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“Existem tantos sacramentos do mal e do bem ao nosso redor, e vivemos e nos movemos, a 

meu ver, num mundo desconhecido, um lugar onde existem cavernas e sombras e habitantes 

na penumbra. É possível que o homem às vezes possa voltar atrás no caminho da evolução, e 

acredito que um conhecimento terrível ainda não está morto”  

(Arthur Machen) 
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Resumo 

A figura do monstro assombra a humanidade desde os primórdios do mundo. Todavia, 

aparentemente, o homem ainda não percebeu que estes monstros são um reflexo dos medos, 

deformidades e desvios de caráter que vivem dentro dele. Os monstros fazem parte da 

tradição ocidental e o principal objetivo deste trabalho é analisar historicamente a construção 

do perfil da entidade monstro, por meio de uma analogia entre o romance gótico Frankenstein, 

de Mary Shelley e o filme A pele que habito, de Pedro Almodóvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

Abstract 

The figure of the monster haunts the mankind since the dawn of the world. However, 

apparently the man still did not realize that these monsters are a reflection of the fears, 

deformities and deviations of character living inside of it. The monsters are part of the 

Western tradition and this paper aims at analyzing the historical development of a profile of 

monsters entity, through an analogy between the Gothic novel Frankenstein, by Mary Shelley 

and the film A pele que habito, by Pedro Almodóvar. 
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Introdução 

 

Desde o início da nossa vida nossos expostos a figura dos monstros como algo 

macabro e sombrio e quase sempre são associados à ideia do mal. Desde crianças essas 

figuras permeiam nosso imaginário seja nos aterrorizando ou nos fascinando e eles estão a 

solta disfarçados ou não, mas eles estão entre nós. O conceito de monstro é bastante amplo e 

variável de acordo com o período histórico e social em ele se encontra, mas uma coisa é certa: 

nós produzimos nossos próprios monstros. Eles são resultados dos desejos mais íntimos e 

obscuros e um monstro pode ser desde aquela figura do bicho papão que mora embaixo da 

cama até pais que jogam seus filhos pela janela. 

Os monstros são uma presença forte na cultura brasileira e são importe ferramenta 

para educar crianças. Os monstros brasileiros mais conhecidos são o Boitatá, o Caipora, O 

Curupira, a Cuca, a Iara, o Saci-Pererê, etc, e todos são símbolos de nossa própria mitologia e 

carregam um forte moralismo. Também são fortemente influenciados pelas culturas indígenas 

e negra e buscam resgatar nossas raízes. Os monstros brasileiros se destacam se comparados a 

outros no que diz respeito à aparência pois não tão assustadores assim. Geralmente, são 

animais e crianças e transmitem uma lição por meio de armações, tramas e perigos que 

correm. Como explica Gonçalo Junior em A Enciclopédia dos Monstros (2008, p.52): 

[...]Esses seres fantásticos funcionam como importante ferramenta para educar as 

crianças, de modo a conter seu ímpeto e sua falta de clareza em discernir os perigos 

que podem vir do desconhecido. Essa parece ser a função das histórias fantásticas e 

das lendas contadas por pais, avós e tios no aconchego e segurança do lar.” 

Todavia, o que nem sempre é passado às crianças na escola é que os monstros não são 

apenas aqueles seres de aparência feia ou disforme estereotipados pela mídia. Mas há varias 

formas disfarçadas deles. Há, por exemplo, os monstros do poder, os ditadores políticos que 

se auto proclamam salvadores do mundo e causam guerras e mortes mundo a fora e esta 

justificativa que foi bastante usada na Idade Média. Parece ser uma justificativa conveniente: 

explica-se o extermínio do diferente por meio do uso da ideia de salvação.  

Durante os séculos XIV e XV a Igreja Católica se valeu da explicação de que os seres 

anormais (entende-se por anormais aqueles com deformidades físicas por conta de guerras e 

doenças ou as bruxas perseguidas durante a Inquisição) representavam o demônio, ou seja, o 

pecado, o mal, portanto, esta foi uma ótima desculpa dada a população para cometer 
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atrocidades contra estes. O que não se percebe é que os monstros políticos estão a solta na 

forma de ditadores que massacram povos em nome da democracia e como Foucault sugere 

(2011, p.79) prejudicam a ordem pública tanto quanto qualquer outro criminoso, pois são 

tiranos que se acham soberanos acima das leis que criaram para defender seus próprios 

interesses. 

Há também os serial killers que são os monstros sociais que vão desde sociopatas que 

invadem escolas e matam alunos e professores até um chefe transtornado que deseja se vingar 

de seus funcionários que em seu entendimentos são prejudiciais a ele. O que esta pessoa 

almeja na verdade e acessão profissional e para isso precisa se livrar e adversários. Não 

podemos nos esquecer também dos monstros do transito que não respeitam pessoas tampouco 

leis e fazem de seus carros verdadeiras armas capazes de torturar corpos por quilômetros. Não 

menos importantes há também os monstros estupradores, assassinos ou pedófilos que muitas 

vezes são encobertos pela própria religião. 

Os exemplos acima nos deixam claro que nem sempre os monstros são aqueles de 

duas cabeças, de pele verde, com garras nos lugares dos dedos ou que cospem fogo os 

monstros são na maioria das vezes humanos. O monstro humano como explica Michel 

Foucault em Os Anormais (2011, p.47) é infrator duplo, pois viola as leis da natureza e as leis 

de sua própria existência. 

Na primeira parte desta pesquisa será feito um levantamento das representações dos 

monstros nas artes em geral, sobretudo nas narrativas míticas, partindo-se da Antiguidade 

Clássica. Os mitos se sustentaram aos longo dos séculos devido trazem consigo uma ideologia 

e uma linguagem que parecem ser contemporâneas pois explicam modelos de comportamento 

para a conduta humana e tentam de alguma forma explicar o sentido de nossa existência. Na 

Grécia Antiga os mitos tinham um imenso poder de transformação, por isso eram atentamente 

ouvidos e seguidos pelo povo. Como explica Mircea Eliade em Mito e Realidade (2011, p.9) 

os mitos nos ajudam a compreender o que passou e reconhece-los como um gênero literário é 

valorizar e reconhecer os próprios fenômenos humanos de cultura, criação e espírito.  

Dentro das narrativas míticas destacam-se as figuras monstruosas que se opunham aos 

deuses e quase sempre eram derrotadas por um herói. Além do objetivo de estabelecer 

condutas e modelos de comportamento ao povo helênico, os mitos difundidos pelos grandes 

poetas também tinham objetivo destacar a soberania dos deuses e heróis perante a figura do 
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mal materializada em seres como Medusa, Hidra de Lerna, Cérbero, Minotauro, dentre 

outros.  

Muitas destas figuras mitológicas foram resgatadas e representadas na pintura e nas 

escultura por nomes famosos como Goya e Picasso séculos depois, comprovando a 

imortalidade dos mitos. Estes seres ganharam releituras que ainda serviam de pano de fundo 

para explicar as reações e sentimentos do povo perante as transformações sociais pelas quais a 

Europa vinha passando. 

Ainda a respeito das bestialidades não se pode desconsiderar os registros históricos 

contidos na Bíblia a respeito de figuras monstruosas, sobretudo, o demônio. Desde antes de 

Cristo quando se iniciaram os estudos bíblicos já havia a menção mesmo que sutil aos 

monstros encarnados nas figuras de serpentes e crocodilos, por exemplo, representando o 

pecado ou a perversidade moral e carnal, por exemplo. As representações eram interpretadas 

de acordo com o momento histórico pelo qual o mundo passava, mas um denominador 

comum a todas as interpretações é a questão da figura do monstro estar associada ao pecado. 

Provavelmente a associação entre maldade e monstruosidade tenha se originado a partir dali, 

o que não exclui a existência dos monstros humanos, os inquisitores, durante a Idade Média, 

por exemplo, que exterminavam os diferentes simplesmente por serem assim, mas com a 

justificativa de que estavam livrando o povo daqueles seres amaldiçoados pelo demônio. 

A mitologia nos coloca frente às questões do dualismo do ser, pois ela ilustra 

claramente os embates entre bem e mal, verdade e mentira e até mesmo entre o mundo 

fantástico e o real. O que narrativas míticas nos mostram que esta dualidade está dentro de 

nós assim como os monstros que habitam a nossa imaginação. Os mitos nos permitem colocar 

para fora toda a força que a fantasia, que os gregos chamavam de phantasie, tem; aquela força 

que impulsiona nossa imaginação e sustenta e alimenta o fascínio pelos monstros que faz com 

eles resistam aos passar do tempo. 

A literatura passa reconhecer, então, uma nova forma de escrever com recursos 

estilíscos próprios, chamada de literatura gótica e o maior mito que a talvez a literatura do 

terror já tenha conhecido foi Frankenstein, uma criatura que sai das representações e toma 

corpo e forma encarnando a dualidade do ser representada nos mitos. A criatura de 

Frankenstein é capaz de despertar ao mesmo tempo no leitor ódio e piedade, pois ele é e bom 

e mau ao mesmo tempo. O monstro de Mary Shelley carnifica os nossos monstros interiores 

que são nossos desejos e impulsos e comprova ao leitor que nossos nós mesmo enquanto 
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sociedade que produzimos nossos monstros, uma vez que a criação de Frankenstein era 

essencialmente boa, mas foi corrompida pelo sofrimento causado por uma sociedade incapaz 

de aceitar um ser de aparência diferente da sua. 

Frankenstein que também é chamado de O Prometeu Moderno, pois simboliza não 

somente o roubo do fogo sagrado pela figura do Titã Prometeu, mas acima de tudo imortaliza 

do mito sobre as consequências do conhecimento, o preço a se pagar pela sabedoria muitas 

vezes é muito alto, e nem sempre o homem está preparado para lidar com tais consequências 

como foi o caso de seu criador Victor Frankenstein. É este mito que torna o romance 

atemporal e faz com que a Criatura viva na imaginação das pessoas até hoje. “A história do 

monstro de Frankenstein é um mito de reivindicação de um conhecimento há muito esquecido 

de arcar com as consequências.”, afirma Susan Hitchcock em Frankenstein: as muitas faces 

de um monstro. (2010, p.10) 

Mais uma vez a perspectiva mítica da dualidade do ser vem à tona no romance, visto 

que Victor Frankenstein, o criador é tanto herói quanto vilão. É ao mesmo tempo o gênio 

criador aplaudido por sua curiosidade e coragem científica, que jamais havia chegado tão 

longe na época e é também o vilão que abandona sua própria criação quando se dá conta do 

que vez e não consegue lidar com as consequências de tal abandono: a criatura assassinou um 

a um seus entes queridos como forma de vingança. São os mitos de Frankenstein e seus 

opostos colocados constantemente a prova que conferem à obra um caráter universal e 

atemporal. 

Mary Shelley foi bastante ousada e inovadora ao publicar Frankenstein, tanto em 

termos estilísticos quanto em termos científicos. A autora menciona técnicas científicas que 

estavam em desenvolvimento na época como o Galvanismo. A ousadia de Shelley também 

está na maneira de escrever, pois inaugurou as chamadas narrativas encaixadas, nas quais a 

trama toda é recontada a partir de três pontos de vista diferentes: do capitão Robert Walton 

(quem acolheu Victor Frankenstein em seu navio ao final de sua vida), do próprio Victor 

Frankenstein e da Criatura. 

A universalidade do tema fez com que o romance deixasse ser apenas uma obra de 

ficção científica, para constituir a materialização e a imortalização da criatura de Shelley 

mesmo três séculos após sua publicação. Frankenstein ganhou inúmeras releituras, por meio 

de adaptações da obra para diversos públicos de diferentes faixa-etárias, desenhos, histórias 

em quadrinhos e, sobretudo filmes. Um das versões cinematográficas mais conhecidas e raras 
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do romance é 1931e foi dirigida por James Whales e ganhou até versões teatrais. Na mesma 

época estava em cartaz a peça Freaks de Tod Browning que relata a convivência harmônica 

em sociedade de pessoas com anomalias físicas. Ambas as peças estrearam em um de 

depressão devido aos problemas sociais que a América enfrentava devida a quebra da Bolsa 

de Valores em 1929, e ainda consoante às palavras de Hitchcock (2010, p.153) neste 

momento as pessoas assistir ao lado trágico da vida, devido ao estado em que se encontravam. 

