, a animação da Disney é parte de um processo em que 

o panorama sombrio e terrível da depressão iria fomentar imagens dotadas de 
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 The enemy, though, was not the depression per se; the depression, after all, was merely “a 
passing trial”. It was, instead, those who “sing the song of the easy way [during] the moment of 
difficulty”. The war was indeed, as Hoover claimed, a “war of independence”, one in which 
opposing ideologies of recovery were locked in battle. The depression simply provided the 
battleground for the opposing forces, If Americans endured the “privation and suffering,” like 
those who had endured at Valley Forge, the victory would be a “triumph of the American soul”. 
The future was at hand, if only the country would heed the spiritual idealism of its mythic past. 
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conteúdos morais e a relação de Hollywood de acordo com a súbita mudança 

histórica do país.  

O processo de negação iria indicar o desespero das forças 

tradicionalmente dominantes, empresários e políticos nos primeiros anos do recesso 

econômico, alimentando um discurso ufanista desesperado e a incerteza diante da 

duração ou profundidade da crise.  

Assim, o panorama apontava a magnitude dos destroços, principalmente 

para a classe trabalhadora.  

 
O que tornava a situação mais dramática era que a previdência 
pública na forma de seguro social, inclusive auxílio desemprego, ou 
não existia, como nos EUA, ou, pelos padrões de fins do século XX, 
era parca, sobretudo para os desempregados a longo prazo. [...] As 
pessoas acostumadas às flutuações de emprego ou a passar 
temporadas cíclicas de desemprego ficaram desesperadas quando 
não surgiu emprego em parte alguma, depois que suas pequenas 
economias e seu crédito nas mercearias locais se exauriram. 
(HOBSBAWM, 1994, pág 97-98) 

 

 

Nesse contexto, novas interpretações bíblicas também se tornam um 

quadro aparente de referência, exibidas para a grande massa desesperada de 

desempregados.  

Em Madame Satan (1930) de Cecil B. DeMille, um bacanal em plena Era 

do Jazz, ecoa libertinagens berrantes por meio de espetáculos bíblicos. 

Em torno das metáforas elaboradas no início da década de 1930, textos 

do Antigo Testamento e pragas de vingança divina são mencionados.  Mesmo em 

Drácula, a cena em que o louco Renfield (Dwight Frye) revela as promessas feitas 

pelo Conde, apresenta “[...] um paralelo perturbador com a história bíblica do êxodo 

do Egito e a divisão do Mar Vermelho, permitindo aos filhos de Israel escapar do 

exército do faraó55” (PHILLIPS, 2005, p.25, tradução nossa). 

No decorrer da trama, Renfield é um advogado com a missão de ir à 

Transilvânia fechar um contrato de aluguel de uma propriedade em Londres. O 

anfitrião, Conde Drácula, entorpece Renfield transformando-o em seu escravo. 

Ao voltar para Londres, o personagem se encontra completamente 

enlouquecido, se alimentando do sangue de pequenos animais em um manicômio.  
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 this scene bears a disturbing parallel with the Biblical story of the exodus from Egypt and the parting 
of the Red Sea, which enable the children of Israel to escape the pharaoh’s armies. 
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Kendall R. Phillips, relaciona o perfil  do personagem à busca por uma 

riqueza fácil e suas conseqüência: 

 

 [...] o capitalista de risco, que na busca pelo lucro, viaja para as 
regiões caóticas do deserto da Europa Central. No entanto, a tentativa 
em conseguir lucro em regiões mais remotas falha, se tornando vítima 
da própria ganância. Existe mais do que um ponto de ironia no fato de 
que o real corretor de imóveis capitalista é transformado em um 
chorão infeliz que procura sugar o sangue dos mais fracos, das 
criaturas menores. (PHILLIPS, 2005, p.25) 

 

Nesse sentido, no longo trajeto da Grande Depressão, metáforas 

reforçando as extremidades da angústia não faltaram, levando o contexto para as 

profundezas mais inferiores, alimentando a ideia de uma década abismal. 

Antes da passagem política de Hoover para o governo Roosevelt, a 

estrutura da sociedade americana parecia dilacerada.  Tudo levava a crer que após 

a turbulenta década de 1920, a velha América não seria mais a mesma e que a 

quebra da bolsa rompia definitivamente com a promessa do sonho americano.  

O crack de 1929 criaria o monstro da Grande Depressão, pairando sobre 

quase todas as dimensões e relações da vida, acentuando as disparidades entre as 

classes.  

Sem nenhuma forma de intervenção econômica no mercado, cresce a 

onda de popularidade do candidato Franklin Delano Roosevelt, na ocasião o 

governador de Nova York.  

Para as massas, ele aparece como um salvador, apresentando uma ação 

direta e imediata na resolução dos problemas das classes média e baixa. 

Em um contexto geral, a crise do pós-guerra na Europa e a quebra da 

bolsa nos Estados Unidos criavam um terreno propício para o fortalecimento de uma 

série de programas políticos.  

A base desses programas tinha como meta principal o abandono do 

liberalismo e a adoção de uma política de intervenção direta do Estado não apenas 

na condução da economia como na vida das pessoas, caracterizando regimes 

totalitários com variações ideológicas. 
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O historiador Detlef Junker56, examinando o ponto de vista da Alemanha 

frente ao governo Roosevelt, revela o intercâmbio de políticas adotadas entre os 

dois países, sinalizando certa aproximação entre os dois governos: 

 

De acordo com a imprensa alemã daqueles anos, Roosevelt foi 
confrontado com um desafio revolucionário semelhante ao de Hitler 
e Mussolini, ele também foi uma espécie de Führer ou Duce usando 
medidas ditatoriais para intervir na economia, percebendo que a era 
do individualismo desenfreado e da regra parlamentar já haviam se 
esgotado. Paralelos também foram traçados entre Roosevelt e Hitler 
como personalidades individuais. A obra de Roosevelt, Looking 
Forward, foi traduzida para o alemão apenas alguns meses após a 
sua publicação em 1933, com uma recepção calorosa na Alemanha 
Nacional-Socialista. [...] Evidentemente, esta maneira de representar 
o New Deal serviu para dar uma justificativa para a política 
econômica conduzida pelos nazistas57 (JUNKER, 1997, p.245, 
tradução nossa). 

 

Da mesma forma, antes da ascensão de Hitler, a República de Weimar 

enfrentando enormes dívidas principalmente com os Estados Unidos, iria assistir a 

uma onda imigratória de artistas, de diferentes áreas, para o país credor até as 

décadas de 1930 e 1940.  

O intercambio cultural na indústria cinematográfica também ocorreu por 

meio da visita de muitos diretores e produtores americanos para a Europa.  Matthew 

Solomon58 revela por meio da análise de Richard Watts59, como Browning mesclou 

seu passado nos sideshows com o conhecimento e técnica européia, visitando a 

Alemanha no ano de 1929: 
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 JUNKER, Detlef. "The Continuity of Ambivalence. German Views of America, 1933-1945", in 
Transatlantic Images and Perceptions: Germany and America since 1776. Eds. David E. Barclay and 
Elisabeth Glaser-Schmidt. Cambridge and Washington: Cambridge University Press and German 
Historical Institute, 1997. 
57

 According to the German press in those years, Roosevelt was confronted with a revolutionary 
challenge similar to the facing Hitler and Mussolini; he, too, was a kind of Führer or Duce using 
dictatorial measures to intervene in the economy; he, too, had realized that the era of unfettered 
individualism and parliamentary rule had had its day. Parales were also drawn between Roosevelt and 
Hitler as individual personalities. Roosevelt’s book, Looking Forward, appeared in German translation 
only a few months after its publication in 1933 and met with a warm reception in National Socialist 
Germany. […] Evidently, this way of depicting the New Deal served to provide a justification for the 
economic policy conducted by the Nazis. 
58

 SOLOMON, Matthew."Biographical Legend: Style, European Filmmakers and the Sideshow Cinema 
of Tod Browning" in GERSTNER, David & STAIGER, Janet. Authorship and Film: trafficking with 
Hollywood.Nova York: Routledge, 2003. 
59

BORDWELL, "The Classical Hollywood Style, 1917-1960", in The Classical Hollywood Cinema: Film 
Style and Mode of Production to 1960 (Routledge & Kegan Paul), p.7. 
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Atentando ao estilo e configuração dos filmes de sideshow de 
Browning, sua estratégia sugere uma importante relação não 
apenas com a sua biografia antes do cinema, mas também com as 
filmografias de vários de seus contemporâneos europeus, mais 
notadamente da MGM, como Victor Sjöström e Benjamin 
Christensen. [...] Como Watts sugere, o estilo dos filmes de 
Browning convida a comparações com filmes feitos por diretores 
europeus. Bordwell inclui The Show entre os filmes de Hollywood 
dos anos 1920 que "dramaticamente utilizam ângulos altos e 
baixos", afirmando que, "provavelmente como resultado da 
influência de certos filmes alemães". Uma possível relação com o 
Cinema de Weimar também é mencionado pelo crítico francês 
Jacques Brunius60, observando em 1929 que "mesmo quando o 
diretor produzia filmes de bilheteria para o espectador médio, ele 
não esconde o fato de que é influenciado pelo expressionismo 
romântico alemão" (citado em Skal e Savada, p. 166)61. Logo após a 
posse do décimo terceiro presidente em 1929, Browning visitou a 
Europa, participando do lançamento de A Mulher na Lua (1929) de 
Fritz Lang, visitando o set de Josef von Sternberg nas filmagens de 
O Anjo Azul (1930)62. (SOLOMON, 242, 2003, tradução nossa)63 
 

Dessa forma, a crise dos dois lados Atlântico aponta o interesse do 

público pelos monstros do cinema e a necessidade das forças tradicionalmente 

dominantes em advertir a população.  

Hollywood, empenhando-se em obter lucro com os anseios do público, 

inicia um processo de monitoração e produção de gêneros de sucesso, 

especializando-se cada vez mais em filmes de gênero. 

Filmes de gênero ou '"ciclo" de filmes como eram chamados pela 

indústria, geraram um arranjo único entre espectador e estúdio, fazendo com que os 

fãs de cinema respondessem a um determinado filme, de sua própria escolha e 

estúdio, criando novas produções subseqüentes e semelhantes, capitalizando 

financeiramente o interesse do público.  

                                                           
 
61

 SKAL, David J. & Savada, Dark Carnival: The Secret World of Tod Browning Hollywood's Master of 
The Macabre. Nova York: Anchor Books, 1995. 
62

 "Mystery Film Director, "New York Times (24 de novembro, 1929): sec. 10, p.8. 
63

“As Watts suggests the style of Browning’s films invites comparisons with films made by European 
directors. Bordwell includes The Show among Hollywood films of the late 1920s that “Dramatically use 
high and low angles”, he says, “probably as a result of the influence of certain German films”. A 
possible relationship with Weimar cinema is also mentioned by French critic Jacques Brunius, who 
noted in 1929, “even when making box office pictures for the average cinemagoer he does note 
conceal the fact that he is influenced by German romantic-expressionism”(quoted in Skal and Savada, 
166). After completing The Thirteenth Chair in 1929, Browning visited Europe, where he is said to 
have attended the premiere of Fritz Lang’s Woman in the Moon (1929) and visited the set of Josef von 
Sternberg’s The Blue Angel” (1930). 



55 
 

 

Hollywood intensificaria a divisão dos filmes em “[...] gêneros e 

subgêneros em resposta a preferência e necessidade do público64” (SANTAS, 2002, 

p.35, tradução nossa). 

 O sistema de estrelato, ligado aos filmes de gênero, também serviu como 

ferramenta eficaz no controle dos grandes estúdios.  

Paul MacDonald observa que o sucesso econômico obtido pelas 

principais companhias se encontrava intimamente ligado ao monopólio no processo 

de produção, distribuição e exibição dos filmes, ao mesmo tempo na criação e 

controle de grandes estrelas: 

  

Com o sistema de estrelato vigorando, Hollywood trabalhou duro 
para encontrar meios eficazes de explorar as identidades dos 
artistas populares. Até o final da década de 1920, o controle 
econômico da indústria do cinema ficou concentrado nas mãos de 
cinco principais companhias: Paramount, Warner Bros., Fox Film 
Corporation (Twentieth Century Fox após 1935), Rádio Keith-
Orpheum (RKO), MGM e os estúdios de produção e exibição de 
filmes do complexo da Loew Inc. Nesse período, o sistema de 
estrelato foi operado sob a direção geral desses estúdios. A era de 
estúdio dos anos 1930 e 1940 foi um período em que Hollywood 
trabalhou ativamente na produção e comercialização de suas 
estrelas. As Estrelas se tornaram um bem vital na manutenção da 
hegemonia dos grandes estúdios sobre a indústria doméstica de 
filmes, com o efeito de que o controle do mercado exigia o forte 
controle de seus artistas. [...] O poder dos "Cinco Grandes" estúdios, 
como ficaram conhecidos, foi baseado na manutenção de 
subsidiárias que se dedicavam à produção, distribuição e exibição. 
[...] Três outros estúdios realizavam uma presença significativa na 
indústria: Universal e Columbia funcionavam como produtores e 
distribuidores, e United Artists distribuía filmes de grandes 
produtores independentes. Sem salas de exibição própria, os "Três 
pequenos" lançavam seus filmes através das cadeias de salas 
dirigidas pelas grandes companhias65. (MCDONALD, 2000, p.39-40, 
tradução nossa) 
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 [...] genres and subgenres in response to audience preference and need. 
65

 With the star system in place, Hollywood worked hard to find effective means to exploit the identities 
of popular performers. By the end of the 1920s, economic control of the American film industry was 
concentrated in the hands of five leading companies: Paramount, Warner Bros., the Fox Film 
Corporation (Twentieth Century Fox after 1935), Radio Keith-Orpheum (RKO) and MGM, the film 
production studio of the exhibition conglomerate Loew’s Inc. In this period, the star system operated 
under the general direction of these studios. The studio era of the 1930s and 1940s was a period in 
which Hollywood worked actively to make and market its stars. Stars became a vital asset in 
maintaining the hegemony of the major studios over the whole domestic film industry, with the effect 
that control of the film market required the strong control of its stars. […] The power of “Big Five” 
studios, as they became known, was based on maintaining subsidiaries that engaged in the 
production, distribution and exhibition of films.[...] Three other studios held a significant presence in 
the industry: Universal and Columbia functioned as producers and distributors, and United Artists 
distributed the films of major independent producers. Without their own exhibition outlets, the “Little 
Three” released their films through the theatre chains run by the majors. 
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Mas a resposta para o sucesso dos monstros dos filmes de horror 

indicava que o desejo da Era da Depressão encontrou uma saída para as suas 

preocupações, por meio da transposição da experiência do “monstro” da crise para 

os monstros das telas.  

O ponto de encontro entre o público, filme e suas próprias vidas, cheias 

de terrores comuns, incertezas e vazio, ansiava por um tipo de entretenimento que 

dramatizasse sua tragédia na forma fantástica. Um cidadão infeliz que acabara de 

perder suas economias no mercado de ações poderia ter encontrado satisfação, se 

não, prazer em assistir a um personagem nas telas perdendo o sangue de sua vida 

em contato com o vampiro.  

Ao mesmo tempo, compreender o filme de horror como um índice do 

dilema da sociedade americana, implica reconhecer no sucesso de personagens de 

terras estrangeiras, representações de uma suposta conspiração sobre os valores 

de suas próprias vidas.  

Essa conspiração, exteriorizando o pensamento de muitos americanos, 

amargurados por terem sido arrastados para a Primeira Guerra Mundial e no contato 

com a cultura negra do Jazz da década de 1920, inicia um processo de suspeita 

conspiratória contra a presença cultural e ideológica de fora.   

A ameaça estrangeira também serviu como representação do próprio 

outsider americano, identificando-o aos diferentes grupos marginalizados 

socialmente.  

A Grande Depressão alimentou a ideia de que a crise seria resultado da 

presença em território americano dos valores morais dos “outros”, aqueles que não 

pertencem ao patriarcado branco, fundador da nação.  

A proliferação de ciclos do gênero também sugere a importância do lucro 

fácil, muitas vezes esquecido pela análise psicológica do sucesso do ciclo, 

considerando a alta qualidade das produções que tornaram o gênero mais aceitável.  

Drácula e Frankenstein são filmes bem elaborados tecnicamente, 

oferecendo uma oportunidade única na representação de uma atmosfera sombria e 

grotesca, apresentando na melhor das oportunidades todas as suas potencialidades.  

Dessa forma, o filme de horror foi, ao mesmo tempo, outro ciclo para os 

espectadores desfrutarem, no qual o cinema, a partir de um ponto de vista estético, 

aproveitando o contexto histórico, se tornou adepto à construção. 
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3.2 Clássicos do Horror e a Eugenia 

 

Os filmes clássicos do gênero de horror, com forte apelo à ameaça 

estrangeira, conferiram certas estratégias de representação, direcionando a sua 

atuação de acordo com o discurso de desintegração da alma americana. 

Conseqüentemente pobres, imigrantes, minorias raciais, deficiência física ou mental 

representavam inevitavelmente o temor da classe dominante. 

Criando e direcionando uma forma de pensamento, invocaram o medo da 

vida moderna e os efeitos da crise. Ao mesmo tempo, a metáfora da deficiência e 

degeneração, previamente exibida nas performances de Lon Chaney, também 

estruturou o horror em 1931. 

A própria Universal, na dúvida entre Lugosi e Boris Karloff na escolha do 

monstro de Frankenstein, buscava um substituto para Chaney, como aponta Gary 

Don Rhodes na biografia de Lugosi: 

 

O desejo da Universal Studios em encontrar um substituto para o 
"homem de mil faces" era evidente, não apenas no desejo inicial em 
selecionar Lugosi para o monstro (em vez do médico) em 
Frankenstein, mas a intenção era pensar a respeito de um remake 
da obra-prima de Chaney, O Corcunda de Notre Dame (1923) 66. 
(RHODES, 1997, p.342, tradução nossa) 

 

Da mesma forma, no processo de mudança do cinema mudo de Chaney 

para os filmes falados de Lugosi e Karloff, a natureza do corpo iria pontuar uma nova 

experiência para o público do cinema.  

Enquanto as performances de Chaney foram elaboradas em uma 

abordagem na qual “[...] o cinema mudo carecia da palavra articulada como último 

toque de realismo” (SAMAIN, 2005, p.245), associando visão e som, os filmes 

alcançavam uma estética mais completa e realista.  

Assim, o corpo reaparece traumaticamente na adaptação dos contos 

góticos de Drácula e Frankenstein, apresentando algo novo e monstruoso no filme 

falado, destruindo seu silêncio eloqüente e vital.  

                                                           
66

 Therefore, the determination for Lugosi to become the next Lon Chaney was not slight. Universal 
Studios’ hopes for a replacement for the “man of a thousand faces” were clear not just in the initial 
desire for Lugosi to be the monster (rather than the doctor) in Frankenstein, but in such immediate 
thoughts about a remake of Chaney’s masterpiece, The Hunchback of Notre-Dame (1923). 
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Ao mesmo tempo, na análise de Angela Smith67, as produções faladas 

também foram marcadas pela entrada explícita da ciência e tendência pseudo-

científica nas telas do cinema:  

 
Como as ciências e pseudo-ciências do século XIX se tornaram a 
eugenia do século XX, ficções góticas foram reconfiguradas na 
expressão cinematográfica. Em particular os clássicos do horror 
hollywoodiano da década de 1930, como Drácula e Frankenstein 
(ambos de 1931), adaptados de convenções góticas para o 
pensamento eugênico tão familiar para o público americano. Nesses 
filmes, temas de reprodução, herança e revelação física de traços 
de caráter interno iluminam o impulso eugênico que moldou o 
gênero de horror em seus primeiros dias, demonstrando a 
persistência de suposições eugênicas no imaginário da cultura 
popular68. (SMITH, 2006, p.333, tradução nossa) 

 

Como nos filmes de horror, a eugenia indicava no discurso da reprodução 

apropriada a ameaça representada tanto por imigrantes como pelos homossexuais e 

outras minorias. Considerando que vários estados proibiram o casamento inter-racial 

até 1967, Carole McCann indica os fundamentos teóricos que pautaram o discurso 

eugênico americano ao longo da década de 1920. 

 
Charles Davenport, um renomado biólogo se converteu ao 
mendelismo no início do século, liderando o movimento eugenista 
americano no decorrer dos anos vinte [...] Incapaz de fazer 
experiências em humanos, os eugenistas construíram genealogias 
como um texto na qual poderiam traçar a hereditariedade humana. As 
experiências de Mendel indicavam por meio da reprodução entre duas 
raças puras, a possibilidade de previsão da freqüência de 
determinadas características das duas raças, que poderiam ser 
apresentadas após o cruzamento. Revertendo esse processo, 
genealogias das características humanas foram repetidas na mesma 
proporção que se poderia esperar usando as leis de Mendel. Se uma 
característica particular aparece freqüentemente dentro de uma 
mesma genealogia, os eugenistas entenderam como uma evidência 
da base hereditária do caráter. [...] As análises eugênicas ignoraram a 
possibilidade de que as características observadas foram, na verdade, 
uma complexa interação entre os genes e o ambiente e, em vez disso, 
compreendeu a rede complexa do comportamento humano como a 
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 SMITH, Angela. M. “Monsters in The Bed: The Horror-Film Eugenics of Dracula and Frankenstein” 
in COGDELL, Christina e CURREL, Susan. Popular Eugenics: National Efficiency and American Mass 
Culture in the 1930s. Newcomerstown: Ohio University Press, 2006. 
68

 As the sciences and pseudo-sciences of the nineteenth century became the eugenics of the 
twentieth, Gothic fictions were refigured in cinematic form. In particular the early 1930s classic horror 
films of Hollywood, such as Dracula and Frankenstein (both 1031), adapted Gothic conventions to the 
eugenic thought so familiar to their American audience. In these films, themes of reproduction, 
inheritance, and physical revelation of inner character traits illuminate the eugenic impulse that shaped 
the horror-film genre in its early days, demonstrating the persistence in popular culture of eugenic 
imagery and assumptions. 
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representação de um simples efeito genético 69(MCCANN, 1994, p. 
103-104, tradução nossa) 

 

Assim como a eugenia, compartilhando temas comuns como reprodução 

e herança ligada à conduta moral, reveladas na aparência do corpo, o clássico do 

horror permite uma abordagem de acordo com os mesmos preceitos.  

O próprio governo americano reconhece atualmente o impacto da eugenia 

na ocasião dos debates em torno da biologia dos transtornos mentais, identificando 

a política empregada no final do século XIX e início do XX: 

 

Fatores sociais, políticos e econômicos do final do século XIX e 
início do século XX promoveram o crescimento do movimento 
eugênico. A atenção nacional se tornou cada vez mais focada em 
questões sociais do desemprego, criminalidade, prostituição e do 
alcoolismo crônico. Além disso, a preocupação com o aumento da 
imigração do sul e do leste europeu estaria afastando os Estados 
Unidos da sua “superioridade anglo-saxônica"70 

 

Dessa forma, é possível aproximar os dois temas, explorando a forma 

como parcelas e imagens centrais do discurso eugênico foram reelaboradas dentro 

do universo da monstruosidade. 