Ainda a respeito da peça Freaks, é válido mencionar que todos os atores trazidos ao palco 

sofriam com algum tipo de anomalia assim como os personagens. Frankenstein e Freaks ao 

mesmo tempo causaram um horror, um choque coletivo. 

Ainda a respeito do segundo capítulo desta pesquisa que analisa a trajetória do 

monstro de Shelley, pode-se afirmar que a autora o introduz em um momento decisivo para a 

história do mundo: o universo se modificava a medida que a ciência avança, neste contexto 

surgiu Frankenstein que descontrói o mito da perfeição. Shelley inspirou-se em grandes 

mestres das literatura de sua época como Lord Byron para dar vida a seu monstro, e conforme 

a narrativa avança vai sendo proposta ao leitor a seguinte indagação: quem são de fato criador 

e criatura? Em certo ponto ambos os personagens se misturam de tal maneira que torna-se 

difícil distinguí-los. Fica a cargo do leitor decidir isto, bem como quem é o real monstro da 

história., visto que a deformação moral está presente nas duas partes. 

Não se pode negar que a história de vida de Mary Shelley foi um fator bastante 

influente para a produção do romance, todavia, não podemos reduzí-lo a mera afirmação de 

que Victor Frankenstein é um produto resultante das experiência de sua autora. O leitor 

descobre ao longo das narrativas encaixadas que, na verdade, todos nós temos um Victor 

Frankenstein e uma Criatura dentro de nós.  

O filme de título homônimo ilustrado neste capítulo foi produzido e dirigido em 1994 

pelo diretor Kenneth Branagh é considerado por críticos cinematográficos como o mais “fiel” 

a obra original. Esta questão suscita uma nova reflexão: o que é de fato original no mundo das 

artes? Se tudo realizamos é fruto de experiências vividas, como poderia, neste sentido, o filme 

ser considerado um original? Mas e Shelley quando escreveu o romance não se baseou em 

outros textos góticos? Este capítulo, talvez, contenha mais perguntas do que respostas, mas 

não se pode desconsiderar que são justamente estas indagações que mantém o romance vivo 

até hoje. Frankenstein tornou-se um mito por ser um compendio de outros mitos como o do 

herói Prometeu que foi castigado pelo Deus supremo do Olimpo, Zeus, por não fazer um bom 



10 
 

   

uso de sua sabedoria elevada. Mas, muito provavelmente, o principal mito que permite a 

imortalidade de atemporalidade da obra é o mito da vida. Desde o primórdio dos tempos, este 

é um tema ao mesmo tempo desperta o interesse e o horror da humanidade. Shelley testa ao 

longo da obra a capacidade de percepção do leitor em sua própria condição humana, isto é, o 

livro nos convida o tempo todo a olharmos para dentro de nós e perceber que aquele monstro 

abominável, na verdade, vive dentro de nós. 

Ainda a respeito de adaptações cinematográficas o filme A pele que habito do diretor 

espanhol Pedro Almodóvar, de 2011, pode ser classificado como uma versão pós-moderna e 

feminista de Frankenstein, no sentido que ele reinventa, recria e nos faz refletir acerca do 

papel da mulher na sociedade contemporânea. Roberto Ledgard é cirurgião plástico 

interpretado por Antonio Banderas que vive sozinho com sua filha Norma (Bianca Suárez) 

que é considerada como alguém perturbada mentalmente e psicologicamente, pois viu sua 

mãe se matar após ver sua imagem deformada em um espelho devido a queimaduras 

decorrentes de um acidente. Aconselhado pelo médico de Norma, Ledgard leva a filha a festa 

com o intuito de fazê-la conviver socialmente, mas lá a menina conhece um rapaz que a 

estupra. Como forma de vingança Roberto aprisiona o rapaz em seu laboratório e mantém 

como mulher durante muito tempo na busca incansável por uma pele indestrutível, capaz de 

resistir a todo tipo de queimadura ou acidente. 

O filme suscita questões previamente levantadas em Frankenstein, mas que somente 

são discutidas cientificamente nos dias de hoje como a Clonagem de seres humanos e esbarra 

em questões éticas que permeiam o tema. Antonio Bento Betioli explica em seu livro 

Bioética: a ética da vida (2013, p.23-24)  que alguns códigos éticos que circundam questões 

polêmicas como esta nem sempre são intrínsecos à natureza humana como se pensa no senso 

comum, mas são adquiridos culturalmente. Mais do que levantar questões bioética, o filme 

nos chama a atenção para o universo anátomo-político que o permeia. Almodóvar coloca a 

prova teoria levantadas ao longo de anos por Judith Butler sobre o papel da mulher e sua 

construção social de gênero. 

O comportamento ético das pessoas mediante questões tão complexas é resultante de 

uma herança cultural. Isto é não herdamos uma ética moldada, formada e concreta, mas sim, a 

capacidade de escolher uma determinada linha de pensamento. Para que tais discussões sejam 

levadas a sério, mais do que se falar em valores, éticos, religiosos, biopolíticos ou 

confessionais, por exemplo, é importante que saibamos do que estamos falando exatamente e 
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partamos do princípio do que é de fato a o ser humano. Biologicamente, em uma definição 

simples e resumida, o ser humano somente é constituído como tal enquanto detém o poder sob 

suas faculdades mentais, o poder de escolha e de aprendizado, portanto, teoricamente, não 

seriam considerados humanos a ponto de decidir sobre questões éticas, os fetos e os seres 

humanos incapacitados mentalmente, os quais são chamados de “pessoas potenciais.” 

(BETIOLI, 2013, p.40) 

O terceiro capítulo desta pesquisa chamado de A pele na qual habita um ser 

andrógeno discorre sobre o papel da personagem Vera, enquanto um ser andrógeno moldado 

culturalmente por valores biopolíticos. É neste ponto que se encaixam os diálogos de Michael 

Foucault, Judith Butler e Pedro Almodóvar: conforme a trama vai se desenrolando, vai 

ficando claro ao expectador o conceito de performatividade proposto por Butler. Vera é, em 

princípio, Vicente, naturalmente pertencente ao sexo masculino, mas torna-se Vera após ser 

aprisionada pelo Drº Legard para experimentos científicos. Fica claro no filme o conceito de 

Butler, uma vez que a personagem se torna uma mulher por meio de ações repetidas e 

normatizadoras impostas pelo poder do cirurgião.  

Com base nesta definição e conceitos sobre a produção cinematográfica serão 

levantadas hipóteses e discutidas as questões biopolíticas presentes no filme e de que maneira 

é possível se estabelecer uma analogia entre Frankenstein e A pele que Habito, entre Shelley e 

Almodóvar, considerados os limites de suas épocas. É destro deste propósito que nesta 

pesquisa buscaremos levantar possíveis respostas para q grande indagação que habita os 

habita os pensamentos humanos desde os primórdios: quem são os monstros de verdade? E 

Por que nós gostamos tanto deles? 
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1.1 - A gênese da monstruosidade: os monstros como criação social 

1. Preâmbulo 

 

Desde a infância somos expostos à figura dos monstros de diversas maneiras 

seja por meio da imagem do bicho papão, dos fantasmas dos monstros embaixo da 

cama, de figuras folclóricas como o saci ou a mula sem cabeça, etc, mas nota-se que 

quase sempre estas figuras estão associadas a algum tipo de punição, não é incomum 

que os pais tentem moralizar os filhos atrelando a imagem que se faz destes monstros 

às “consequências” que eles podem causas às crianças que não querem dormir na hora 

certa ou comer alimentos saudáveis, por exemplo. O “bombardeamento” de monstro 

não para e segue a vida toda, uma vez que os monstros são incansáveis, pois são 

frutos, criações da própria sociedade. Entretanto, com o passar dos anos tais figuras 

como as mencionadas acima vão assumindo outras formas como alienígenas, zumbis, 

robôs, até chegarmos aos monstros que resultam dos problemas sociais como os 

ladrões, pedófilos, criminosos, etc. Mas nota-se que em todos os níveis os monstros 

são sempre classificados como maus. 

Observa-se: Segundo o dicionário online de língua portuguesa Houaiss a 

palavra monstro pode adquirir diversas acepções de acordo com o contexto em 

questão, mas as mais comuns e que melhor se adequam a proposta desta pesquisa são 

as seguintes: 

1- Substantivo Masculino: ser disforme, fantástico e ameaçador, ger. 

descomunal, que pode possuir diversas formas e cujas origens remontam à mitologia, 

além de povoar lendas e histórias infantis da literatura universal. Exemplos: ‹ m. do 

lago Ness › ‹ o cão Cérbero é o m. contra o qual combateu Hércules › ‹ o Minotauro 

era o m. do labirinto › 

 

2- Teratogonia: corpo de conformação anômala na sua totalidade ou em 

uma de suas partes; aberração. Nota-se que esta definição acentua o preconceito que se 

tem em relação ao diferente a ponto de nos fazer classifica-lo como monstro. Como a 

palavra sugere a teratogonia é um termo designado para os estudos relativos as 

monstruosidades em todas as suas variações e o medo e a repulsa que são capazes de 

causar no imaginário humano. 
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Para entendermos o papel dos monstros na cultura ocidental será necessário, 

então, uma retomada de conceitos míticos e filosóficos que buscam resgatar o 

surgimento da figura do monstro (de maneiras eram representados) desde a 

Antiguidade Clássica até a Idade Moderna. Também, será preciso levantar e discutir 

conceitos a respeito da estética do grotesco para que possamos definir quem ou que 

são realmente os monstros. 

 

1.2- Os monstros como criação social 

 

Segundo Michel Foucault em Os Anormais (2011, p. 47), “o monstro é o que 

combina o impossível com o proibido”, entretanto nem sempre é fácil reconhece-los, a 

menos que estejam vestidos em seus estereótipos usuais. Mas a grande questão que 

permeia o tema é por que nós os tememos, ou achamos que devemos os temer? Se isto 

não ocorre, pelo menos, nos despertam o riso.  

O conceito de monstro é variável e depende muito do período histórico e da 

cultura que os produzem. Os monstros somente existirão se houver uma cultura que os 

sustente, isto é, seja por meio de manifestações de medo, ódio, dúvida, riso, etc, mas 

acima de tudo, eles nascem, crescem e vivem em períodos históricos variáveis. 

Estes seres fantásticos são vistos dentro do senso comum como algo fora da 

ordem natural das coisas, portanto, são comumente compreendidos como 

transgressores de leis, infratores que devem ser punidos. De acordo com o pesquisador 

Julio Jeha, em seu livro Monstros e Monstruosidades na Literatura (2007, p.07) “os 

monstros corporificam tudo que é perigoso e horrível na experiência humana.”. 

Na verdade, os monstros metaforizam por meio da literatura fantástica e das 

artes em geral o caos da natureza e as relações de estranheza entre o ser humano e o 

mundo. No período medieval, por exemplo, o monstro representava um afastamento 

do homem e de Deus. Mas é preciso compreender o que de fato representa a 

monstruosidade. 

Em termos gerais, pode-se afirmar que os monstros vão desde as criaturas 

mitológicas como o Minotauro, o Satanás tão temido na Idade Média, Drº 

Frankenstein e sua Criatura e inauguram a corporificação do monstro na Idade 

Moderna e atualmente eles podem ser morais e/ ou espaciais encarnados na figura dos 

ditadores políticos, assassinos, pedófilos, etc, como mencionado anteriormente, como 
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também podem os próprios espaços, as grandes cidades em si, que concretizam a 

hostilidade e o caos da vida humana atual. 

A figura do monstro é sempre associada ao mal, por conta de sua inadequação 

social, mas em uma análise maior, podemos compreender que o mal é parte da nossa 

essência humana, e se os monstros são representações metafóricas e nossos 

sofrimentos, desejos e pensamentos reprimidos, logo, então, subentende-se que somos 

nós mesmos que produzimos o mal eles supostamente nos causam. 

As associações mais comuns dos monstros ao mal advém da justificativa de 

que eles prejudicam uma suposta moralidade social. Do posto de vista social, o 

indivíduo moralmente correto é aquele que é contra qualquer manifestação do mal e a 

figura do monstro ameaça romper com esta identidade, uma vez que ele nos cerca 

constantemente com suas imperfeições. Ainda consoante ao pensamento de Jeha 

(2007, p.13) ocorre o seguinte: “O mal é qualquer obstáculo que impede um ser de 

alcançar a perfeição que, não fosse por isso, ele poderia atingir. O mal impede os 

indivíduos de realizar seus desejos e satisfazer suas necessidades.”. 

Os monstros se encaixam na literatura fantástica e são vistos como algo 

sobrenatural ou aberrações, pois por meio das artes foi possível se criar uma nova 

realidade, a qual deu espaço para feras e animais, por exemplo, criarem sua própria 

identidade O que chocou o ser humano foi perceber que tais criaturas estavam se 

emparelhando ao ser humano, algo que rompia totalmente com a ordem das coisas, 

pois como poderiam criaturas antinaturais ser trazidas ao mundo humano? 

É fato que a ciência e a medicina construíram conceitos de monstros ao longo 

dos séculos que se completam até hoje, mas de modo geral, desde os primórdios as 

pessoas com deformidades físicas decorrentes de transformações genéticas, as quais a 

ciência não conseguia explicar, portadores de deficiência física ou intelectual, os 

mesmo aqueles que não seguiam os padrões estéticos da época eram considerados 

monstros. Muitas destas pessoas chegaram a fazer parte de espetáculos circenses como 

atrações principais. Até hoje o público é atraído pelo conceito sensacionalista de 

morbidez. É como se as pessoas se sentissem desafiadas a ver de perto hermafroditas, 

pessoas com duas cabeça, mulheres barbadas, etc. 

Segundo a Enciclopédia dos Monstros de Gonçalo Junior (2008, p.20) a 

palavra monstro é proveniente do latim e pode adquirir concepções diferenciadas tais 

como: a- mostrare – ou seja, aquele que revela, mostra algo. Esta é a acepção que 

melhor se encaixa a época Medieval, pois se acreditava que o monstruoso é uma 
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forma de Deus expressar, mostrar sua ira contra o ser humano e avisá-los sobre ideias 

futuras. Nota-se que esta é um conceito religioso que vinha de encontro com as ideias 

difundidas pela Igreja Católica na época, a qual difundia a ideia de um Deus vingativo 

contra aqueles que não se comportassem de acordo com os padrões. 

b- Monstrium ou monstrum que representa aqueles que vão além da forma, 

portanto, se refere aos monstros míticos e lendário que eram derrotados pelos heróis 

virtuosos que representavam o bem. 

Ao longo da história da humanidade todos os povos criaram seus próprios 

monstros que na maioria das vezes estão ligados ao sobrenatural ou a religião. Uma 

possível justificativa para tal seria o fascínio que eles criam nas pessoas (mesmo que 

elas não admitam), por serem a representação artística de suas fantasias. 

As representações sociais dos monstros permeiam outros campos dos saber 

como estudos religiosos, psicanálise, filosofia, etc, sempre com o propósito de manter 

a ordem. Desde a Idade Média, por exemplo, a Igreja faz representações de seus 

próprios monstros com o intuito de manter a ordem moral. 

“Os monstros devem ser analisados no interior da intrincada matriz de relações 

(sociais, culturais e lítero-históricas) que os geram.” É partir desta reflexão de Jeffrey 

Cohen na obra Pedagogia dos Monstros (2005) que podemos afirmar que os monstros 

são resultados de nós mesmos, de nossa própria cultura. O homem é um ser 

multifacetados capaz de produzir pensamentos e desejos em termos físicos e 

metafísicos, e com isso produzimos e manifestamos também nossos desejos, 

ansiedades, medos, angústias e fantasias que nem sempre são positivos. Os monstros 

nascem e são um reflexo justamente deste mal estar, deste lado estranho que temos 

dentro de nós mesmos. “O corpo do monstro incorpora — de modo bastante literal — 

medo, desejo, ansiedade e fantasia (ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e 

uma estranha independência. O corpo monstruoso é pura cultura.” (COHEN, 2005, 

p.27) 

Entretanto, não podemos desconsiderar que são estes males provocados pelo 

nosso inconsciente que nos distinguem dos animais e da natureza e nos classificam 

como seres humanos, como afirma Freud em O mal-estar na cultura (2011, p.23) 

“como se sabe, a cultura humana – me refiro a tudo aquilo em que a vida humana se 

elevou acima de suas condições animais e se distingue da vida dos bichos; e eu me 

recuso a separar cultura de civilização.” 
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O monstro não pode ser classificado ou categorizado facilmente, porque são 

seres híbridos que resistem em fazer partem da ordem natural das coisas, rompem 

paradigmas, por isso são vistos como seres ameaçadores. Eles são vistos como a 

diferença concretizada no nosso meio e há o pensamento cultural de que os monstros 

vêm de fora, de locais tidos retoricamente como distantes, mas o que não se discute, é 

que na verdade, eles vêm de dentro e qualquer tipo de diferença pode ser considerada 

como monstruosa seja de ordem sexual, econômica, social, física, política, etc. 

O corpo do monstro é naturalmente híbrido, portanto, não se enquadra na 

ordem classificatória normal das coisas, o que causa ao mesmo tempo medo, atração e 

curiosidade. O monstro é a mistura das diferenças sexual, racial, física, política, 

cultural, social, econômica, etc, misturadas e corporificadas ao mesmo tempo: 

Ao revelar que a diferença é arbitrária e flutuante, que ela é mutável antes 

que essencial, o monstro ameaça destruir não apenas os membros individuais de 

uma sociedade, mas o próprio aparato cultural por meio do qual a individualidade é 

constituída e permitida. Por ser um corpo ao longo do qual a diferença tem sido 

repetidamente escrita, o monstro (como a criatura de Frankenstein, aquela 

combinação de estranhos pedaços somáticos costurados a partir de uma comunidade 

de cadáveres) busca seu autor para exigir sua raison d’être — e para servir de 

testemunha ao fato de que ele poderiater sido construído como um Outro. (COHEN, 

2005, p.40) 

 

Ao mesmo tempo em que o corpo do monstro aterroriza ele também desperta o 

desejo carnal, pois ele rompe com as barreiras inter-sexauais. O proibido e a repulsão 

de alguma forma representam a atração e dão vazão a fantasias culturalmente ou 

socialmente não permitidas. Este é um dos fatos que explica a duração dos monstros 

em nosso imaginário até os dias de hoje. Para os corpos dos monstros não há barreiras, 

pois são naturalmente livres, portanto, outras práticas sexuais e costumes podem ser 

explorados. 

 

1.3- Monstros Maravilhosos 

 

De acordo com H.P. Lovecraft, em O horror sobrenatural em literatura (2008, 

p.13): “a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo 
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mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido.”. Fica claro que a ideia do 

terror é o que sustenta a ficção fantástica do horror como uma forma literária e lhe 

confere um caráter de autenticidade. Este gênero literário sobrevive até os dias de 

hoje, pois de alguma forma mexe com a sensibilidade do leitor, pois para compreendê-

la é necessário um alto grau de imaginação e um distanciamento da vida diária. É 

como se houvesse um acordo comum (subentendido) entre autor e leitor de que dentro 

daquele universo tudo é possível, portanto, o leitor se transporta para dentro dele. 

Entretanto, tal sensibilidade que brinca nosso imaginário acaba esbarrando em 

aspectos obscuros do ser humano que estão ligados a questões psicológicas, religiosas 

ou morais, por exemplo. O ser humano reage a estas questões com fortes emoções e 

senti-las faz parte de seu instinto que se desenvolve tanto no prazer quanto na dor, e a 

literatura fantástica, desde os primórdios de sua existência, personifica tais sensações e 

permite experiência e interpretações maravilhosas ao homem. 

Falar em literatura fantástica ou maravilhosa é falar também em sonhos, 

fenômenos sobrenaturais e de um mundo irreal. Este mundo cresce e ganha força, à 

medida que o homem se sente saturado da ciência ou da religião. Quando ele sente que 

ambas não são mais capazes, sozinhas, de explicar sua realidade, ele foge para este 

mundo misterioso. Quando a dor inerente à existência humana se torna pesada demais, 

ele também tende a “fugir” para este mundo ficcional. 

A literatura fantástica, a qual dá vida aos monstros não segue um padrão 

teórico e tampouco podemos falar sobre fórmulas certas para produzi-la. “As mentes 

criativas são desiguais, e o melhor dos tecidos tem seus pontos frouxos.” 

(LOVECRAFT, 2008, p.17). O que se pode afirmar em relação ao tema é que neste 

tipo de narrativa o que importa como resultado final são as sensações provocadas no 

leitor e não o enredo em si. O que importa é sua autenticidade. Porém, não se pode 

negar que muitos dos textos de histórias fantásticas, são produzidos com a intenção de 

causar um efeito social, nem que seja o de reflexão a respeito de um ponto específico. 

 

O único teste do realmente fantástico é apenas este: se ele provoca ou não 

no leitor um profundo senso de pavor e o contato com potências e esferas 

desconhecidas; uma atitude sutil de escuta apavorada; como se um adejar de asas 

negras ou o roçar de formas e entidades extraterrestres no limiar extremo do 

universo conhecido. E, claro, quanto mais completa for a maneira como a história 

transmite essa atmosfera, melhor ela será como obra de arte num determinado meio. 

(LOVECRAFT, 2008, p18) 
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Os monstros sempre foram alvo de piadas o centro das histórias da literatura 

fantástica, de horror e de ficção científica, pois de acordo com o que explica Foucault 

em Os Anormais (2011) os monstros são seres que misturam características humanas e 

animais e por isso transgredem naturalmente a ordem e as leis. O que provoca o riso é 

justamente esta mistura de seres ou a inversão de papéis. Os monstros maravilhosos 

são centro de muitas festividades e comemorações como o Carnaval e o Halloween 

(ou Dia das Bruxas em português), e no caso do carnaval os monstros são quase 

sempre o centro das atenções, pois nesta festividade é permitido, por exemplo, que um 

homem vá fantasiado de Cleópatra, rompendo com um paradigma convencional, 

gerando o riso. 

Nos anos 60, nos Estados Unidos surgiu o termo freak para designar o modo 

maravilhoso de ser.  Ser freak tornou-se um estilo de vida totalmente democrático que 

caracterizava novos grupos sociais. O termo se popularizou e seus adeptos eram 

aqueles que não se identificavam com os padrões sociais impostos na época. Os freaks 

se autodenominavam assim e como adeptos ao movimento estavam muitos roqueiros 

entre eles Jimi Hendrix. 

Os freaks constituíram um verdadeiro movimento e era possível marchar com 

uma bandeira em mãos em prol da causa. O grupo rejeitava o ostracismo que a história 

havia imposto às diferenças humanas, na verdade era uma rejeição ao termo aberração 

da natureza como explica Mary Russo em sua obra o Grotesco Feminino (2000): 

 

Radicalmente democrático e aberto às mais individualistas apropriações de 

classe, raça, etnia, gênero e sexualidade, o “freak” é um estilo tipicamente 

americano de dissensão. Embora a tradição do freak como monstro – literalmente, o 

de-monstrador do maravilhoso poder do divino – tenha uma longa história na 

cultura europeia, as demonstrações dos anos 60 nos Estados Unidos caracterizavam-

se por uma nova articulação de grupos sociais heterogêneos, e por uma mistura de 

demandas externas e internas de visibilidade dramática [...] (RUSSO, 2000, p.91) 

 

 

1.4 - O Filme Freaks 
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  O termo freaks, que em português equivaleria a algo como loucos ou estranhos, 

não surgiu na década de 60 nos EUA, apenas ganhou uma nova conotação. Em 1932 

os monstros já tiveram seu registro cinematográfico por meio do filme chamado 

também Freaks de Tod Browning. Foi o primeiro relato cinematográfico de uma 

comunidade de seres com deformidades físicas inseridos dentro de um contexto social. 