Lembrando que nesse universo “[..] a característica do monstro se 

encontra na sua aparência física” (LEITE,2006, p.180),  indicando que a 

“deformidade ou alteridade do corpo é a materialização da deformidade ou 

alteridade da alma” (LEITE,2006, p.180). 

Conforme Angela Smith, a história de um médico que espera dar a vida a 

um corpo feito a partir de vários cadáveres, acidentalmente com o cérebro de um 
                                                           

69
 Charles Davenport, a noted biologist who converted to Mendelianism early in the century, led the 

American eugenics movement through the twenties […] Unable to do experiments in human breeding, 
eugenicists constructed genealogies as the text through which to trace human heredity. Mendel’s 
experiments had shown that if one mated two know pure breeds, the frequency with which each 
breed’s traits would appear in succeeding crossbreeding could be accurately predicted. Reversing this 
process, genealogies of human characteristics were repeated in the same proportions one would 
expect using Mendel’s laws. If a particular trait showed up frequently within a genealogy, eugenicists 
took this as evidence of the hereditary basis of the trait. By their logic, traits repeated across several 
generations could not be inherited. […] Eugenic analyses ignored the possibility that observed traits 
were actually a complex interaction of genes and environment; instead, complex human behaviors 
were represented as simple genetic effects. 
70

 Social, political, and economic factors of the late 19th and early 20th centuries fertilized the growth 
of the eugenics movement. National attention was increasingly focused on social issues of 
unemployment, criminality, prostitution and chronic alcoholism. Also, concerns that increased 
immigration from southern and eastern Europe was drawing the United States away from its "Anglo-
Saxon superiority" (tradução nossa). U.S. Congress. Office of Technology Assessment. The Biology of 
Mental Disorders. OTA-BA-538. Washington, DC: US Government Printing Office, Setembro de 1992, 
p.104. 
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assassino, e de um Conde de Cárpatos que carrega uma maldição que o obriga a 

beber sangue humano, identifica a classe de indivíduos que deveriam ser 

combatidos em acordo com a agenda eugênica: 

 
[...] filmes clássicos do horror como Drácula e Frankenstein estão 
preocupados com a manifestação corporal do "caráter", 
representando de forma condensada e visível uma qualidade física e 
intelectual, traços fisiológicos e psicológicos e uma fibra moral. O 
cinema de horror fornece uma potente forma visual para esta 
manifestação física do caráter, mas ela é reconfigurada ao longo 
dos preceitos eugênicos. A deformidade, a deficiência e “debilidade 
mental", como a marca do resultado inevitável da reprodução não 
normativa, associando esses defeitos com o alvo indesejável dos 
eugenistas: em Drácula, o imigrante defeituoso, em Frankenstein o 
criminoso violento.71 (SMITH, 2006, p.335, tradução nossa) 
 

De acordo com essa perspectiva, é possível identificar a adoção do 

discurso propagado pela eugenia por meio da narrativa e artifícios adaptados da 

literatura gótica, reconfigurados no cinema, a partir da influência da estética 

expressionista. 

A retomada de textos góticos e a representação evidente de médicos e 

cientistas associados à eugenia recuperam uma série de conceitos retóricos, 

científicos e filosóficos. Em termos de enredo e tema adaptado da ficção gótica, é 

possível enxergar três elementos inter-relacionados: a narrativa e o discurso da 

reprodução, a temática da hereditariedade e conduta moral.   

Vale ressaltar que a narrativa gótica expõe, a exemplo da obsessão 

eugênica, o discurso da reprodução apropriada visível na ameaça do monstro na 

preservação da unidade familiar.  Tyler Tichelaar pontua no decorrer da evolução da 

literatura gótica, a preservação da família como tema central dos textos de Mary 

Shelley: 

 
A dedicação de Shelley sobre a vítima da transgressão enfatiza sua 
interpretação de que a real transgressão é dirigida contra a unidade 
familiar. [...] Tanto Frankenstein como O Último Homem rejeita a 
justificativa empregada pela teologia cristã na precaução da 
transgressão. De acordo com um alerta mais prático, observa a 
transgressão como um crime irremediável e, uma vez cometido, 

                                                           
71

 […] Classic horror films such as Dracula and Frankenstein are preoccupied with bodily 
manifestation of “character” that represent, in condensed, visible form, physical and intellectual 
caliber, physiological and psychological traits, and moral fiber.  […] Horror cinema gives potent visual 
form to this physiognomic manifestation of character, but it reconfigures it along eugenic lines, 
presenting disability deformity, and “feeble-mindedness” as the inevitable result and mark of 
nonnormative reproduction and associating such defects with specific “undesirables” targeted by 
eugenicists: in Dracula, the deficient immigrant, and in Frankenstein, the violent criminal. 
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torna-se irreversível, podendo acarretar conseqüências imprevistas 
e indefinidas72.(TICHELAAR, 2012 p.129, tradução nossa) 

 

Da mesma forma, como indica o desfecho da trama de Bram Stoker 

descrito por Margaret Montalbano73, Drácula deriva forças de argumentos eugênicos 

de acordo com a preocupação de alertar os leitores da necessidade em estabelecer 

verdadeiras identidades e relacionamentos  

 

Drácula encerra com uma "nota" de Jonathan Harker, sete anos após 
a morte do Conde nas mãos de Morris e Harker. Mina e Jonathan são 
pais de um filho, no final das contas o bem venceu o mal, o casal foi 
reunido, e a unidade da família tradicional preservada74. 
(MONTALBANO, 2004, p.393, tradução nossa) 

 

Ao mesmo tempo, na análise sociológica de Franco Moretti, os dois textos 

proclamam um discurso de poder, posição social e riqueza no momento em que a 

reafirmação da divisão de classes estruturava novas ameaças no processo de 

industrialização. 

 

O medo da civilização burguesa se resume em dois nomes: 
Frankenstein e Drácula. [...] Os dois são indivisíveis, porque 
complementares, configurando as duas faces horríveis de uma única 
sociedade e os seus extremos: o miserável desfigurado e o 
proprietário implacável. O trabalhador e o capital: no momento em 
que toda a sociedade deveria se dividir em duas classes de 
proprietários e proletariado75 (MORETTI, 2005 p.83, tradução nossa) 
 

Reforçando a ameaça de desintegração social e revolução política, o 

esforço em afirmar os valores vitorianos de racionalidade econômica e científica, 

indica nos textos góticos uma luta contra forças consideradas demasiadamente 

primitivas e arcaicas. 
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 Shelley’s concentration upon the victim of transgression emphasizes her interpretation that the only 
real transgression emphasizes her interpretation that the only real transgressions are those against 
the family unit. […] Both Frankenstein and The Last Man reject Christian theological reasons to avoid 
transgression, in favor of more practical warning that transgression is an irredeemable crime, which 
once committed, is irreversible and can have indefinite and unforeseen consequences. 
73

MONTALBANO, Margaret. “From Bram Stoker's Dracula to Bram Stoker's "Dracula"” in RAENGO, 
Alessandra e STAM, Robert. A Companion to Literature and Film. Melbourne: Blackwell Publishing, 
2004 
74

 Dracula concludes with a “note” from Jonathan Harker, seven years after Dracula’s death at the 
hands of Morris and Harker. Mina and Jonathan are the parents of a son; by all accounts good has 
vanquished evil, the couple has been reunited, and the traditional family unit preserved. 
75

 The fear of bourgeois civilization is summed up in two names: Frankenstein and Dracula. […] They 
are two indivisible, because complementary, figures; the two horrible faces of a single society, its 
extremes: the disfigured wretch and the ruthless proprietor. The worker and capital: the whole of 
society must split into the two classes of property owners and propertyless workers. 
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Essas forças entendidas em termos de criminologia, a exemplo de Cesare 

Lombroso e a teoria da degeneração, também levantaria questões de acordo com os 

problemas de classe e estrutura social: 

 

De acordo com Van Helsing em Drácula de Bram Stoker (1897), o 
próprio conde é um degenerado. "Lombroso e Nordau iriam 
classificá-lo assim". A invasão de Drácula na Inglaterra dramatiza 
ansiedades em voga em teorias como as de Nordau e Cesare 
Lombroso. Ele pretende poluir toda a raça inglesa, começando com 
seus aliados naturais como os parasitas, párias e loucos. 
Frankenstein de Mary Shelley produziu um monstro corrompendo a 
ciência e violando a ordem da natureza, estes monstros do fim do 
século são produtos da natureza que só podem ser dominados por 
meio da combinação entre ciência, fé e astúcia burguesa76. 
(TROTTER, 1994, p.616)  

 

Na literatura gótica, a busca por uma linhagem e ganho de uma herança 

legítima, invoca necessariamente no século XIX noções de relação entre corpo e 

evidência de conduta moral.  

Dessa forma, Frankenstein e Drácula também encarnam atitudes 

populares em direção a outra classe de elite remota: o médico e o cientista, 

membros de uma profissão com todas as respostas, que ousaram desafiar as leis da 

natureza.  

Dr. Waldman, professor de anatomia de Henry Frankenstein, sofre toda a 

descarga de vingança do monstro, pontuando a diferença do desfecho com relação 

à trama de Drácula. 

 

Em Drácula, Van Helsing destrói o vampiro inserindo uma estaca no 
seu coração. A cena equivalente em Frankenstein deixa uma 
impressão emocional bastante diferente com um resultado diferente. 
Sozinho com a vítima inconsciente no laboratório de Frankenstein, 
Waldman tenta destruir o monstro por meio da dissecção. Os 
equipamentos de Henry, geradores de vida, se encontram 
encobertos como folhas em uma mortalha. Em vez de relâmpagos e 
trovões só há o silêncio. O local de criação é agora um teatro de 
execução científica. Somando a frieza às preparações metódicas. 
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 According to Van Helsing, in Bram Stoker’s Dracula (1897), the Count himself is a degenerate. 
“Lombroso and Nordau would so classify him”. Dracula’s invasion of England dramatizes anxieties 
that were the stock in trade of theorists like Nordau and Cesare Lombroso. He aims to pollute the 
entire English race, beginning with his natural allies, the parasites, outcasts, and madmen. Mary 
Shelley’s Frankenstein had produced a monster by perverting Science and violating Nature; these 
finde-siecle monsters are the product of Nature, and can only be mastered by a combination of 
Science, faith, and bourgeois shrewdness (tradução nossa. TROTTER, David. The Avoidance of 
Naturalism: Gissing, Moore, Grand, Bennett, and Others in RICHETTI, John. The Columbia History of 
The British Novel. Nova York: Columbia University Press, 1994. 
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Ele parece mais um assassino profissional do que um cruzado 
contra o mal. Ironicamente, seu senso deliberado de ordem sela o 
seu próprio destino. O Monstro desperta a tempo de estrangular o 
seu assaltante. Apesar de violento, se torna um ato compreensível 
de autodefesa. A rígida filosofia do sábio ancião do bem e do mal 
retira do Monstro qualquer chance de trilhar o seu caminho no 
mundo. (RASSMUSSEN, 1998, p.107-108) 

 

Dar vida ao corpo degenerado significa despertar a ameaça do monstro.  

Ao mesmo tempo serve como um alerta, um instrumento de certas estratégias de 

representação, direcionando a sua atuação de acordo com o discurso de 

degeneração dos pobres, imigrantes, minorias raciais, deficiência física ou mental, 

como indica o início do filme. 