Uma das cenas que mais enfatiza a proposta do filme se chama “O banquete de 

casamento” a qual mostra a festa de casamento dos personagens Hércules e Cleópatra. 

O casal possui uma estatura física e uma simetria de corpos bastante incomum. E não 

demora para o espectador perceber que não se trata de um casamento comum, preso as 

convenções. A disposição dos convidados ao redor da mesa, o barulho que incomoda 

improvisado pela banda composta por irmãos siameses que tocam clarineta, o fato de 

os convidados dançarem sobre a mesa, a comida e a bebida que ora são servidas com 

as mão, ora com os pés, as roupas, as performances, etc, deixam claro que o objetivo 

do filme é chocar. 

A comunidade convive tão harmonicamente que faz com que o espectador se 

sinta ele próprio como o diferente. O filme é caracterizado pela tolerância, pela 

aceitação e pela heterogeneidade dos freaks como um grupo social. Anda consoante 

Mary Russo:  

Internamente, a comunidade de aleijões oferece um modelo de tolerância que 

certamente se pretende que os observadores do filme valorizem como bom”. A 

comunidade de aleijões mostrada, no início pelo menos, como sendo melhor do que 

representantes do mundo normal. (RUSSO, 2000, p.109) 

 

    

1.5- As narrativas míticas: Os monstros na Antiguidade Ocidental Clássica 

 

Há aproximadamente meio século os eruditos de todo o mundo passaram a 

reconhecer os mitos como formas narrativas designadoras de fatos verdadeiros e 

intrinsecamente ligados à existência humana de caráter religioso e significativo. 

Porém, desde os primórdios do mundo até os dias atuais, o termo mito carrega uma 

semântica popular representativa daquilo que é ficção, ou seja, os mitos são 

comumente vistos como histórias irreais, inventadas pelos homens sem nenhum 

propósito específico, portanto, para muitos, mito é sinônimo daquilo que não existe. 
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Tal estereótipo foi reforçado ao longo dos séculos pela religião, uma vez que os 

judeus-cristãos costumavam desprezar certas formas narrativas míticas, justificando 

que estas não estavam relatadas nos Testamentos, sendo assim, falsas. (ELIADE, 

2004, p.8)   

Todavia, é importante se considerar as diversas culturas e sociedades em os 

mitos costumam ter valor. Na Grécia Antiga, por exemplo, estas formas narrativas são 

consideradas até hoje modelos exemplares - de cunho metafísico e psíquico- 

representativos do comportamento humano e capazes de fornecer subsídios para a 

compreensão de diversos acontecimentos que foram imortalizados por autores como 

Homero e Hesíodo.  Compreender os mitos significa entender o porquê da 

permanência de cultos sagrados milenares em nome de Entidades Sobrenaturais que 

revelam a criação de muitas coisas. Desta forma, para Mircea Eliade (2004, p. 8) o 

mito tem uma definição mais ampla: 

[...] O mito é – ou foi, até recentemente – vivo no sentido de fornecer os modelos 

para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, significação e valor à 

existência.Compreender a estrutura e significação dos mitos nas sociedades 

tradicionais não significa apenas elucidar uma etapa na história do pensamento 

humano, mas também compreender melhor uma categoria de nossos 

contemporâneos. (ELIADE, 2004, p.8) 

 

Quando pensamos em mitologia greco-romana, logo nos vem a mente a ideia 

de feitos heroicos e deuses, e nos esquecemos do lado sombrio, monstruoso e 

vingativo de tais deuses, que é o que nos interessa. Os mitos, sobretudo, os gregos, 

possuem a característica de serem recontados, passados de “boca em boca” ao longo 

dos séculos, o que obviamente, trouxe inúmeras mutações. Porém, o objetivo desta 

parte não é recontar atos heroicos ou narrativas míticas em específico, mas analisar a 

evolução e representação dos monstros mitológicos dentro da cultura Greco romana. 

Um mito não pode ser meramente compreendido como uma fábula de conteúdo 

fantástico; é um registro, que perdura ao longo do tempo, do processo de evolução 

humana e transformações culturais, as quais são identificáveis por meio da narrativa 

mítica. Para Rodrigo Siqueira Batista, em Deuses e Homens (2003, p.42) “a função do 

mito é pôr o homem em sintonia – harmonia- com o real”. A partir deste conceito, 

pode-se compreender, então, que o mito é algo que auxilia os indivíduos a darem 

sentido ao mundo. 
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As experiências míticas, segundo Mircea Ilíade (2004), não apenas justificam 

rituais e cultos sagrados para certas culturas, mas também permitem aos estudiosos 

chegarem ao princípio explicativo das coisas, e uma vez conhecida pelos homens a 

origem de diversos acontecimentos, torna-se fácil manipular a verdade a seu favor. É 

exatamente neste aspecto em que os mitos se diferem das fábulas: enquanto as fábulas 

têm caráter abstrato e meramente moralizante, os mitos expressam fortemente o 

significado da existência de determinados comportamentos humanos contemporâneos. 

Portanto:  

[...] Ele (o mito) exprime, enaltece e codifica a crença; salvaguarda e impõe os 

princípios morais; garante a eficácia do ritual e oferece regras práticas para a 

orientação do homem. O mito, portanto, é um ingrediente vital da civilização 

humana; longe de ser uma fabulação vã, ele é ao contrário uma realidade viva, à 

qual se recorre incessantemente [...]. (ELIADE, 2004, p. 23) 

 

Ainda de acordo com Batista (2003, p.43) a narrativa mítica possibilita o 

estabelecimento de interseção do mundo e a dimensão universal do ser humano, 

transpondo a barreira de ser apenas uma experiência subjetiva. Nesta perspectiva as 

narrativas míticas adquirem diversas funções que seriam elas: 1- mística 2- 

sociológica 3- psicológica 4- cosmológica. Também poderíamos mencionar outra 

função do mito: auxiliar o ser humano no processo de aceitação de sua própria 

condição. O homem aprende a buscar o sentido da vida e a questionar o mundo que o 

cerca, e desta maneira percebe a sua precariedade e a efemeridade de seu próprio 

estado. Assim, surgem as dores e sofrimentos inerentes à sua realidade, então, o mito 

se manifesta assumindo um papel místico, isto é, se contrapõe ao estado difícil da 

situação humana lançando mão de uma harmonização com o mundo. 

Seguindo-se tais ideias, as narrativas míticas, então, funcionariam como 

alegorias, para a construção de um significado real que pode ser compreendido como a 

constituição, validação e manutenção da ordem social e moral. Esta seria a função 

sociológica da literatura mítica, pois os mitos constituem um conjunto, um modelo de 

comportamento e valores à vida humana a serem seguidos como destaca Mircea 

Eliade (2004, p.13): “A principal função do mito consiste em revelar os modelos 

exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação 

ou casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte e a sabedoria.”. 
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A função cosmológica se refere à organização do universo como ele é: o céu, a 

terra, o inferno e tudo o que há entre eles, desde sua ordem origem e manifestações. 

Contudo é importante ressaltar, que as narrativas míticas, sobretudo, quando visam 

explicar a manifestações do mundo e o papel do homem dentro dele, trazem uma 

linguagem própria, de fácil acesso com símbolos e signos próprios adaptados às 

diferentes culturas e aos diferentes tempos. 

A função psicológica está ligada ao envolvimento do homem com as questões 

de seus próprio psiquismo, aquilo que o aflige dentro de sua própria condição, 

inclusive biológica, pois consoante Campbell (2008, p.31) a função das narrativas 

míticas é conciliar a consciência do indivíduo com as precondições de sua própria 

existência, ou seja, com a natureza da vida. 

O mito deve funcionar como um meio de harmonizar o homem com a realidade 

por meio de suas narrativas. A função metafísica ou mística aliada à função social é o 

que garante a organização social dos homens no sistema próprio de seu mundo. A 

função cosmológica prepara o indivíduo para a função psicológica dentro da qual ele 

irá se deparar com o lado trágico da vida. Logo, a relevância destes aspectos da 

narrativa está no fato de que demonstram que os mitos são elementos harmonizadores 

importantes para a interação do sujeito com o real em diferentes aspectos. 

As narrativas míticas são fenômenos culturais que possuem traços distintos 

imanentes a cada grupo social, podendo-se observar a ocorrência de padrões e 

modelos peculiares como a dimensão pretérita, na qual o eventos que dão conta da 

realidade do hoje estão inseridos; ou o Tempo Primordial, que pode ser compreendido 

mítico, aquele que não pode ser pertence à experiência dos homens, relaciona-se com 

o Sagrado, como explica Elíade: 

 

O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra 

como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, 

seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE, 2011, p.11) 

 

As narrativas míticas transmitem naturalmente uma credibilidade ao leitor, o 

mito é algo considerado verdadeiro e sagrado, pois explica a existência do mundo. É 

assim que explicamos diversos fatos até hoje como hábitos alimentares, vestuários e 
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características referentes à condutas – com justificativas baseadas em mitos. Por 

exemplo, em tribos indígenas onde os mitos são recorrentes, pode-se explicar, talvez, 

o porque se vive da pesca, com base em fatos de tempos míticos nos quais entidades 

sobrenaturais ensinaram a pescar. 

Como explica Rodrigo Siqueira Batista em Deuses e Homens (2003, p.54) os 

mitos possuem um estatuto de sacralidade, verdade e irrefutabilidade, e ao contrário 

das fábulas, as narrativas míticas são capazes de explicar a realidade do mundo, a 

condição humana e os acontecimentos do Tempo Primordial, fazendo com eles 

permaneçam vivos. Os mitos enquanto histórias sagradas trazem consigo uma 

característica ontológica da realidade, e narrá-las é uma forma de criar as origens do 

cosmo. 

Ainda de acordo com Batista (2003, p.65) os mitos são destituídos de uma 

função estética no sentido de criação artística, porque o principal objetivo da narrativa 

mítica é apenas dar conta do que é. Percebe-se que as narrativas míticas vão muito 

além de questões linguísticas, estruturais, explicações de fenômenos cosmológicos ou 

psíquicos, etc. Aparentemente, os mitos estão intrinsecamente ligados à espécie 

humana e funciona como uma ponte que nos une com a realidade. 

Os mitos cosmogônicos são aqueles que buscam explicar as origens do mundo 

e os processos de criação, por isso estão ligados à ontologia, que trata o rela como veio 

a ser e o original a partir de tudo aquilo o que é. Encontramos este tipo de mito na 

Bíblia Sagrada, por exemplo. É o arquétipo da criação: 

[...] esse mito [cosmogônico] serve de modelo para toda espécie de ‘criação’; 

tanto para a procriação de um filho, como para o reestabelecimento de uma situação 

militar comprometida ou para o equilíbrio psíquico ameaçado pela melancolia e 

desespero. (ELIADE, 2011, p.7) 

Este tipo narrativa não se exclui dos poderes políticos, pois um chefe de estado 

é capaz de criar sua própria cosmogonia por meio do estabelecimento de seus próprios 

modelos de organização social, trazendo uma (re) criação da realidade, entretanto, o 

que se observa é que nem há uma harmonia entre ordenação social e cósmica. Outro 

exemplo são os festejos anuais como as celebrações de Ano Novo, as quais não 

deixam de ser uma metáfora dos mitos cosmogônicos, pois todo anos na mesma data, 

no mesmo horário, em grande parte do mundo rituais e sacralidades são renovados 

como se fosse a primeira vez. 
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1.6- Beleza Disforme 

 

Ainda de acordo com Joseph Campbell (2008, p.32), por volta do século VIII 

a.C ocorreu um fenômeno que ele chama de Grande Inversão, no qual as pessoas 

descobriram o horror, o lado grotesco da vida, e a acharam tão terrível que acabaram 

se afastando dela mesmo que em termos metafísicos ou cósmicos. Então surgiram as 

mitologias de negação da vida. 

Desta forma o homem passa a perceber que este lado horrendo visto por meio 

dos mitos, na verdade, é um reflexo de seu interior, de suas atitudes e pensamentos. 