  

Durante uma palestra médica no início do filme, ele aponta aos seus 
alunos exemplos de cérebros "normais" e "anormais, comentando 
sobre o último: "Todas as características degenerativas são 
incrivelmente verificadas com a história do homem morto diante de 
nós, com uma vida de brutalidade, da violência e assassinato." Em 
outras palavras, o comportamento humano é em grande parte, se 
não totalmente, determinado pela fisiologia. Este é o prejuízo que 
ele traz para suportar a existência miserável do Monstro: "Mate-o, 
como faria com qualquer animal selvagem!"77 (RASSMUSSEN, 
1998, p.107, tradução nossa) 

 

Podemos concluir que o cinema clássico do horror, adaptado da literatura 

gótica, adotando uma política visual e estética estreitamente relacionada com 

estratégias da retórica eugênica, provocou o temor sobre a degeneração escondida 

no corpo, em certos grupos e indivíduos. 

Nesta política profundamente imbricada pela representação visual do 

monstro, as preocupações das personagens, as ações físicas e intelectuais, marcam 

o corpo manifestando uma espécie de fibra moral. 

Os dois clássicos do horror de Hollywood em diálogo com a teoria do 

darwinismo social, degeneração e hereditariedade, dirigem a ameaça ao herói e 

heroína brancos por meio da figura monstruosa em cena, dando forma visual, ao 

espectro da miscigenação. O poder de sedução de Bela Lugosi apresenta essa 
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 During a medical lecture early in the film, he points out to his students examples of “Normal” and 
Abnormal” brains, commenting on the latter: “All of the degenerative characteristics check amazingly 
with the history   of the dead man before us, whose life was one of brutality, of violence and murder. 
”In other words, human behavior is largely if not wholly determined by physiology. This is the prejudice 
he brings to bear on the miserable existence of the Monster. “Kill it, as you would any savage animal!” 
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qualidade de forma mais explícita, atraindo Mina Seward, filha do Dr. Jack Seward, 

responsável pelo manicômio, marca a sexualidade do personagem 

 
 

Drácula de Lugosi não é simplesmente um vampiro, mas um 
criminoso sexual que pode corromper a normalidade da ordem. Em 
determinado ponto, Mina (Helen Chandler) tenta morder seu noivo 
na garganta, no momento em que eles se sentam em um pátio. A 
influência de Drácula virou uma configuração tradicional romântica 
assentado em um horror sexual.78 (HOGAN, 1997, p.138, tradução 
nossa) 
 

Em sua representação individual dos males sociais, econômicos, raciais e 

culturais por meio da aparência física e conduta moral, Drácula manifesta a 

possibilidade do colapso social. 

Da mesma forma, no clássico do horror, os praticantes da reprodução 

sexual considerada apropriada, tornam-se aparentes por meio da saúde física e 

mental. 

Explorando o medo da diferença corporal, dramatizando a ameaça dos 

monstros, reafirma a procriação de homens saudáveis, brancos, de classe média ou 

alta. Além disso, retratam o domínio da degeneração, esperando alertar o 

espectador para os riscos de enfraquecimento da classe média americana, os 

homens do mundo moderno.  

Finalmente, insistem nos perigos de qualquer método de procriação que 

não o sexo heterossexual, entre casais jovens, atraentes e saudáveis.  

Mesmo o enfraquecimento físico e ineficácia de personagens brancos 

masculinos, atravessando os corpos de personagens secundários, representantes 

das classes mais baixas, a narrativa em torno da deficiência como instrumento de 

identificação do caráter é reafirmada. 

Nos dois filmes ele é interpretado pelo mesmo ator Dwight Frye, ora no 

papel do corcunda Fritz, assistente de Henry Frankenstein, ora como o louco 

Renfield em Drácula.  

Os clássicos da Universal em 1931, dramatizando o medo da diferença 

corporal, reafirmando a procriação de homens saudáveis, brancos, de classe média, 
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 Lugosi’s Dracula is not simply a vampire, but a sexual criminal who can disrupt the normal order. At 
one point Mina (Helen Chandler) tries to bite her fiancé on the throat as she sits with him on a patio. 
Dracula’s influence has turned a traditionally romantic setting into one of sexual horror. 
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alertou o espectador no auge da ansiedade diante da crise econômica para os riscos 

de enfraquecimento da classe média, os homens do mundo moderno.  

Dessa forma, o diálogo com a eugenia uniu os processos de herança 

biológica, social e financeira na forma de crenças que esperam preservar a classe 

dominante contra vários grupos: a classe operária, as classes mais baixas dos 

defeituosos, os não brancos entre outros. 

Mas enquanto a eugenia afirma a doutrina da opinião de peritos 

científicos, valorizando a intervenção no curso da natureza, os filmes de horror 

resolvem essas contradições confundindo o ato de intervenção científica com o ato 

de procriação aberrante, de criação do monstro. 

Explorando a lógica da eugenia, tornaram o cientista arrogante, acusando 

os especialistas como os criadores da monstruosidade, mas não teria sido uma 

forma de legitimar o discurso de eliminação dos monstros? 
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4 FREAKS (1932) E A CONSTRUÇÃO DO PARADIGMA DA 

MONSTRUMANIDADE: ULTRAPASSANDO OS LIMITES DO HORROR, DO 

HUMANO E DO MONSTRO 

 

4.1   O Monstro Maldito 

 

Os clássicos do horror de 1931 adotaram certas convenções centrais do 

gênero gótico e da ciência do século XIX, enquadrando-os nos termos do 

pensamento eugênico moderno.  

O monstro desfigurado incorporou uma ameaça à população branca e à 

reprodução normativa, apontando o caráter defeituoso como uma metáfora voltada a 

diferentes grupos nas margens da sociedade americana.  

Um ano após o seu maior sucesso em Drácula, Browning dirige Freaks 

pela MGM em 1932. Ainda na gestão Hoover e no processo da Grande Depressão, 

nos estúdios conhecidos pela criação de belas estrelas, esperava conquistar o 

público formado com a ascensão do gênero.  

Contraditoriamente, Browning iria transpor as barreiras do horror, 

empregando atores que representaram nas telas a sua profissão na vida real. 

Mostrando ao público vítimas do discurso da eugenia, o diretor empregou artistas 

dos sideshows, portadores de uma série de doenças congênitas.  

Dessa forma, caminhou um passo além ao encarar a situação do 

monstro, convidando o público a compreender e até mesmo se identificar com o 

grupo de pessoas fisicamente diferentes.  Abordando a ação desse mesmo grupo, 

atuando coletivamente contra a ameaça dos “normais”, atacou indiretamente 

sistemas e padrões que os oprimem e desumanizam. 

No momento em que revelou uma identidade monstruosa nas chamadas 

“aberrações”, potencializou a natureza amedrontadora dos monstros, uma vez que 

não precisou despojá-los de sua natureza humana. 

Vale destacar que, mesmo com as características dominantes de 

degeneração, imoralidade e vingança pontuando o universo do monstro, já 

representadas anteriormente, em 1931, o espectador também experimentou 

momentos de compaixão e simpatia com relação ao monstro de Frankenstein e de 

sedução em Drácula. 
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De toda forma, o corpo deformado era representado por meio de artifícios 

da maquiagem e efeitos especiais. 

Freaks recupera a atmosfera dos sideshows que em 1932 já se 

encontrava em plena decadência em face da medicalização do Estado e da busca 

por um entretenimento considerado adequado aos padrões institucionalizados. 

Os espectadores se sentiram profundamente incomodados ao se deparar 

com uma nova abordagem, proporcionando dentro no universo da monstruosidade, 

uma revisão contínua dos padrões de normalidade. 

Ao eleger os sideshows, posteriormente classificados como freak shows 

(termo que deu origem ao título do filme), a produção remonta os antigos museus da 

moeda (dime-store museums) das feiras e circos itinerantes. 

Os museus da moeda correspondiam a diversas exposições que “não se 

baseavam apenas em mostrar humanos com anormalidades físicas, mas também na 

criação de narrativas exóticas sobre os “outros79”(GREENBAUM, 2002, p.92, 

tradução nossa) 

A decadência dos museus da moeda já era prevista no início do século 

XX.  O New York Tribune em 1904 resgata a figura de P.T Barnum, maior 

empresário do setor dos sideshows americano, indicando o destino desse tipo de 

apresentação:  

 

Monopolizando o entretenimento do circo "freak", parece estar certo 
da popularidade duradoura. Um anão atingindo o tamanho de um 
gigante, a figura de um esqueleto humano ou uma menina gorda é 
literalmente a sua fortuna. Um jogo ou uma apresentação de 
qualquer tipo logo se torna monótono, e perde a sua atração - um 
freak jamais. Já faz mais de meio século desde a primeira exposição 
de freaks, exibidos por PT Barnum. Essas celebridades foram 
fotografadas logo em 1858. Em suas pitorescas roupas fora de 
moda, representam um interesse histórico real. Os freaks são, 
originalmente, o produto dos nativos americanos. Desde então, 
Barnum passou a recolher aberrações de todas as partes do mundo. 
Patronos do circo da última geração vão recordar da gigante Scotia, 
Annie Bates. Sua figura personifica grande parte da memória de 
todos os sobreviventes do público de circo e museu de meio século 
atrás80 [...]. (tradução nossa) 

                                                           
79

 [...] not simply on showcasing humans with physical abnormalities, but also on creating narratives 
about the exotic Others [...]. 
80

 In the world of amusement enterprises the circus “freak” alone seems certain of lasting popularity. 
The elevation of a giant, the size of a midget, the figure of human skeleton or a fat girl, are literally 
their fortunes. A play or a performance of any kind soon becomes monotonous, and loses its 
attraction- a “freak” never. It is now more than half a century since the first exhibition of freaks was 
collected and exhibited by P.T. Barnum. These celebrities were photographed as early as 1858. In 
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Evidentemente, a sobreposição entre monstros cinematográficos e os 

deficientes físicos não elimina o efeito de pressupostos culturais construídos em 

torno desses agentes. A formação de noções culturais em torno da deficiência, 

incorporada pelo discurso da eugenia, permite transpor uma idéia apenas mítica de 

sua representação, elaborada pela narrativa dos sideshows. 

Ao mesmo tempo, Browning se mantém coerente à sua história de vida 

linguagem autoral “desde que muitas vezes lembrou as experiências de sua 

juventude como um performer de carnaval como uma fonte de inspiração de seus 

filmes81” (ADAMS, 2001, p. 65, tradução nossa).  Da mesma forma, evidencia o 

aprimorando das técnicas de suas produções da década de 1920, fortemente 

marcadas pelas performances de Lon Chaney.   

Mas 1932, coincidentemente, foi considerado o ano marco da 

oficialização do fim dessas apresentações. A “Grande Depressão declara a morte 

oficial dos vaudevilles82” (BROWNE & BROWNE, 2001, p.871, tradução nossa).  

Nesse contexto, não era possível anular o choque causado por uma obra 

que resgatava a memória de um período de recessão, elementos que aquela 

sociedade esperava apagar. 

Dentro do processo que resultaria na vitória de Roosevelt, Hollywood 

inicia a promoção de grandes filmes com o intuito de despertar o orgulho da nação, 

empregando mensagens de esperança e patriotismo, modificando a visão do povo 

americano frente à crise.  