Na Grécia Antiga acreditava-se que o enterro de um ser morto simbolizava que não 

havia mais volta, entretanto, neste ponto os indivíduos passam a perceber que o 

mesmo já não podia ser feito com seus medos, angústias, dores, etc, pois eles sempre 

voltam, mesmo quando tentamos enterrá-los. Os medos voltam como monstros e é 

preciso enfrenta-los para superar. Sendo assim, os medos (monstros) representados em 

todas as culturas são, na verdade, arquétipos. 

Para Carl Jung (apud Campbell, 2008, p.94-95) temos duas polaridades 

internas que movimentam nossas funções psicológicas e movimentos. A primeira ele 

intitula de self, o qual abrange nossas potencialidades e energias de vida. É algo 

biológico e instintivo e não temos como controlá-lo. O outro conceito é o ego que é 

uma espécie de consciência do self, pois funciona como um bloqueio para os nossos 

pensamentos de capacidade por meio de lembranças de proibições, incapacidade, etc. 

O ego funciona como um tipo de regulador de nossa consciência moral, ele nos 

faz desenvolver diversas personas ao longo da vida, ou seja, personagens ou papéis 

que devem ser utilizados de acordo com a situação em que estamos. Todavia, em 

alguns seres existe algo oposto ao ego, que não se encaixa a ele tampouco ao self, algo 

que Jung nomeia de sombra. 

A sociedade nos impõe muitas condições e valores morais, regulando muitas 

vezes as personas que devemos desempenhar, nos fazendo reprimir nossos desejos, 

criando a sombra nos indivíduos. É exatamente desta forma que ela funciona: é o 

equivalente a potencialidade reprimidas, desejos e lembranças  frustrados. A sombra 

representa o ser que não corresponde às expectativas sociais, portanto, é chamado de 

monstro. 
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A natureza da sua sombra é função da natureza de seu ego. É a parte de trás 

do seu lado iluminado. Nos mitos, a sombra é representada pelo monstro que deve 

ser vencido, o dragão. É o ser sinistro que vem do abismo e o enfrenta no instante 

em que você começa a descer para o inconsciente. É a coisa que o amedronta de tal 

modo que você não quer descer. Ela pega por baixo. Quem está no fundo? Quem 

está no topo? É tudo muito, muito misterioso e assustador. (JUNG apud 

CAMPBELL, 2008, p.99)  

 

 Embora o conceito de “raça” não seja aplicável ao ser humano José Gil (2006, 

p.55) defende o conceito para nos referirmos aos monstros da mitologia grega, pois 

ainda de acordo com o autor, alguns dos seres possuem características físicas 

semelhantes e hereditárias. É preciso retomar alguns conceitos estéticos relacionados 

ao pathos (sensação) e aisthésis (percepção) para se compreender a beleza disforme 

destes seres monstruosos.  

O belo é parte do que arte reproduz, porém o valor que lhe será atribuído 

depende dela, ou seja, o belo depende a arte para existir, ainda que disponha de 

cânones, modelos ou padrões de beleza para se tomar como referência. Contudo, não 

se pode esquecer, que o belo é somente uma parte da arte, se é a mais importante ou 

não, somente o tempo determinará. Opondo-se à beleza, existe o horrendo, o 

grotesco que parece representar o que é doloroso, entretanto parece ser uma 

consequência da estética do belo, uma vez que tem igual valor artístico, tão 

importante de ser representado quanto a beleza, pois o feio é apenas uma variação do 

belo: “ Para uma obra de arte o rosto rugoso de um velho ou o rosto encantador da 

Virgem podem ser igualmente belos uma vez representados. Não existe uma única 

beleza mas, no máximo, tantas formas de beleza quantas as obras de arte [...]” 

(D’ANGELO, 1997, p.128) 

De acordo com a obra O império do Grotesco de Muniz Sodré e Raquel Paiva 

(2002) o feio não é simplesmente o contrário do belo e nem representa o mau, pois ao 

retirarmos um elemento considerado belo de algo, não significa que este se 

transformará automaticamente em feio, em algo puramente negativo. Entretanto, é 

válido ressaltar que os monstros na verdade representam a nossa cultura e servem para 

nós como uma metáfora das barreiras que não devemos ultrapassar: 

Todo monstro constitui, dessa forma, uma narrativa dupla, duas histórias vivas: uma 

que descreve como o monstro pode ser e outra ─ seu testemunho ─ que detalha a 
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que uso cultural o monstro serve. O monstro da proibição existe para demarcar os 

laços que mantêm unido aquele sistema de relações que chamamos cultura, para 

chamar a atenção ─ uma horrível atenção ─ fronteiras que não podem ─ não devem 

─ ser cruzadas (COHEN, 2000, p. 42-43). 

 

O que muitas vezes provoca o riso a partir de seres de beleza disforme são as 

proporções que se contrapõe aos padrões considerados esteticamente valorosos. Se 

tomarmos como referência os padrões estéticos clássicos as figuras dos monstros 

mitológicos podem exemplificar este conceito muito claramente, uma vez que 

rompem totalmente com os modelos simétricos e “perfeitos” dos deuses gregos 

descritos nas obras. O grotesco, então, dentro deste contexto, representa o 

rebaixamento, a desordem, a anomalia, a catástrofe que rompe com a lei natural das 

coisas, portanto, o indivíduo monstruoso, consoante às palavras de Foucault é “por 

definição, uma exceção; o indivíduo  ser corrigido.” (2011, p.49) 

 

 Seguindo-se esta ideia pode-se afirmar que os monstros mitológicos assim 

eram considerados, pois fugiam aos padrões estéticos, tanto em termos físicos quanto 

moral dos heróis narrados nas obras de Homero, por exemplo, mas o que não se pode 

negar é que eles nos fascinam até hoje, pois estão presentes em filmes, etc, e nós os 

alimentamos por meio de nossa cultura e imaginação. 

É na mitologia que o termo monstro assume sua dualidade e passa a representar 

as distinções claras entre “belo e feio” e “bem e mal”. O termo possui origem latina – 

monstra ou mostrum que significa aquele que adverte ou prescreve um 

comportamento a ser seguido. Os monstros também são comumente classificados 

como seres “maravilhosos” pois evocam o riso, por meio de sua aparência disforme e 

considerada ridícula. Neste caso enquadram-se também serem portadores de 

anomalias físicas. É justamente neste ponto (estrutura física) que se distinguem os 

homens dos monstros. O sábio centauro Quirón e a perigosa Medusa encontram-se 

ambos na mesma categoria de monstros, independentemente, de seu caráter. O mesmo 

se aplica os seres humanos. 

 

 É impossível se referir à estética da monstruosidade sem associá-la a ideia do 

gótico. O ápice da literatura gótica aconteceu por volta de 1780 a 1820, no período 

histórico-literário conhecido como Romantismo, entretanto, sempre existiu enquanto 
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gênero narrativo. Desde a antiguidade clássica, os monstros são as figuras centrais 

destes textos que muitas vezes têm como cenário florestas obscuras, ruínas, castelos 

sombrios, etc. 

 O gênero gótico também está fortemente ligado a uma psicologia do terror, na 

qual os comportamentos manifestados por meio dos personagens estão ligados aos 

nossos medos e desejos sexuais. Como Explica Gonçalo Junior (2008, p.61) outra 

característica do gênero eram os símbolos: 

 

Recorrentes como segredos do passado, manuscritos escondidos, profecias, 

maldições. O romance gótico procurou levar as sugestões de terror a cenas cada vez 

mais arrepiantes. Tanto de tortura e crime como de horror sobrenatural, incluindo 

monstros com uma natureza descontrolada que nenhuma força humana conseguia 

dominar. 

 

1.7- O humor que aniquila 

 

 A mistura paradoxal do horrível com o ridículo é o que gera o humor perante 

as criaturas disformes. Durante séculos e até os dias de hoje os seres classificados 

como monstros foram e são constantemente expostos ao as situações humilhantes e 

trágicas que desafiam as pessoas a encará-los de perto. Não é incomum vermos 

pessoas com deformidades físicas em apresentações de circos, por exemplo, para atrair 

as pessoas por meio da curiosidade mórbida. 

 Adultos e crianças eram desafiados a ver anões, gigantes, irmãos siameses, 

pessoas com três braços ou três pernas e todos os tipos de deformidades físicas que até 

hoje a medicina não consegue explicar totalmente marginalizando estas pessoas a 

categoria de monstros. 

 Em tempos mais antigos em que acontecimentos eram registrados apenas por 

meio das artes escritas ou pintados, por exemplo, este tipo de horror não era tão 

banalizado, mas depois da invenção da fotografia, até os próprios “monstros” como 

assim eram chamados aceitavam a posar para as imagens como forma de ganhar 

algum dinheiro, uma vez não tinha espaço na sociedade e era difícil conseguir se 

sustentar pelo meios convencionais que não os obrigasse a tal.  
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 Para Wolfgang Kayser em o Grotesco (2009, p.58-59) o humor nasce da dor, 

portanto, o melhor humorista seria o diabo. O humor, ainda de acordo com o autor não 

é simplesmente um ato cômico ou burlesco, mas o humor mórbido se relaciona tem o 

ponto decisivo de estar intrinsecamente ligado a ideia do monstruoso e do horripilante, 

ilustrado nas figuras de Hidra e de Cérbero, por exemplo, na Antiguidade Clássica.  

 Para entendermos o humor do causado pelo horripilante é necessário que 

compreendamos que neste sentido, à medida que aproximamos o feio frente à 

unicidade do belo, ele adquire diversas variantes. O grotesco surge na Antiguidade e 

sente sentido é possível fazermos a seguinte indagação: será que o humor mórbido é 

algo isolado que se foca em um ponto como a figura de um anão, por exemplo, o que 

causa o riso seria a estética do feio, a totalidade da ideia de que o disforme é ridículo?  

Tal resposta pode variar e pode-se até afirmar que ainda está sendo construída a partir 

das manifestações sociais perante a monstruosidade. Todavia, o que não se pode 

descartar é a ideia de que a ornamentação grotesca, isto é, o indivíduo em si, é uma 

complementação de todo um movimento que sustenta a estética do grotesco e que 

preside o contraste do belo com o sinistro. 

 Muitas vezes, estilisticamente, neste tipo de narração, o que ocorre é um 

exagero proposital para causar um riso ainda maior no leitor ou espectador. Há 

também a questão da sátira que ainda consoante às palavras de Kayser (2009, p.62) há 

um mito que envolve a origem da sátira: o demônio para se vingar dos homens envio 

como mensageiro a gargalhada disfarçada com a máscara da alegria e foi bem recebida 

pelos homens até revelar sua verdadeira identidade. Ao retirar sua máscara que a 

revelou como sátira foi encarada maliciosamente. É deste mito que parte a noção de o 

riso é diabólico. 

 

“A perspectiva satírica significa aqui, portanto, algo diverso daquilo que nos é 

familiar através da literatura ou da pintura”. Na representação provocadora de riso e 

desfigurada reina um apelo, um chamado à transformação. Por trás da cópia negativa 

da sátira, sente-se a imagem positiva como uma possibilidade do homem. Aqui, 

porém, o processo de desilusão é completo e insanável. [...] “(KAYSER, 2009, p.62) 

 

 

1.8 - Os monstros mitológicos gregos 
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 A história da civilização ocidental é composta de diversos monstros que jamais 

foram vistos ou de fatos comprovados. Eles somente existem na imaginação das 

pessoas e perduram ao longo dos séculos devido às suas representações nas artes por 

meio de desenhos em paredes de cavernas, pedras, pinturas, manuscritos e pela própria 

literatura em si que conserva até hoje os mitos como uma forma de se explicar a 

realidade. 

 Como nos explica Gonçalo Junior em Enciclopédia dos Monstros (2008, p.38) 

entre os gregos e romanos havia um temor imenso da cólera do deus supremo Zeus 

que era capaz de destruir a todos, logo, seus enviados (entende-se monstros) também 

eram amplamente temidos. A mitologia grega foi precursora na criação de seres 

fantásticos que misturam humanos e animais em um só corpo, sendo assim não é 

difícil encontramos algum texto ou pintura que represente, por exemplo, um homem 

com cabeça de touro. 

Para os gregos os mitos podem assumir uma conotação um pouco diferenciada 

em relação aos mitos do mundo, pois o mito deixa de ser manifestado no momento da 

narrativa, isto é, no Tempo Primordial e Sagrado e passa a ser uma lembrança do 

sagrado. Os modelos míticos helênicos, todavia, permanecem vivos até hoje. 

 As narrativas gregas mitológicas mais conhecidas são Ilíada e Odisséia de 

Homero e Os Trabalhos e os Dias e a Teogonia de Hesíodo. Na Teogonia, sobretudo, 

se destaca o tempo cosmogônico, na qual o poeta narra a criação do céu, da terra, do 

mar, etc. Entretanto, a obra propõe uma nova maneira de estruturar as narrativas 

míticas, uma vez que é estabelecida a separação das forças (potências) o que dá 

origem a uma série outras etapas e acontecimentos, segundo Rodrigo Batista (2003, 

p.76). Abaixo serão exemplificados brevemente alguns monstros da mitologia grega e 

sua simbologia. 

Pode-se dizer que o mundo ctônio iniciou-se das trevas, pois antes do 

surgimento do universo tudo era um Caos, compreendido no sentido cosmológico da 

palavra: um vazio sem fim. A palavras Caos representa as trevas, a escuridão e pode 

até ser compreendido como uma metáfora do lado obscuro dentro do ser humano, 

logo, não deve ser compreendida no seu sentido literal de desordem. Então, após o 

período caótico surgiram alguns elementos que são Gaia (Terra), Eros (Amor), 

Tártaro (habitação obscura), Érebo (escuridão) e Nix (noite). De Nix nasceram Éter e 

Hemera representando o dia e de Gaia: Urano (céu) e Pontos (mar). Segundo 

Leonardo Boff: 
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Ao mesmo tempo, essa ordem é frágil, submetida ao desequilíbrio e à 

situação de caos. Assim é o caminhar de todas as coisas: ordem-desordem-interação-

nova ordem. O caos nunca é absoluto e a ordem, jamais estável. Tudo está em 

processo permanente e aberto, em busca de um equilíbrio dinâmico. Por isso 

falamos, com razão, de cosmogênese e de antropogênese. Quer dizer, em gênese do 

cosmos e em gênese do ser humano. Eles estão ainda em processo de nascimento. 

Não acabaram ainda de nascer. Não são perfeitos, mas perfectíveis. Esse processo, 

na medida em que avança, tende a criar mais e mais diversidades e, com isso, a 

reforçar a complexidade (BOFF, 1996, p. 22). 

 

O termo Tártaro pode ser entendido como a parte mais profunda e obscura do 

Hades que representa o submundo dos mortos, e que uma definição mais moderna 

pode ser até compreendido como uma versão do inferno. Segundo Junito Brandão: 

 

Inferno ou “Os Infernos” é palavra latina infernus. Etimologicamente 

infernus é uma forma segunda de inferus, “que se encontra embaixo”, por oposição a 

superus, “que se encontra em cima”, donde a oposição Di Inferi, deuses do Inferno, 

do Hades, e Di Superi, deuses do Olimpo. Observe-se, ainda, em latim, os 

comparativos inferior que está mais embaixo, “inferior”, por oposição a superior que 

está mais acima, “superior ”(BRANDÃO, 1987, v.1, p. 314). 

 

Na entrada do Hades que é cercado por 5 rios diferentes fica Cérbero, o cão de 

três cabeças, que guardava a entrada do mundo  subterrâneo impedindo a entrada dos 

vivos e a saída dos mortos. O cão representa a dissimulação, pois demonstrava ser 

amigável e simpático com aqueles que adentravam o Hades, mas ao longo do caminho 

revelava sua identidade. É a imagem de um cão com cauda de dragão e pescoço de 

serpente descrito em Os Trabalhos e Os Dias do poeta Hesíodo. Cérbero ou Cérberus 

vem do grego e quer dizer “demônio do poço.”. 
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Ainda em relação às serpentes há também a figura monstruosa de Hidra de 

Lerna uma serpente aquática gigante que chegava a medir até seis metros de 

comprimento e possuía várias cabeças (aproximadamente entre 7 e 10)  Sua principal 

característica é a destruição de tudo por onde passava: seres humanos, animais, 

plantações, etc. A Hidra tinha diversas cabeças e se cortadas renasciam no mesmo 

local e o único jeito de matar o monstro era lhe colocando fogo. O animal destruía 

com seu hálito venenoso e o único herói capaz de derrota-la foi Hércules em um de 

seus doze trabalhos, que a esmagou uma pedra sua única cabeça mortal. 
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A Quimera é um monstro híbrido que reúne em um único corpo característica 

de três animais: cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, a qual lançava 

fogo pelas narinas. Há mais de uma versão lendária que conta as origens da Quimera, 

mas a mais difundida é que seria filha de Équidna (metade mulher, metade serpente) e 

do gigante Tifon. Ao analisarmos uma figura híbrida e chamativa como a de Quimera 

podemos interpretá-la como a materialização das angústias e deformidades dentro de 

nosso psiquismo. Também, poderíamos afirmar que Quimera representa a perversão 

do homem, e o culto desmedi ao corpo, que prevalece de maneira acentuada até os 

dias de hoje. Dentro deste contexto, pode-se dizer que figuras híbridas como esta 

fazem parte e sempre farão de nosso imaginário, pois, na verdade, representam o 

próprio ser humano, por isso permanecem vivas ao longo do tempo, como afirma 

Tereza Barbosa em seu artigo Cabeça de homem, ventre de animal: sátiros, centauros 

e homens contido no livro Da Fabricação de Monstros (2009, p.25): “Todos esses 

seres, enquanto monstros, são entidades híbridas e vivem muito mais tempo do que o 

comum dos mortais.” 
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Leão de Neméia: é um monstro mitológico que residia em uma região de 

mesmo nome, que não podia ser morto facilmente (pelo menos com as armas 

convencionais da época), pois sua pele dourada era impermeável e o protegia doa 

perigos. É considerado filho de Tifão e Équidna e representa a arrogância, o 

autoritarismo e a força brutal. Segundo Junito Brandão (1987, p.99) ele se escondia 

durante o dia e saia à noite para devastar rebanhos e plantações. O único ser capaz de 

mata-lo foi Hércules. 
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Équidna é uma figura recorrente pois gerou Hidra, Cérbero e o Leão de 

Neméia. É um monstro metade humano metade serpente que se juntou ao gigante 

Tifão, um ser capaz de lançar chamas com o olhar. Équidna vivia em esconderijos 

subterrâneos e sua principal característica era matar seres humanos. Ela seduzia 

homens com a beleza da metade de seu corpo que era de mulher e os matava com a 

outra metade de serpente. Para Carl Jung (apud. Campbell, 2008, p.96) a serpente 

simboliza a mediação entre dois modos de vida, a vida subterrânea e na superfície. 

 

 

Na mitologia grega havia também os Titãs, uma mistura de deuses e monstros 

que se uniam para combater as forças dos deuses do Olimpo, cujo supremo era Zeus. 

Gaia, a Terra, para vingar a derrota de alguns de seus Titãs se juntou a Tártaro e gerou 

o gigante Tifão, cujas mãos eram tão grandes que atravessavam de uma única vez o 

Ocidente ao Oriente, seu corpo era incansável e sobre seus ombros estavam as cabeças 

de cem dragões que cuspiam fogo e emitiam sons jamais vistos. É um dos monstros 

mais horripilantes da mitologia. 

O Minotauro é um monstro gerado da união entre Pasífae (filha do Sol) e um 

touro branco, o qual Minos, rei de Creta, considerava belo demais para sacrificar. 

Minotauro possuía cabeça e cauda de touro em corpo de homem, é fruto de um caso 

de traição, pois Pasífae era a mulher de Minos. Diz a lenda que o ser vivia em um 
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labirinto na ilha de Creta e alimentava-se de seres humanos e aqueles que se 

aventuravam por lá na tentativa de matá-lo acabavam sendo mortos e devorados ou se 

perdiam para sempre em sua labirinto.  

 

 

A figura do Minotauro é estranha, pois traça os limites do humano e do 

inumano e isto representa uma ameaça de morte, pois lembra aos homens que somente 

poderão estar na condição de inumanos enquanto cadáveres. Foucault em seu livro 

Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema (2009, p.26) explica a simbologia de 

Minotauro da seguinte maneira: 

 

Mas o segredo desse Minotauro erótico não é ser animal em uma metade 

vigorosa, nem formar uma figura indecisa maldividida entre duas regiões vizinhas. 

Seu segredo encobre uma aproximação bem mais incestuosa: nele se sobrepõem o 

labirinto que devora o Dédalo que o construiu. Ele é ao mesmo tempo uma a 

máquina cega, os corredores do desejo com sua fatalidade e o arquiteto hábil, 

sereno, livre que já deixou a inevitável armadilha. O Minotauro é a presença de 

Dédalo e ao mesmo tempo sua ausência, na indecifrável e morta soberania do seu 

saber. (FOUCAULT, 2009, p.26) 
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Consoante Eliane Moraes em O corpo Impossível (2012, p.179), o Minotauro 

era:  

 

Um ser bruto e irracional, vivendo num labirinto obscuro e simbolizando um 

erotismo primitivo e violento [...] A figura tutelar do Minotauro é emblematicamente 

nietzschiana, evocando o pensamento e o conhecimento labirínticos expressos na 

fórmula também nietzschiana: ‘uma entrada mas nenhuma saída’. (MORAES, 

2012,p.179) 

 

Górgonas são monstros ctônicos do sexo feminino caracterizados pela 

aparência horrível e capazes de transformar em estátua de pedra aquele que as olhasse 

diretamente nos olhos. As três irmãs górgonas são Medusa, Esteno e Euríale. Medusa 

é a única mortal das três representada uma mulher com serpentes na cabeça, presas de 

bronze e asas de ouro, era filha de Ceto e Fórcis (divindades do Mar). Medusa sempre 

aborrecia e incomodava a deusa Atena, que como vingança a transformou em monstro. 

No lugar dos cabelos, ela possuía serpentes. Nas mãos de bronze carregava presas 

pontiagudas. Também tinha asas e sua principal característica era petrificar quem a 

olhasse diretamente nos olhos. 

Na obra A morte nos olhos, Jean Pierre Vernant discute as diversas 

interpretações do mito de Medusa, no capítulo intitulado “A máscara de Gorgó”, o 

autor enfatiza a representação sempre clara de sua face monstruosa nas pinturas e 

esculturas da época, algo que não era muito convencional.  

 

O monstruoso de que falamos tem a caraterística de só poder ser abordado 

de face, num confronto direto do Poder que exige, para que vejamos a entrada no 

campo de sua fascinação, com o risco de nele nos perdermos. Ver a górgona é olhá-

la nos olhos e, com o cruzamento dos olhares, deixar de ser o que se é, de ser vivo 

para se tornar, como ela, Poder de morte. Encarar Gorgó é perder a visão em seu 

olho, transformar-se em pedra, cega e opaca (VERNANT, 1985, p.103) 
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Ainda para o autor no mesmo capítulo, podemos interpretar a figura do rosto de 

Medusa como o nosso outro, o nosso lado obscuro refletido no espelho, portanto é 

uma figura ambígua, dual, que representa a nós mesmos: “esta reciprocidade implica 

ao mesmo tempo dualidade – o homem e o deus que se encaram – e inseparabilidade, 

ou até identificação [...].” (VERNANT, 1985, p.103) 

 

1.9- Os monstros na Idade Média 

 

1.9.1- Os monstros bíblicos e o Satanás 
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 Abordar a figura do outro, do inimigo como monstruosa, aparentemente é um 

meio de justificar atrocidades, de maneira tão convincente, a ponto de torna-las 

verdadeiros atos heroicos. No caso da Idade Média o monstro mais comum foi o 

Diabo. A culpa pelos pecados deveria ser atribuída a ele: o representante do mal, desta 

forma pensava-se estar livre das forças desconhecidas e malignas. Algumas das 

imagens mais antigas de monstros da história da humanidade se encontram registradas 

na Bíblia e o mais famoso exemplo é Satanás ou por vezes chamado de Lúcifer. Há 

diversos outros registros de monstruosidades neste manuscrito o qual se acredita ter 

sido ditado por Deus. Entretanto, a bíblia sofreu diversas interpretações ao longo dos 

séculos seus monstros foram codificados e materializados por meio de mitos, lenda, 

narrativas, poemas, pinturas, romances, até mesmo filmes, etc, que chegarmos aos dias 

de hoje. 