Lembrando que na década de 30, Hays auxiliou a indústria “em um 

esforço para afastar a censura externa, definindo o que era ou não permitido aos 

                                                                                                                                                                      
their quaint, old-fashioned clothes they are figures of actual historic interest.The original freaks in 
nearly very instance were native American products. The great drag-net which the showmen have 
since spread to gather freaks from all parts of the world had not yet been set. In comparison with the 
most cosmopolitan of modern freak shows, however, the original Barnum forces will be found to 
compare very favorably. And an absolute comparison is possible, for the various dimensions of the 
freaks, the height of giants and of midgets, the weight of fat girls and fat boys, are carefully preserved 
n the annals of the circus much the same as the past performances of horses are recorded at race-
track. Patrons of the circus of the last generation will remember the once famous Nova Scotia 
giantess, Annie Bates. Her figure looms up big in the memory of all survivors of the circus and 
museum audiences of half a century ago […] .New-York tribune, 22 de maio de 1904. Library of 
Congresss: Disponível em: http://www.loc.gov/index.html. Acesso em 05∕10∕11. 
81

 Since he often recalled his youthful experiences as a carnival performer as a source of inspiration of 
his films. 
82

 Vaudeville, once the king of entertainments, was not displaced until the multi-fronted attack of 
talking pictures, radio and the Great Depression finally caused its official demise in the 1932. 
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cineastas83” (NASH, 2006, p.73, tradução nossa). Tom Johnson, ao examinar a 

censura empregada aos filmes de horror, elucida o tratamento dado à produção de 

Browning, logo após a sua exibição 

 

Teria sido difícil encontrar um segmento da sociedade que não 
estava pronto para protestar contra os freaks, conseqüentemente 
contra a indústria que o gerou.[...] Quando o filme foi reproduzido em 
Washington DC, a Associação Nacional de Mulheres comprou essa 
briga. Sra. Ambrose N. Diehl, que na época presidia a comissão de 
filmes, queixou-se a respeito da produção junto a Will Hays. A MGM 
entrou em pânico, recorreu a uma série de desculpas para os 
excessos do filme, as mesmas que aparecem na década de 70 
sobre a temática da violência ("Este filme está contra a violência, 
sublinhando da forma mais sangrenta possível os horrores da 
violência real.") O estúdio tentou apresentar Freaks como um drama 
de interesse humano, preocupado com a situação dos menos 
afortunados. A maioria dos críticos não tiveram interesse em 
reportá-lo, classificando-o como "horrível", "grotesco", "lamentável", 
"cruel", "bizarro" e "desmoralizador84". (JOHNSON, 2006, p. 69, 
tradução nossa) 
 

A recepção de Freaks recupera a intervenção dos setores 

conservadores da sociedade norte-americana, fortemente relacionados à figura de 

Hays, de acordo com a política cultural e interesses comerciais da indústria.  

Não por acaso a MGM, pioneira na política voltada ao sistema de 

estrelato, preocupada com a sofisticação do espetáculo cinematográfico, entraria 

em pânico. Contraditoriamente, a excessiva preocupação comercial do estúdio, de 

olho nos sucessos da Universal, foi responsável pela entrada dos artistas dos 

sideshows nos sets de filmagens.  

Quando a MGM resolveu arquivar o filme, deu uma licença de 25 anos 

para Dwain Esper, pai do exploitation moderno. O distribuidor iria acrescentar o 

seguinte preâmbulo, mantido mesmo após o renascimento do filme em 1932 

 

                                                           
83

 In an effort to fend off external censorship, the Hollywood studios invited Will Hays, who had been 
postmaster general in President Harding’s administration, to serve as the film industry’s internal 
watchdog. The Hays Office devised a set of morally sound “dos and don’ts” for filmmakers which, by 
the late ‘30s, had solidified into the long-standing Production Code of the motion picture industry. 
84

 When the picture played in Washington D.C., the National Association of Women joined the fray. 
Mrs. Ambrose N. Diehl, who chaired the group’s committee on movies, complained to Will Hays. 
MGM, panicking, resorted to the same excuse for excess that would appear in the seventies 
concerning movie violence (“This film stands against violence and makes its point by showing the 
horrors of real violence in as gory a fashion as possible.”) The studio tried to present Freaks as a 
human interest drama, concerned with and about the plight of those less fortunate. Most reviewers did 
not buy it, and called the picture “horrible”, “grotesque”, “pitiful”, “cruel”, “bizarre” and “demoralizing”  
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 [...] O amor à beleza é um desejo profundamente assentado que data 
do início da civilização. A repugnância com a qual vemos os anormais, 
os malformados e os mutilados é o resultado do longo 
condicionamento de nossos antepassados. A maioria das aberrações 
é dotada com pensamentos e emoções normais.  Sua sina é o 
sofrimento. [...] Por essa razão, eles desenvolveram entre eles 
mesmos um código de ética para protegê-los das crueldades das 
pessoas normais. Suas regras são rigidamente seguidas e o mal de 
um é o mal de todos. A história prestes a ser revelada é uma história 
baseada no efeito deste código sobre suas vidas. Nunca mais tal 
história será filmada, visto que a ciência moderna e a teratologia estão 
rapidamente eliminando tais erros da natureza do mundo.Com 
humildade para tantas injustiças feitas a essas pessoas (eles não têm 
poder de controlar sua sina) nós apresentamos a mais surpreendente 
história de horror sobre os ANORMAIS e INDESEJÁVEIS.85 

 

Inserindo a produção em uma nova categoria classificada com 

exploitation, aproximando-se de filmes didáticos que abordavam a temática das 

drogas e educação sexual, o filme foi exibido sob uma variedade de títulos, entre 

eles Forbidden Love, por quase trinta anos.  

Esse reposicionamento ressaltou ainda mais a dificuldade de 

compreensão e classificação do filme. Muito perturbador para um público 

mainstream, não era perturbador o suficiente para o público de exploitations.  

Além de todos os conflitos próprios do contexto histórico, esteticamente o 

filme também estava condenado a cair no esquecimento. Ao transferir os sideshows 

para as telas de cinema, confere ao ambiente dos espetáculos aspirações de valor 

estético.  

Em torno das representações e significados atribuídos aos freaks no 

contexto dos sideshows, Rachel Adams destaca:  

 

Não tinham nenhum significado inerente, embora suas anomalias 
parecessem gritar de interpretação [...]. Como resultado, exigia a 
construção de narrativas sobre lugares exóticos, eventos 
milagrosos, ou acidentes horríveis que possam dar coerência a 
organismos; caso contrário, iria ocorrer uma fragmentação 
intolerável e uma dissolução de significado [...]. Os freak shows são 
guiados pela suposição de que aberração é uma essência, a base 
para uma ficção reconfortante de que há uma diferença permanente 
e qualitativa entre desvio e normalidade, projetada espacialmente 
entre o espectador e o corpo no palco86. (ADAMS, 2001, p. 5-6, 
tradução nossa) 

                                                           
85

  Transcrição do prólogo de Freaks, Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004.). 
 
86 By the nineteenth century freaks had no inherent significance, although their anomalies seemed to 
cry out for interpretation […].As a result they required narratives about exotic places, miraculous 
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Dessa forma, ao contrário dos sideshows, sua representação no cinema 

estimula o espectador a estabelecer uma identificação com as personagens. Nesse 

aspecto, é possível observar uma continuidade estética com relação ao monstro 

Drácula e a humanização da figura do vampiro.  

Indicando um estilo próprio imbuído de significado, aproximando o 

monstro do humano, evolui como cineasta, orientando o espectador para uma nova 

ótica dentro do cinema.  

Ironicamente consagrado por Drácula e por fazer filmes incomuns ao lado 

de Lon Chaney, iria assistir a reação negativa do público em Freaks. 

Talvez a prosperidade dos loucos anos vinte tenha favorecido o trabalho 

com Chaney, não enfrentando obstáculos para o desenvolvimento de sua linguagem 

autoral.  

Ao mesmo tempo, respondeu aos anseios do público no período logo 

após a quebra da bolsa, tornando-se bem sucedido em Drácula. Possivelmente em 

1932, evoluindo como diretor, produzindo a sua obra prima, deixou de ser 

compreendido pelo espectador da década de 1930.  

 

4.2 Monstros e Humanos em Freaks 

 

Situado em um sideshow europeu, com artistas dos Estados Unidos e 

da Europa, Freaks selecionou para o enredo do filme pessoas que já trabalhavam 

nesse tipo de espetáculo: Elizabeth Green, como a “Mulher Cegonha“ (The Stork 

Woman); Frances O’ Connor como a “Vênus de Milo Viva” (The Living Venus de 

Milo); a hermafrodita Josephine Joseph chamada de “Metade e as Metades (half-

and-halves); as irmãs “cabeça de pino” Elvira Snow e Jennie Lee (The Pinheads); 

a mulher barbada Olga Roderick (The Bearded Lady); as irmãs siamesas Daisy e 

Violet Hilton (The The Siamese twins), o anão Angelo Rossito (Angeleno); “Cuco, A 

Menina Passarinho” apresentada por Minnie Woolsey (Koo Koo The Bird Girl), a 

estranha Schlitz, Johnny Eck como o “Metade-Garoto” (Half Boy), Peter Robinson 

                                                                                                                                                                      
eventes, or horrifying accidents that might give coherence to bodies that otherwise suggested an 
intolerable fragmentation and dissolution of meaning […].Freak shows are guided by the assumption 
that freak is an essence, the basis for a comforting fiction that there is a permanent, qualitative 
difference between deviance and normality, projected spatially in the distance between the 
spectator and the body on stage. 
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“O Esqueleto Vivo” (The Lining Skeleton), Prince Randian ”O Torso Vivo” (The 

Living Torso) e os protagonistas do filme, os irmãos anões Harry e Frieda Earles. 

A publicidade do filme não esconderia esse aspecto, ao contrário, iria 

ressaltar o ambiente do circo, assim como o marketing para a seleção do elenco: 

 

[...] a campanha de marketing de Freaks foi um modelo de 
sensacionalismo de mau gosto. A Publicidade antecipava que 
Browning tinha emitido a seguinte chamada para o elenco "para 
todos os tipos de aberrações. Ele quer homens com uma perna só e 
mulheres com três pernas, homens com rostos e sem cabeça, 
mulher com os olhos cruzados ou de qualquer outra forma. Ele quer 
gigantes e anões, homens gordos e bem magros87. (DOHERTY, 
1999, p.317) 
 

O enredo do filme conta a história de um amor impossível entre o anão de 

circo Hans (Harry Earles) e a linda trapezista Cleópatra (Olga Baclanova). 

Logo no início é apresentado o museu da moeda com o narrador do 

espetáculo, mostrando uma possível aberração ao publico, ao mesmo tempo 

ocultando o objeto de exposição dos espectadores.  

Em contato com a possível aberração, os visitantes do museu 

apresentam uma reação de repulsa, os dois públicos, do cinema e do espetáculo, 

escutam o alerta do apresentador: 

  
Não mentimos para vocês pessoal. Dissemos que vivemos em meio 
a monstruosidades. Vocês riem deles, e estremecem perto deles e 
também, exceto pelo acidente do nascimento podem ser 
comparados a eles. Eles não pediram para serem trazidos ao 
mundo a não ser ao mundo de onde vieram. Seu código é uma lei 
entre eles. Se ofender um, você ofendeu todos. E agora, pessoal, se 
andarem por aqui estarão prestes a testemunhar a mais incrível a 
mais assustadora monstruosidade viva de todos os tempos. (Gritos) 
Amigos um dia ela foi uma bela mulher. Um príncipe real se matou 
por amor a ela. Era conhecida como o pavão do ar.88 
 

Após o episódio, tem inicio a sua trama principal, invertendo a lógica das 

apresentações circenses: o palco revela os bastidores e os bastidores se 

transformam no grande espetáculo do filme.  O cotidiano do circo revela para a 

angústia da anã germânica Frida, a fascinação de seu noivo Hans pela bela 

trapezista Cleópatra. 
                                                           

87
 […] the marketing campaign for Freaks was a model of tasteless ballyhoo. Advance publicity had 

Browning issuing a casting call “for all kinds of freaks. He wants one-legged men and three-legged 
women, men with faces and without heads, woman with eyes crossed and otherwise.  He wants giants 
and midgets, fat men and string beans. 
88

 Transcrição da primeira cena de Freaks. Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004). 
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Nesse aspecto, considerando que os ideais eugênicos modernos 

remontam à Antigüidade, é possível inserir o personagem no padrão de beleza física 

atribuído ao sexo feminino. Como trapezista, Cleópatra (Olga Baclanova) denota 

características físicas como leveza e harmonia. 

Do mesmo modo, o domador Hercules (Henry Victor), futuro amante de 

Cleópatra, representa o ideal de masculinidade por meio da coragem, força física e 

vigor. O próprio nome dos dois personagens expõe a exemplo da eugenia, a 

apropriação do ideal de beleza da antiguidade.  

Após a apresentação dos personagens principais, Browning normaliza o 

cotidiano dos freaks, apresentando cenas corriqueiras dos bastidores do circo: A 

“Vênus de Milo Viva” come com os pés, ”O Torso Vivo” acende um cigarro sem 

dificuldade alguma; a noiva de Hans, Frieda, pendura a roupa.  

Descaracterizando o caráter performático dos freaks, fazendo com que os 

personagens compartilhem cenas aparentemente rotineiras com pessoas normais 

do circo, aproxima o espectador do universo das aberrações. 

Do mesmo modo, representa relações não convencionais de gênero no 

momento em que a hermafrodita Josephine Joseph, enquanto caminha entre os 

trailers do circo sofre com as gozações e investidas de Hércules. 

 As irmãs siamesas, tendo cada uma, um namorado diferente, simbolizam 

um padrão não convencional de relacionamento. Em determinada cena, o beijo do 

namorado em uma das irmãs, é sentido pela outra.  

Assim como a “Mulher Barbada” dá a luz a um filho, sem a presença do 

suposto pai, festejado por todos os outros artistas do circo. 

Em contrapartida à tônica sexual, o filme também infantiliza alguns de 

seus personagens, indicando que os freaks possuem autonomia limitada, precisando 

da tutela e proteção das pessoas normais. Em determinada cena, no momento em 

que as aberrações são flagradas por dois passageiros, balbuciando e dançando, a 

tutora dos artistas Madame Tetrallini busca acalmar os dois rapazes com a seguinte 

afirmação: 

 

 [...] Estas são crianças do meu circo [...] Veja senhor, quando tenho 
oportunidade gosto de levá-los para a claridade e deixá-los brincar 
como crianças. Isso é o que a maioria deles são: crianças.89 

 

                                                           
89

 Transcrição da cena de Freaks. Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004.). 
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Após o contexto de apresentação e normalização dos freaks, sua 

história é desenvolvida por meio de diferentes especializações psicológicas 

atribuídas às personagens principais. 

Hans, fascinado por Cleópatra, engana a sua noiva Frida, até o ponto 

em que ela percebe a concorrência desleal entre seu amor fraterno e a beleza da 

trapezista. 

Assim como Hércules, um homem extremamente violento com a sua 

namorada Venus, aceita as investidas de Cleópatra. 

Venus se aproxima do palhaço Phroso, representando junto com 

Madame Tetrallini os normais que dividem o mesmo espaço do circo, tratando as 

aberrações com dignidade. 

Nesse contexto, a ingênua Frida revela à Cleópatra que Hans possui 

uma herança, momento em que a trapezista em acordo com seu amante Hércules 

decide se casar com o anão. 

No dia do casamento, os dois amantes resolvem envenenar Hans para 

ficar com a sua herança. No momento em que Cleópatra despeja um líquido na 

garrafa de Hans durante o casamento, um rápido close-up revela a safra de 1914. 

Seria o pequeno Hans a representação da Alemanha humilhada do pós-guerra?   

De toda forma, durante a cerimônia, os freaks anunciam um ritual de 

iniciação da noiva no mundo das aberrações. Os membros do grupo compartilham 

uma grande taça, batendo os talheres na mesa, cantando: “Nós a aceitamos como 

uma de nós, uma de nós! Gooble-gobble, gooble-gobble, uma de nós, uma de nós 

[...]” 90. 

Quando a taça é oferecida finalmente à Cleópatra, a trapezista ao se 

deparar com a possibilidade de se transformar em um membro do grupo grita 

aterrorizada: “Suas aberrações sujas repugnantes! Aberrações! Saiam daqui!”91 

O pequeno Hans sobrevive da tentativa de envenenamento e, com a 

ajuda de seus amigos do circo, passa vigiar os passos de sua esposa. 

 Constatando que Cleópatra, tenta envenená-lo mais uma vez, elabora 

um plano de vingança junto com os seus colegas do circo. 

Ao filmar as cenas finais, a atmosfera do circo é deslocada para o 

ambiente escuro da floresta.  Por meio da estética expressionista, o desfecho da 
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 Transcrição da cena do ritual. Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004.). 
91

 Transcrição da cena final do casamento. Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004.). 
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trama apresenta a distorção do movimento das carroças, conduzindo os artistas 

itinerantes, com feições monstruosas, em meio à escuridão.  

Os freaks se tornam monstros, seguindo Cleópatra para o interior da 

floresta, ocultando a ação empregada na vingança. 

Retornando ao apresentador do museu da moeda do início do filme, o 

mistério em torno da aberração exposta é esclarecido aos espectadores: “Como 

ela ficou assim nunca saberemos. Alguns dizem amor ciumento. Outros que era o 

código das aberrações. Outros, a tempestade. Acreditem ou não, aí está ela”.92 

Ao final, Cleópatra é exibida ao público metade galinha, metade mulher. 

Em um final alternativo, cortado em 1932, Hércules é apresentado em um 

espetáculo cantando em falsete. Dessa forma, tanto Hercules como Cleópatra, 

foram mutilados pelos monstros. 

Hans abandona a vida do circo e, desiludido, passa a morar isolado em 

um castelo.  A anã Frida, com a ajuda de seus amigos Venus e Phroso, é 

conduzida ao castelo de Hans. No estilo happy ending, o anão termina nos braços 

de quem o amou verdadeiramente.  

O final aponta a impossibilidade de agregar freaks e normais em um 

mesmo mundo, levantando duas hipóteses: os que são diferentes devem viver 

segregados entre os diferentes ou, seria o “mundo dos normais” a verdadeira 

aberração? 

Ao mesmo tempo, podemos considerar o filme compartilhando do 

mesmo discurso eugênico exposto em Drácula e Frankenstein? 

Dependendo do ponto em que investigamos o filme, a resposta é tanto 

afirmativa quanto negativa. Também apresentando uma narrativa de reprodução, 

ao mesmo tempo em que reforça o resultado trágico no relacionamento entre o 

normal e o anormal, seus princípios da eugenia são ambivalentes. 

Enquanto a imoralidade pontua o personagem de Cleópatra, no 

momento em que os freaks se revoltam contra a sua condição de aberração, o 

filme termina por apresentar a deformidade física como o último castigo. 

Se no início do filme, Browning se esforça em retirar o status de 

monstros dos freaks, ao final eles são reapresentados nessa condição. 
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 Transcrição da cena final. Tradução: Magnus Opus Collection (Brasil: 2004.). 
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Da mesma maneira, a estética pontua essa ambivalência, apresentando 

a primeira parte do filme com um tratamento com nuances na tonalidade cinza, a 

exemplo dos gêneros semidocumentais.   

O momento de vingança seria pontuado pelo Expressionismo, com a 

escuridão da noite e da tempestade contrastando com a cena iluminada em que 

Madame Tetrallini protege as suas “crianças” do circo. 

Mas ao contrário da eugenia, os monstros são mostrados como 

resultado da sua condição social e, o normal, passível de transformação corporal 

em decorrência da sua imoralidade, incorpora contraditoriamente a degeneração. 

Além disso, em sua preocupação explícita com questões de leis e 

punição, revela as operações da lei eugênica e judicial como altamente subjetivas 

e contingentes. 

Mostrando pessoas deficientes e monstruosas tomando a lei em suas 

próprias mãos, prevê um conjunto de leis construídas por um grupo de aberrações 

de circo a fim de combater os preconceitos e limitações sociais que lhes são 

impostas.  Essa perspectiva, remete a análise do monstro de Page DuBois  

adotada pela classificação elaborada por Michel Foucault: 

 

O monstro classificado por Foucault se assemelha ao poder 
estranho do estrangeiro, dos xamãs misteriosos da antiguidade 
clássica, embora ele esteja se referindo a pessoas que estão 
envolvidas em um sistema de desenvolvimento legal. A idéia do 
monstro, ele argumenta, é uma noção jurídica, uma vez que diz 
respeito às leis da natureza, assim como as leis da sociedade93. 
(DUBOIS, 2010, p.82, tradução nossa) 

 
No calor do debate público sobre as leis antievolução, Freaks ilustra o 

conjunto de discursos do direito, revolução e evolução. Ele explicita a dependência 

das estruturas de lei sobre corpos degenerados “disciplinados” e do significado da 

lei e punição na negação da humanidade das aberrações. 

O filme também mostra um momento de revolução, quando um grupo 

marginalizado confronta representantes da classe dominante, com suas próprias 

estruturas de direito, justiça e punição que subscrevem a rejeição eugênica do 

fisicamente diferente.  

                                                           
93

 Foucault’s category of the monster closely resembles the strange power of the stranger, of the 
uncanny shamans of classical antiquity, although he is referring to individuals who are caught up in a 
developing legal system. The idea of the monster, he argues, is a juridical notion, since it “concerns 
the laws of nature as well as the laws of society. 
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No contexto do pós-guerra e da Depressão, essas cenas de revolta 

oferecem uma potencial aliança entre espectadores de cinema e os grupos sem 

poder na tela, algo que nunca esteve presente nos filmes de horror do período. 

Não é por mostrar os freaks levando uma vida normal que o torna 

inquietante. Pelo contrário, a tese aparente além da sua carga estética, dotada de 

expressões grotescas, é que pessoas anormais apresentam os mesmos 

sentimentos, capacidades intelectuais e humor de pessoas normais. 

Parece muito plausível que os oprimidos da sociedade construam um 

código de ética para protegê-los da desumanidade de pessoas normais. 

Esta mesma plausibilidade, juntamente com a forte representação cinematográfica 

de vingança dos freaks, elabora os mesmos preconceitos e temores do público que 

o filme propõe desafiar. 

 

4.3 O Monstro Cultuado: O Legado de Tod Browning 

 

No ano de 1962, após trinta anos de esquecimento, Freaks foi 

recuperado em uma retrospectiva no festival de Cannes, classificado como a 

essência do filme de horror.  

Jennifer Peterson em um capítulo dedicado ao filme em Fifty Key 

American Films94 levanta algumas questões em torno dessa mudança de 

recepção: 

 
O filme logo ganhou uma nova platéia de apreciadores na Europa e 
EUA, interpretado de forma bastante diferente das gerações 
anteriores. Em uma nova era, quando o significado do termo "freak" 
mudou, o público estava mais inclinado a levantar a bandeira do 
orgulho freak. Ao invés da pena ou se perguntando como os freaks 
poderiam ser corrigidos, esses espectadores estavam mais 
propensos a se identificar com a sua luta contra o mundo cruel e 
convencional dos "normais". O filme foi exibido por anos, 
regularmente nos cinemas em sessões no final da noite, no fim dos 
anos 1960 e início de 1970, tornando-se possivelmente, a mais 
antiga das atrações da meia-noite95. (PETERSON, 2009, p.38, 

tradução nossa) 

                                                           
94

 PETERSON, Jennifer. “Freaks” (1932) in HAENNI, Sabine e WHITE, John. Fifty Key American 
Films. Nova York: Routledge, 2009 
95

 The film soon gained newly appreciative audiences in Europe and US, who interpreted it quite 
differently then previous generations. In a new era, when the meaning of the term “freak” had 
changed, audience members were more inclined to proudly fly their freak flag high. Instead of pitying 
the freaks or wondering how they might be fixed, these spectators were more likely to identify with 
their struggle against the cruel and conventional world of the “normals”. The film played regularly in 
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Dessa forma, de maldito a clássico cult, evidencia o  potencial 

interpretativo da linguagem fílmica de Browning, transcendente às barreiras do 

tempo. 