Acredita-se que os estudos bíblicos se iniciaram por volta do ano de 950 a.C e 

já havia a presença de seres fantásticos em tais relatos mesmo que de forma sutil ou 

subentendida. Em Gênese I já há a figura da serpente (que desencaminha Adão e Eva) 

como encarnação do mal, porém, provavelmente, esta deve ter sido a primeira vez que 

foi representada como um ser das fábulas, pois fala e até mente com um propósito 

moral. Há outras representações explícitas dos monstros dentre elas a de Liviatã no 

capítulo 3 do Livro de Jó, o qual assume diferentes formas dentre elas a de um 

crocodilo e de um monstro aquático, por exemplo. 

Satanás provavelmente é o mais temido monstro bíblico. Seu nome, segundo a 

Enciclopédia dos Monstros de Gonçalo Junior (2008, p.41) vem do hebraico satan e 

significa “acusador, queixoso, adversário de Deus”. Ele aparece no Antigo e no Novo 

Testamento em diferentes formas, mas sempre relacionado a um ato de desobediência 

de Deus. Na Idade Média não era comum que castigos fossem associados a figura de 

Satanás e a Igreja Católica “brincava” com a imaginação da população como forma de 

incutir nas mentes seus ideais. Também propagava a ideia de que aqueles 

desobedecem às leis da bíblia seriam condenados pelo Senhor ao padecimento eterno 

ao lado de Satanás. Para  Jacques Le Goff (2011, p.12):  “O pensamento do Ocidente 

medieval realizava-se através de um sistema simbólico, a começar pelas constantes 

correspondências entre o Novo e o Antigo Testamentos, pois o primeiro é a tradução 

simbólica do segundo.” 

A figura do diabo é mencionada pela primeira vez na Bíblia no capítulo 3 da 

Gênese, a qual diz que ele se opõe naturalmente a Deus, mas antes era bom, foi até 
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criado por Deus como um anjo dotado de grandes poderes, cuja função era acusar os 

humanos que estavam passando por julgamentos. Ainda de acordo com a bíblia, 

Satanás não soube usar seus poderes corretamente e realizava tais julgamentos de 

maneira exagerada e impiedosa, portanto, foi transformado em um mero acusador, o 

qual a bíblia sempre mostra de maneira desfavorável. 

Satanás resultou da ideia de que Deus é totalmente bom e ele persegue os 

pecadores, ou seja, aqueles que se opõe a Deus, seja por meio de pecados capitais, 

espirituais ou morais. Ainda de acordo com a ideologia Cristã todo mal, culpa e 

imoralidade são atribuídos ao diabo, bem como a ideia de que somente é vítima dele 

quem quer, pois Deus, em sua infinita piedade e bondade impede o Satã fazer coisas 

ruins. No início do Cristianismo a figura de deuses pagãos também era associada ao 

satânico. 

 

1.9.2- Seres das Trevas 

 

 

 

Desde a Grécia Antiga havia relatos, sobretudo, de viajantes que descreviam os 

horrores das monstruosidades encontradas ao longo do caminho, como ciclopes, 

serpentes aquáticas, etc. Acreditava-se que estes monstros vinham e se concentravam 

na região da Índia por ser um local exótico e estranho até então. Tais manuscritos 

deixados pelos viajantes tem valor histórico até hoje, uma vez que testemunham a 

visão que se tinha a respeito dos seres fantásticos em seu tempo. 

Cada época representa e molda seus monstros de uma maneira de acordo com 

as transformações de cada época e na Idade Média os estudiosos pensavam que tais 
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seres míticos viviam nos confins do mundo literalmente, que para eles era a Índia, 

portanto, o mais prudente seria não se aventurar até lá. Para isso utilizaram o romance 

Alexandre de Alexandre, o Grande muitas vezes como exemplo que as aventuras 

vividas por ele no Oriente eram verdadeiras, portanto, não era recomendável tentar 

chegar lá. Todavia, o universo fantástico já fascinava e não demorou que tais relatos 

de viagem dessem lugar a um gênero literário respeitável. 

Entre os séculos XIV e XV o cenário começou a se transformar na Europa por 

conta de diversos acontecimentos dentre eles a Guerra dos Cem Anos e doenças como 

peste negra que dizimou milhares de pessoas. A culpa por tais acontecimentos foi 

atribuída obviamente ao diabo que estava manifestando suas forças demoníacas por 

meio da criação de “novos monstros” que eram pessoas com deformidades físicas 

severas em consequência da guerra e das doenças. Esta ideia de terror, de que o Satã 

estava manifestando suas forças, serviu de justificativa para a Igreja Católica cometer 

barbaridades em nome da fé e do “bem” da humanidade. Houve a matança pessoas 

com anomalias, entre eles crianças que nasciam com alguma deformidade e neste caso 

ainda se levantavam suspeitas sobre as mães destas crianças: para a Igreja estas 

crianças seriam fruto de relacionamentos extraconjugais ou de rituais de magia, nos 

quais estas mulheres entregavam seus corpos ao diabo para ele as fecundasse. É desta 

ideia quase que inacreditável que se propagam os conceitos de bruxaria e magia negra. 

As figuras monstruosas da Idade Média eram muitas vezes mistas: homem e 

mulher ao mesmo tempo ou a mistura de dois animais por exemplo. O simples fato de 

ser misto ou não ter uma forma definida já tornava o ser um transgressor natural dos 

limites que deveria ser punido. Como explica Foucault em Os Anormais (2011, p.54), 

o ser sem classificação é um transgressor, logo, um monstro. Uma cobra, por exemplo, 

por não ter um formato padrão, ou seja, não ter braços ou pernas era um monstro. 

A monstruosidade na Idade Média era considerada uma infração jurídica das 

leis naturais, o de acordo com o pensamento da época isto poderia abalar o as leis 

divinas, religiosas e civis, portanto, os monstros deveriam ser eliminados. Os 

enfermos também eram descritos como seres monstruosos que causavam a desordem 

das leis naturais. 

Consoante Foucault em Os Anormais (2011) tanto o homem bestial da Idade 

Média, quanto os irmãos siameses do Renascimento não foram privilegiados somente 

na literatura fantástica, mas nos livros de direito, medicina e religião, pois entre o final 

do século XVI e o início do século XVII o indivíduo que possuía uma única cabeça 
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para dois corpos simbolizava a divisão entre duas comunidades religiosas, portanto um 

monstro. Já os hermafroditas eram executados, queimados e suas cinzas jogadas fora, 

pois se acreditava que o indivíduo que possuía dois sexos tivera relações com o 

Satanás. 

De acordo com Jeffrey Cohen (2005, p.33) um dos maiores exemplos do 

processo de moralização por meio da transformação monstruosa se encontra na Bíblia, 

na passagem em que os habitantes aborígenes de Canaã, com o objetivo de justificar a 

colonização hebraica da Terra Prometida são descritos como gigantes maus. Nota-se 

que tal processo se repetirá ao longo da história de diversas maneiras outras vezes, 

como por exemplo, na Idade Média na França, durante as Cruzadas, em que os 

muçulmanos eram transformados em demônios. Outro exemplo citado por Cohen 

refere-se aos judeus: “Na Idade Média, os judeus foram acusados de crimes que iam 

desde trazer a peste até sangrar as crianças cristãs para fazer as comidas do Pessach.” 

(COHEN, 2005, p.34) 

A Idade Média era considerada a idade das trevas e também a época de caça a 

todos os membros que propagassem ideias místicas e obscuras assim consideradas 

sendo eles religiosos ou não. Foi a época de caça às bruxas e feiticeiras que deveriam 

ser queimadas nas fogueiras assim como foi Joana D’Arc. Durante  a Inquisição a 

figura destas mulheres místicas era vista como anormal. Nota-se: mulheres; não por 

coincidência a perseguição ao corpo estranho destinava-se as mulheres, pois até hoje 

nossa cultura ainda é pautada e organizada em torno de valores masculinos, 

inventados como superiores, logo, a caça somente poderia ser à bruxas e não aos 

bruxos. 

A “Santa” Inquisição como assim denomina a Igreja Católica, (pois ao seu ver 

estava fazendo um bem a sociedade livrando-a destes monstros) foi na verdade uma 

desculpa para se usar métodos tortuosos de punição e morte contra aqueles, 

principalmente, aquelas que julgavam como bruxos. Estas pessoas tinhas seus corpos 

torturados por meio de perfurações de agulhas e enforcamentos, por exemplo e os 

métodos para se comprovar se este alguém era ou não um feiticeiro não eram nem um 

pouco eficazes: Buscavam-se por sinais no corpo destas pessoas, e uma simples 

mancha poderia classifica-la como tal. Também assim eram considerados aqueles que 

possuíam animais “malignos” como um gato preto. 

Acreditava-se também que os bruxos e feiticeiros eram possuídos por 

demônios e, portanto, carregavam consigo o pecado, então mata-lo seria um “favor” 
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pois desta forma a Igreja estaria os livrando de tais pecados. Contudo, para Foucault 

(2011, p.173) isto foi apenas uma forma que a Igreja Católica encontrou de exercer 

seu poder:  

 

Do corpo dessa materialidade corporal à qual a teologia e a prática penitencial da 

Idade Média referiam simplesmente a origem do pecado, começa a se destacar esse 

domínio ao mesmo tempo complexo e flutuante da carne, um domínio ao mesmo 

tempo de exercício do poder e de objetivação. (FOUCAULT, 2011, p.173) 

 

Para a Igreja o pecado encontrava-se na carne, logo, a sexualidade é o pecado 

materializado, a monstruosidade, então a saída achada pelo Clero foi a confissão e a 

comunhão. Como Foucault exemplifica (2011, p.175), todavia não havia nada de sutil 

nas confissões para as comunhões pascoais. Mais uma vez, era uma maneira da Igreja 

exercer seu poder. Ainda de acordo com o autor a feitiçaria que se desenvolveu entre 

os séculos XV e XVII é um efeito gerado por esse processo massivo e agressivo de 

cristianização imposto: 

A feitiçaria (em todo caso é o que dizem os historiadores que atualmente 

tratam do problema) traduziria a luta que a nova vaga de cristianização, inaugurada em 

fins do século XV- início do século XVI, organizou em torno de e contra certo número 

de formas cultuais que as primeiras e lentíssimas vagas de cristianização da Idade 

Média haviam deixado. Se não totalmente intactas, pelo menos ainda vivazes, e isso 

desde a Antiguidade. A feitiçaria seria, ao qur tudo indica, uma espécie de fenômeno 

periférico. (FOUCAULT, 2011, p.176) 

O corpo da feiticeira, ao menos nos moldes instaurados pela Inquisição era um 

corpo possuído pelo Diabo, e ela havia se tornado uma dócil servidora do Satã. Este 

corpo é também um corpo dual, ora uma mera máquina a serviço dos males impostos 

pelo demônio, ora alguém que luta contra sua possessão por meio da confissão na 

Igreja por exemplo. Mas quando possuído, este corpo deve arder em chamas. Ainda de 

acordo com o filósofo o que acontece entre o corpo da feiticeira e o diabo é um jogo 

de troca altamente proibido para mulheres: “ A feiticeira subscreve a troca proposta: 

você me proporciona prazer e poder, eu lhe dou meu corpo, minha alma. A feiticeira 

subscreve a troca, firma o pacto – no fundo, ela é um sujeito jurídico.” (FOUCAULT, 

2011, p.180) 
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Deste modo, o corpo da feiticeira é um corpo transmaterial (FOUCAULT, 

2011, p.182) capaz de transportar o demônio ou ser transportado para dentro dele, mas 

ambos são beneficiários desta materialidade. E as manchas corporais, por exemplo, 

mencionadas acima, que para a Igreja afirmavam que aquela era feiticeira, 

simbolizam, na verdade, uma marca de do demônio passou por aquele corpo. 