 
 

Do fracasso no circuito dos filmes de horror em 1932 para um cult hit 
nos anos 1960, mais tarde também passa a significar coisas bem 
diferentes para outros espectadores em outros momentos históricos. 
A variação de respostas é produzida não apenas pelo contexto, fora 
da película, de acolhimentos variados, mas também pela 
ambivalência própria do filme, inserida em seu conteúdo textual: os 
primeiros dois terços do filme se esforçam em humanizar as 
aberrações, mas a parte conclusiva reinscreve os freaks como um 
monstro do gênero clássico do horror. Hoje em dia, a questão em 
torno deste filme é: ele humaniza ou explora96? (PETERSON, 2009, 
p.39, tradução nossa) 

 

A questão colocada pela autora permite identificar na obra de Browning 

uma nova questão: como Freaks auxilia uma análise de revisão contínua do padrão 

da normalidade, do monstro e do humano, na contemporaneidade? 

A construção da monstrumanidade, os pontos de vista variados na 

interpretação do filme, a ambivalência do próprio filme, insere a produção como a 

grande obra prima de Browning, expressão máxima de sua linguagem autoral, 

desenvolvida ao longo de sua carreira. 

Talvez, se a década de 1930 não tivesse sido tão severa com Freaks, 

Browning teria trabalhado em outras produções com o mesmo impacto. 

De toda forma, a extinção dos freaks reais dos sideshows da América do 

início do século XX, sua recuperação no filme em 1932, não impediu a multiplicação 

simbólica e cultural do elemento freak na atualidade. 

No contexto da Guerra Fria, quando o mundo tornou-se bipolar, dividido 

entre os blocos capitalista e socialista, a tensão entre as duas potências amenizava 

o impacto causado pelas aberrações. Na leitura de Omar Lopez Mato, adquirindo 

uma qualidade caricatural. 

                                                                                                                                                                      
late-night movie theatres for years in the late 1960s and early 1970s, making it possibly the oldest of 
midnight attractions. 
96

 From horror film flop in 1932 to cult film hit in the 1960s ad after, this film has meant quite different 
things to different spectators in different historical moments. Freaks continues to inspire a wide range 
of responses in viewers today, from amazement to outrage. Such divergent responses are produced 
not only, by different reception contexts outside the film, but also by the film's own inner textual 
ambivalence: the first two-thrids of the film work to humanize the film's freaks, but the concluding 
section reinscribes them as classic horror-genre monsters. The question surrounding this film today 
has become: is it humanizing or is it exploitative? 
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 [...] após a humanidade ter vivido os dramas de Auschwitz, 
Nagasaki, Hiroshima, no momento em que as bombas de napalm 
estavam caindo na selva do Vietnã... Depois desses desastres, 
Freaks foi apenas uma caricatura da realidade97. (LOPEZ MATO, 

2009, p.116, tradução nossa) 
 

Em contrapartida, esse ponto de vista caricatural revela nas entrelinhas 

um novo posicionamento político. O velho interesse da classe dominante em 

massificar identidades e tradições comuns à nação, catalisadora dos valores da raça 

branca e do padrão estético eurocêntrico se torna ele próprio, demasiadamente 

grotesco e aterrorizante. 

Como o feitiço contra o feiticeiro, a tragédia da guerra configurou a 

tragicomédia dos novos tempos. A contradição frente ao sentimento de culpa, com 

acontecimentos históricos na qual os “outros” não tiveram responsabilidade alguma, 

naturalmente iria promover a identificação com as vítimas da política imperialista e 

da eugenia, expostas pelo holocausto. 

De acordo com essa perspectiva, Wolfgang Kayser98, inserindo o texto do 

dramaturgo alemão Dürrenmatt no prefácio de sua obra, analisa como o mundo do 

pós-guerra iria solidificar uma afinidade com o grotesco sem precedentes. Nesse 

novo contexto, Dürrenmatt justificaria de acordo com os crimes de guerra, a 

tragicomédia como única forma legítima de expressão artística  

 
A tragédia pressupõe a culpa, a miséria, a medida, a visão conjunta 
e a responsabilidade. Mas já não existem culpados nem 
responsáveis nas chouriçadas de nosso século, nessa liquidação da 
raça branca. Todos são inocentes e não quiseram que as coisas 
fossem assim. Tudo corre realmente sem que cada um haja feito a 
sua parte. Tudo é arrastado pela correnteza e fica pendurado em 
algum ancinho. Somos por demais culpados coletivamente, estamos 
coletivamente por demais deitados sobre os pecados de nossos pais 
e antepassados. Somos tão-somente netos. Eis o nosso azar, não a 
nossa culpa: a culpa só se dá como esforço pessoal, como ato 
religioso ... a nós apenas advém a comédia. Nosso mundo levou 
simultaneamente ao grotesco à bomba atômica, do mesmo modo 
como são igualmente grotescos os quadros apocalípticos de 
Hieronymus Bosch. Mas o grotesco é apenas uma expressão 
sensível, um paradoxo sensível, ou seja, a figura de uma não figura, 
o rosto de um mundo sem rosto. E tal como nosso pensamento 
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 después de que la humanidad hubiese contemplado los dramas de Aushwitz, Nagasaki, Hiroshima, 
y mientras las bombas de NAPALM caían sobre la selva de Vietnam…Después de estos desastres, 
Freaks era sólo una caricatura de la realidad. 
98

 Blätter des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg – “Folhas do Teatro Alemão em Hamburgo” – 
1956-57, fasc. 5: Der Besuch der alten Dame, “A Visita da Velha Senhora” in KAYSER, Wolfgang. O 
Grotesco. São Paulo: Editora Perspectiva, 1986. 
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parece não poder prescindir do paradoxo, o mesmo ocorre com a 
arte e com o nosso mundo, que só existe porque existe a bomba, 
isto é, pelo medo que se tem dela. (KAYSER, 1986, p.9) 

 

A permanência simbólica e identificação com os freaks “considerado por 

muitos uma obra-prima do grotesco99” (BLUMBERG, 2009, p.105, tradução nossa) 

manifesta por meio da estética outra rede de significações que pode ser atribuída ao 

filme. 

Como indica Jack Slay Jr100, teóricos do grotesco não negam a 

participação dos freaks como parte da manifestação do seu universo estético, mas o 

significado atribuído a esse recurso artístico modifica o olhar sobre a sua expressão: 

 
Teóricos do grotesco reconhecem prontamente a conexão intrínseca 
entre o grotesco e o fisicamente anormal. Bernard McElroy, por 
exemplo, afirma que a fonte do grotesco se encontra na capacidade 
do homem em encontrar um único e poderoso fascínio nas 
monstruosidades. Freaks - especialmente suas manifestações 
literárias por meio de uma dominação visual, são atrativos naturais 
de fascínio e repulsa. A crítica é muitas vezes observada de acordo 
com essa reação dupla, aparentemente paradoxal. Por exemplo, em 
sua introdução geral ao grotesco, Philip Thomson identifica a 
resposta clássica ao grotesco como uma combinação entre diversão 
e risada e reações de repulsa, horror e alegria [...] Wolfgang Kayser 
e Mikhail Bahktin, embora cada um desenvolva apenas um aspecto 
único desta resposta típica do público, tomam posições 
diametralmente opostas [...] Embora a comédia tenha pouca função 
neste jogo e os risos que se originam represente a zombaria cínica 
e, finalmente, satânica. Bahktin em Cultura Popular na Idade Média: 
o contexto de François Rabelais (Rabelais and His World), por outro 
lado, encontra delito no tom sombrio, assustador do mundo grotesco 
que só Kayser vê. Para ele, o grotesco, inundado com o espírito de 
carnaval, liberta o mundo de tudo o que é escuro e terrível, sendo, 
portanto, completamente alegre e brilhante.101 (SLAY JR, 1995, 

p.100, tradução nossa) 
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 Considered by many a masterpiece of the grotesque 
100

 SLAY, Jack Jr. "Delineations in Freakery: Freaks in The Fiction of Harry Crews and Katherine 
Dunn" in MEYER, Michael J. Literature and the Grotesque. Amsterdam: Editions Rodopi, 1995. 
101

 Theorist of the grotesque readily recognize the intrinsic connection between the grotesque and the 
physically abnormal. Bernard Mc Elroy, for instance, states that the “source of the grotesque… is 
man’s capacity for finding a unique powerful fascination in the monstrous”, Freaks – especially their 
literary manifestations as the visually overpowering are natural allurements of fascination and 
repulsion. Critics have often noted this dual seemingly paradoxical reaction. For example, in his 
general introduction to the grotesque, Philip Thomson identifies the “classical” response to the 
grotesque as a combination of “amusement and disgust, laughter and horror. [...] Wolfgang Kayser 
and Mikhail Bahktin, however each develop only a single aspect of this typical audience response, 
taking diametrically opposed stances. […] However, comedy has little function in this game, and the 
laughter which originates is “mocking, cynical, and ultimately satanic. Bahktin in Rabelais and His 
World, on the other hand, finds offense in the “gloomy, terrifying tone of the grotesque world that alone 
Kayser sees. For him, the grotesque, inundated with the spirit of carnival, “liberates the world from all 
that is dark and terrifying it is therefore completely gay and bright. 
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Não por acaso, a reação ao filme, dotado de uma carga estética 

grotesca, solidificando um novo olhar sobre o universo da monstruosidade, se 

apresente de forma diversa ao longo do tempo.  

Traçar uma investigação cultural dos significados atribuídos aos freaks, 

dos fatores que levaram à sua queda, à recapitulação revolucionária de correntes 

diversas, diagnostica um pano de fundo histórico do paradoxo vivido pela América.  

Segundo Bernd Herzogenrath102 Diane Arbus de forma mais evidente, compartilha 

do mesmo olhar de Browning 

 
Diane Arbus, que tem sido a verdadeira herdeira de trabalho 
Browning, viu "que os monstros estavam por toda parte, que toda a 
vida moderna pode ser vista como um espetáculo de mau gosto, 
impulsionado por sonhos e terrores de alienação, mutilações, morte 
efetiva e suas variações diárias... Ao que parece a América não era 
nada mais que um "show de monstros", Arbus através do olhar 
sobre os freaks, com corpos desmembrados, recordou do obscuro, a 
forma antinatural escondida do ego- precisamente a realidade 
reprimida do corpo fragmentado. De toda maneira, não há 
necessidade de se juntar a fraternidade ou o fragmento. Sempre 
somos  membros. Tod Browning, eu argumento, teria concordado103. 

(HERZOGENRATH, 2003, p.214, tradução nossa) 
 

Dessa forma, Freaks impressiona pelo potencial visionário em 

reconhecer o mundo como um grande espetáculo, com ônus de que o grande 

“show de monstros” exemplifica, na realidade, as virtudes cultivadas pela 

humanidade. 

Contraditoriamente, a corrida obcecada pela reafirmação da 

individualidade, proporcionou uma capacidade maior dos Estados Unidos em 

assimilar as diferenças a partir do final dos anos 1960.  

Atribuindo um significado político, social, bem como psicanalítico aos 

freaks, englobando parcelas de uma cultura colocada à margem, sinaliza o 

universo de fragmentação de sentidos e dissolução de significados. 
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 HERZOGENRATH, Bernd. “Tod Browning's Freaks and the Fraternity of Fragmented” in  
DEVINE, Maureen, DRAXLBAUER, Michal e TSCHACHLER, Heinz. The EmBodyment of American 
Culture. Piscataway: Transaction Publishers, 2003. 
103

 Diane Arbus, who has been the true heir to Browning’s work, saw “that monsters were everywhere, 
that the whole of modern life could be viewed as a tawdry sideshow, driven by dreams and terrors of 
alienation, mutilations, actual death and its everyday variations…America, it seemed was nothing but 
a monster show” Arbus sometimes thought that gazing at the freaks, at these dismembered bodies, 
“she was reminded of a dark, unnatural hidden self”- precisely the repressed reality of the fragmented 
body. No need to join Fraternity or the Fragmented, though. We are always already members. Tod 
Browning, I argue, would have agreed. 
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Assim como Diane Arbus, a banda Ramones, pioneira no gênero punk 

rock, iria adotar a canção ícone de Freaks na música Pinhead, transformada em 

hino pelos seguidores do movimento. 

 
 Essa música inicia com o canto "Gabba Gabba, aceitamos você, 
nós o aceitamos com um de nós e termina cantarolando "Gabba 
Gabba Hey". Essa música foi o clímax dos concertos dos Ramones -
. Joe exteriorizava um grande sinal "Gabba Gabba Hey" e a multidão 

seguiria cantado junto.104(BOWE, 2010, p.45, tradução nossa) 

 

Dada a cadeia considerável de influências atribuídas ao filme, a 

permanência do freak simbólico, tornou-se objeto importante no referencial de 

construção em diversas manifestações da cultura outsider, em formas variadas de 

expressões artísticas: 

 
O diretor mexicano Alejandro Jodorowsky, enquanto selecionava o 
casting do místico épico cult   El Topo, afirmou que foi encorajado 
tanto por Freaks tanto quanto como por Viva La Muerte de 1970 de 
Fernando Arrabal, filme que deu início ao "movimento de pânico" do 
cinema, coincidindo com a primeira geração de filmes de pânico 
satânico como o Bebê de Rosemary (1968) e O Exorcista (1973). 
Em Nova York, o Festival da primavera do Lincoln Center de 1970 
apresentou The Unknown (1927) de Browning, com Lon Chaney Sr 
e Joan Crawford. Até o final de 1970, Freaks foi relançado 
comercialmente com White Zombie de Victor Halperin (1932). Como 
os Batistas do Sul foram os primeiros soldados a marchar em 
oposição ao rock-and-roll, grupos de rock reagiram inevitavelmente 
saudando o satanismo e o ocultismo. Bandas rebeldes trouxeram 
para o seu universo filmes cult de horror com nomes como Black 
Sabbath e White Zombie, o último com o álbum Sexorcisto: Devil 
Music Volume Um.105 (FRITSCHER, 2004, p.111, tradução nossa)  

 

                                                           
104

 Ramones song called "Pinhead". That song began with the chant "Gabba Gabba, We accept you, 
We accept you, one of us and ended with a chat of "Gabba Gabba Hey". That song was a climax of 
Ramones concerts - Joe would haul out a giant sign that said "Gabba Gabba Hey"and the crowd 
would chant along. 
105

 Mexican director Alejandro Jodorowsky, while he was casting his mystical cult epic El Topo, stated 
that he was emboldened by Freaks as much as he was by Viva la Muerte, the 1970 film by Fernando 
Arrabal that began the “panic movement” in cinema that coincided with the first generation of Satanic 
panic films, Rosemary’s Baby (1968) and The Exorcist (1973). In New York, Lincoln Centre’s spring 
1970 film festival featured Browning’s The Unknown (1927) with Lon Chaney Sr. and Joan Crawford. 
By the end of 1970, Browning’s Freaks was commercially rereleased with Victor Halperin’s White 
Zombie (1932). Because Southern Baptists were the first onward-marching soldiers opposing rock-
and-roll, rock groups inevitably reacted by hailing religions’ foes, Satanism and the occult. They chose 
for themselves from cult horror movies rebellious band names like Black Sabbath and White Zombie, 
the latter with its album Sexorcisto: Devil Music Volume One. 
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No campo da linguagem cinematográfica, forneceu subsídios para a 

construção de correntes estéticas, resistentes à identificação entre prazer e 

contemplação da beleza. 

Imortalizado pela mostra dos Midnight Movies (1970-77) do Elgin Theater 

de Nova York, auxilia não apenas Alejandro Jodorowsky a transpor as barreiras 

estéticas do western em El Topo (1970), como fomenta a formatação de novas 

correntes estéticas underground.  O gênero Queer  de John Waters e Jim Sharman, 

por exemplo, partindo de Pink Flamingos (1972) e The Rocky Horror Picture Show 

(1975), demarcando a representação do universo outsider de David Lynch 

inaugurado pelo clássico Eraserhead (1977). 

Freaks foi exibido no Elgin Theater junto com Um cão andaluz (1929) de 

Luis Buñuel e Salvador Dalí, elevado à mesma qualidade de vanguarda da 

produção. Dessa forma, o horror de Browning adentrava, sem querer, no universo 

dos filmes de vanguarda, contextualizado por Kevin Heffernan: 

 
[...] a situação cultural e econômica das parcelas do gênero lowbrow 
como horror e pornografia e a tendência crescente dos movimentos de 
vanguarda em tratar motivos semelhantes. Em alguns casos, como a 
mudança radical da crítica e reputação de Freaks de Tod Browning 
(1932), sendo o contexto de recepção a única diferença entre as duas 
instituições106. (HEFFERNAN, p.225, 2010, tradução nossa) 

 

A reclassificação do filme, elaborada por parcelas mais sofisticadas de 

espectadores, a exemplo de William S. Burroughs que reproduz integralmente a fala 

inicial no curta Bill and Tony da série The Cut-Up Films (1963-1972), suscitou um 

novo debate. 

Seu renascimento artístico compreenderia o filme como um documentário 

e produto de arte, questionando se deveria ser considerado um filme de horror. 

É na contradição do filme, no mesmo peso que integra e retira a 

humanidade das aberrações, que despoja a sua qualidade como um filme de horror, 

como expõe a descrição do homem-torso Randian feita por Stephen T. Asma: 

 
Surreal como ele contorce o seu corpo em meio a uma poça de lama, 
carregando uma faca em sua boca, também estranhamente mundano 
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 […] the cultural and economic status of lowbrow bodies genres such as horror and porn and the 
increasing tendency of avant-garde to treat similar motifs. In some cases, such as the radically 
changing critical reputation of Tod Browning’s Freaks (1932), the only difference between these two 
institutions is the context of reception. 
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como ele rola e acende um cigarro usando apenas a boca107. (ASMA, 

2009, p.140)  
 

O diretor Antony Balch, conhecido tanto pela parceria com William S. 

Burroughs na série The Cut-Up Films, como pela comédia de horror Horror Hospital 

(1973), foi responsável pelo renascimento de Freaks em Londres e distribuição nos 

Estados Unidos.  

Em Londres, ele apresentaria sessões do filme no Teatro Paris-Pulleman, 

promovendo outro filme da série em parceria com Burroughs intitulada Towers Open 

Fire.  

Promovendo o comportamento que inicialmente esperava denunciar, 

Freaks alarga a fronteira entre o humano e o normal, entre a representação 

cinematográfica e a realidade, entre o documentário e a vanguarda. 

Marcando definitivamente determinadas expressões culturais, lembrando que os 

hippies se intitulavam freaks, representa um forte apelo ao público que se identifica 

com a cultura das margens e o universo outsider. 

Atualmente, no início de 2010 é curioso notar uma nova reviravolta dos 

Freaks.  Na virada do século passado, o mainstream conseguiu se manter por meio 

da massificação e padronização comercial de todas essas manifestações que 

perpetuaram o freak simbólico.  

Na música, Marilyn Manson na canção Pessoas Bonitas (The Beautiful 

People) evoca a obra de Browning, Lady Ga Ga antes de suas performances, dignas 

de um sideshow, chama o seu público de meus monstros (my freaks), Tim Burton 

perpetua na indústria de Hollywood a simpatia pelos freaks, conferindo um toque 

underground, de certa maneira Browniniano até em contos de fada infantis. 

Ao final, examinando cada um dos contextos, assim como os retratos 

de Diane Arbus, se os freaks pareciam objetos estáticos, exposto em feiras e 

sideshows, atualmente os “normais” parecem completamente bizarros.  

A trajetória do universo da monstrumanidade de Tod Browning expôs 

de forma exemplar a teoria de Karl Marx em torno do fetiche da mercadoria. 
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 Surreal as he wriggles his body through a mud puddle, carrying a knife in his mouth, and also 
strangely mundane as he rolls and lights a cigarette using only his mouth. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A riqueza de influências na carreira de Browning permite compreender 

como monstros simbólicos podem apresentar uma série de referências na análise 

sobre o olhar norte-americano com relação à diversidade de sua cultura. Apontando 

uma forte crítica aos padrões e moral estabelecida, colocou em cheque o olhar 

tradicional sobre as fronteiras do universo outsider. 

Abrindo caminho para a construção de novas correntes cinematográficas, 

resistentes à identificação entre prazer e contemplação da beleza, os monstros 

passaram a apresentar uma narrativa resistente à ideia de que existe uma diferença 

permanente entre “normais” e “anormais”.  

Apontando um ambiente imbuído de questões acerca da sexualidade, no 

qual a castidade e a perversão convivem em um ambiente onde diferentes 

tendências eróticas coexistem: parceiros são trocados e a heterossexualidade é uma 

entre outras opções, Browning também auxiliou novas formas de se pensar a própria 

história.  

O reconhecimento de uma fronteira na qual “as margens e o centro foram 

definidos, e a chave dessa ação imaginativa foi a descoberta da diferença108” (HALE, 

2011, p.3, tradução nossa) em uma nação catalisadora dos valores puritanos, 

contraditoriamente, o orgulho e reafirmação da individualidade, fomentaram uma 

capacidade maior de assimilar a sua diversidade. 

Ao mesmo tempo, o significado político, social, bem como psicanalítico 

frente à representação da monstruosidade indica fragmentação de sentidos e 

dissolução de significados na América moderna, transformando-se na pós-

modernidade, tornando os freaks o centro das atenções do entretenimento do 

mainstream. 

Chave para a compreensão do imaginário popular da cultura americana 

dos séculos XIX e XX, os sideshows pareciam desaparecer após a Segunda Guerra 

Mundial. Mas, como revela o legado de Browning, as imagens monstruosas dos 

sideshows, combinando o grotesco e o horrível ao divertimento, teimosamente 

reaparece na literatura e nas artes da contemporaneidade. Os monstros 
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 “The margins and center were defined, the key imaginative act was the “discovery” of difference”.  
(tradução nossa). 
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sobreviveram indicando sua capacidade de reinvenção a cada nova crise cultural, 

social e política. 

Inicialmente os sideshows revelaram o fascínio em torno das chamadas 

aberrações, motivando aqueles que buscavam fama e lucro no comércio da 

exposição humana.  

Com essa história em mente, do entretenimento ao vivo para formas mais 

mediadas de expressão cultural como os filmes de Tod Browning e, mais tarde, a 

fotografia de Diane Arbus, o freak iria servir como uma metáfora para questões 

fundamentais em torno da busca por uma identidade e medidas de valor. 

Ao mesmo tempo, é concluído com um olhar revelador sobre a 

permanência do imaginário simbólico da cultura dos sideshows como um 

testemunho da vitalidade e criatividade da cultura popular americana, bem como a 

sua capacidade de crueldade e injustiça. 
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