Cada época elege um monstro específico, e durante a Idade Média, além das 

bruxas como mencionado acima ,no período do  Renascimento, foi a vez dos irmãos 

siameses serem considerados monstruosidades e na Idade Clássica os hermafroditas, 

pois aqueles que apresentassem duas cabeças ou dois sexos em um único corpo 

representavam a divergência a cisão entre duas religiões distintas, sendo assim, 

deveriam ser eliminados. Mais uma vez, percebe-se que a noção de perversidade nasce 

das anomalias físicas. 

Durante a alta Idade Média os territórios grego e romano sofreram com 

invasões de povos a quem eles chamavam de bárbaros que, na realidade, eram povos 

de descendência anglo saxônica e eslavos, por exemplo. Estes povos que estavam em 

busca de expansão de territórios foram considerados monstros, pois além de sua 

aparência nada convencional se comparada aos padrões de beleza dos deuses gregos, 

por exemplo, e tampouco mantinham os costumes de luxo ou higiene dos romanos, 

além de estarem invadindo um território que pertencia somente ao povo helênico 

como assim estes pensavam. 

  No sistema feudal da Europa os servos e camponeses mantinham uma vida 

escravizada pelos senhores feudais a quem eles deveriam servir com devoção. Eles 

viviam em condições extremamente precárias de moradia, vestimenta, alimentação, 

higiene, etc, pois eram vistos pelos seus senhores como monstros que indignos de 

piedade, pois não passavam de pobres, analfabetos e famintos que jamais deveriam se 

misturar a alta sociedade e incluía os membros do Clero. 

 

1.10- Monstros nas Artes 

 

  Desde a Antiguidade Clássica até pouco antes do inicio da Idade Moderna no 

século XVIII a único meio que os monstros tinham de tomar forma era através das 

artes em geral. Fosse por meio da escultura, da literatura ou da pintura o objetivo era 

registrar as sensações, sentimentos e posturas expressos pela monstruosidade. 
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Sobretudo a partir do século XVI, surgiram nomes importantes na representação da 

estética monstruosa como Goya, Doré, Picasso e Dali. 

  O objetivo desta pesquisa não é mapear ou realizar um estudo histórico sobre o 

grotesco nas artes plásticas, entretanto, serão mencionados alguns exemplos com o 

objetivo de ilustrar o que vem sendo dito até aqui. Desde o século XVIII, quando o 

mundo passou por grandes transformações, inclusive ideológicas, por conta da 

Revolução Industrial e da Revolução Francesa as tendências artísticas também 

mudaram bastante. As artes se tornam mais amplas e complexas e é possível se 

observar influências mitológicas ou religiosas por conta dos trabalhos herdados da 

Idade Média. 

  Nas obras deixadas pelos artistas dos séculos XIV e XV pode-se observar que a 

presença religiosa é muito forte e constantemente são retratados anjos ou demônios em 

insinuação ao horror e ao pecado. Tais obras permitem amplas interpretações, como 

exemplo as que foram deixadas por Michelangelo e estão expostas nos museus do 

Vaticano. 

  O monstruoso na pintura ganha notoriedade de fato bastante tempo depois com 

o artista espanhol Francisco Goya (1746-1828), um homem bastante inovador e a 

frente de seu tempo que viveu em período de transformações e rupturas que atingiram 

as artes não somente plásticas, mas também a literatura por exemplo. De acordo com 

Gonçalo Junior (2008, p. 91) a pintura de Goya foi singular e inovadora e antecipou 

diversos movimentos vanguardistas do século XX. Suas gravuras ficaram conhecidas 

por relatarem monstros e demônios e os aspectos sombrios da realidade. Goya era a 

favor do rompimento das artes com os moldes clássicos e tradicionalistas e a das 

tradições acadêmicas em favor da livre expressão dos sentimentos e da imaginação. 
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Nesta gravura de Goya intitulada O sonho da razão produz monstros (em uma 

tradução livre do espanhol) o autor sugere que nos liberamos nossos monstros e 

fantasmas quando dormimos em forma de sonhos. A gravura nos lembra que há um 

mundo fantástico no limiar da razão que encontramos quando sonhamos. Este mundo, 

então, representaria nosso lado irracional e a ideia de racionalidade nos remete à 

animalidade, o que explica a presença de animais no quadro. Criaturas fantásticas e a 

representação da realidade deformada é referência na obra de Goya. Ele buscava 
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transmitir a agonia a e a aflição do povo espanhol que sofria por conta das guerras e 

doenças por meio de seus personagens. 

A pintura de Gustave Doré (1832-1883) conseguiu trazer ao povo europeu uma 

nítida percepção do que narravam os textos a respeitos dos monstros. Suas obras 

possuíam um caráter gótico, sombrio e medieval que o fez ser reconhecido como 

grande influência para a literatura gótica, pois considera-se que os escritores se 

sentiam estimulados a produzem algo de alta qualidade devido as representações 

detalhadas e realistas de suas obras como se pode observar no exemplo abaixo 

chamado de O Inferno de Dante: 

 

       

 

Já no século XX há o espanhol Pablo Picasso, um dos maiores nomes da pintura, da 

escultura e do desenho. Também foi um artista inovador que incentivou grandes mudanças 

nas artes. Suas obras de caráter surrealista traziam elementos da mitologia grega e outros 

aspectos que manifestavam o horror gótico. Picasso, assim como Goya, buscava expressar o 

sofrimento do povo espanhol por meio de sua arte e um de seus quadros mais famosos que 

traz monstros mitológicos como símbolos e se chama O minotauro e a égua morta frente a 

uma caverna e foi pintado em 1936. 
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 Salvador Dali é dos nomes mais conhecidos e importantes do surrealismo. Um artista 

de originalidade impactante que buscava expressar as profundidades obscuras e escondidas da 

mente humana através de sua pintura. Segundo Gonçalo Junior (2008, p. 101) Dalí era um 

admirador da psicanálise e estudioso das teorias de Freud o que, de acordo com o próprio 

artista, fez com ele recusasse a viver ou entender a lógica comum da vida, fazendo-o 

desacreditar da realidade e buscar algo novo e impactante como mostra em sua obra 

Contemplação de Jedi. 
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 Um bom exemplo de como a arte gótica perdura até os dias de hoje é em relação à 

escultura das gárgulas posicionada no alto da Catedral de Notre Dame em Paris. Como 

mencionado anteriormente as gárgulas eram figuras monstruosas relacionadas ao mal, uma 

mistura de animal com demônio. O termo originou-se do latim gurgulio que significa 

garganta e durante a Idade Média foram produzidas estatuadas das gárgulas para serem 

colocadas no alto das igrejas e catedrais, pois se acreditava que elas as protegeriam, durante a 

noite, quando ganhavam vida. Um corresponde às gárgulas no Brasil seriam as Carrancas 

colocadas em embarcações para espantar os monstros das águas. A imagem abaixo ilustra 

uma gárgula fotografada do alto da Catedral de Notre Dame em Paris em 2012. 
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1.11- O monstro nas Narrativas Modernas 

 

É nas narrativas modernas, a partir do século XVIII que os monstros 

finalmente saem das descrições, pinturas, gravuras, etc. Para finalmente tornarem-se 

reais. Isto somente foi possível por conta de transformações e grandes avanços 

científicos pelos quais o mundo passou, o que permitiu ao homem dar vida aos seres 

que antes somente existiam no seu imaginário. 

Deve ficar claro que o objetivo deste capítulo não é descrever o monstro 

moderno, por enquanto, pois haverá um capítulo específico para tal, porém, é 

interessante introduzir o tema para que possamos comparar as diferenças entre os 

monstros da Antiguidade e os monstros modernos. 

O mundo estava se transformando bem como o homem que passava por um 

grande período de reformulação de idéias, e já não aceitava mais Deus como o centro 

do Universo. O homem moderno era antropocêntrico e valorizava as artes, a filosofia 

e, sobretudo a ciência. Durante o movimento Iluminista no século XVIII, o homem 

percebeu a necessidade de romper com os dogmas religiosos e centrar na razão. 
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A Europa como um todo passava por um forte processo de industrialização e as 

relações econômicas (mercantilismo) estavam se expandindo. Sobretudo na Inglaterra 

a burguesia estava prosperando o que permitiu uma série de atividades produtivas que 

favoreciam os avanços científicos. Foi neste contexto de revolução que Mary Shelley, 

uma jovem a frente de seu tempo, criou na Inglaterra no final do século XVIII o 

romance gótico Frankenstein. 

Mary Shelley criou provavelmente, o monstro mais conhecido da modernidade, 

por meio de uma forma inovadora de escrever a romancista soube unir as ideias 

vigentes na época à obra altamente ousada para a época, embora ela não tenha sido a 

pioneira neste tipo de escrita. O enredo se desenrola por meio de narrativas encaixadas 

que estão inseridas dentro das cartas de três personagens: a do monstro, chamado de 

Criatura, a do médico Victor Frankenstein e do capital naval Robert Walton. 

Victor Frankenstein, um estudante suíço de medicina representa o desejo do ser 

humano em descobrir as origens da vida para que de alguma maneira possamos nos 

tornar imortais. Obcecado pela ideia de (re) criação da vida Frankenstein busca em 

teorias científicas vigentes na época da publicação do Romance como o Galvanismo, 

(estimulação por impulsos elétricos dos órgãos vitais) a concretização de seu sonho. 

Ele não mediu esforços para alcançá-lo e na tentativa de construir um ser humano 

perfeito reuniu as melhores partes de cadáveres, por exemplo: as pernas do corredor 

mais ágil, as braços, de um homem forte, o cérebro de um intelectual, etc. Por fim, 

Frankenstein, após um trabalho incansável conseguiu dar vida ao ser. 

Entretanto, seus problemas começaram a partir daquele momento; quando se 

deu no acabara de fazer o médico abandonou a Criatura que é assim tratada durante 

todo o romance enfatizando a ideia de que não passava de um monstro. O ser sofreu 

com a rejeição social, sobretudo com a de seu criador o que lhe despertou um desejo 

de vingança: A criação de Frankenstein tornou-se seu maior inimigo, e assassinou um 

por um seus entes queridos. A partir deste momento começa um perseguição mútua 

movida pela sede de vingança.  

Embora ambos tenham cometidos atrocidades a narrativa da Criatura é capaz 

de despertar no leitor um sentimento de compaixão, induzindo-o a pensar que o grande 

responsável por tudo foi na verdade o próprio Victor Frankenstein que renegou sua 

própria criação. A grande reflexão da obra é de maneira um ser criado em um 

laboratório, portanto, sem alma, foi capaz de desenvolver dentro de si tantos 
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sentimentos como a tristeza pela rejeição, a sede de vingança e a vontade de aprender 

a conviver em sociedade, mesma com aquela fora que fora capaz de  o apedrejar. 

Ao final as buscas e vinganças de Criador e Criatura terminam com suas 

mortes. O romance não deixa totalmente claro como elas ocorrer e dá margem  a 

alguns questionamentos, porém, Roger Shattuck em Conhecimento Proibido: de 

Prometeu à Pornografia enfatiza que o responsável pela morte de seus familiares foi 

seu próprio criador que tornou-se escravo se seu próprio conhecimento: 

Jovem e desconhecido, Frankenstein busca a fama, única salvação possível em 

seu mundo sem fé. Atira-se à tentativa fanática de criar vida humana, ato 

tradicionalmente reservado a figuras divinas. Bem-sucedido, encontra a perdição. 

Frankenstein é também responsável por quatro homicídios. “Aprenda comigo”, diz ele 

a Walton, “quão perigosa é a aquisição de conhecimento, e quanto o homem que 

acredita que sua cidade natal seja o mundo inteiro é mais feliz do que aquele que 

aspira tornar-se maior do que sua natureza permite.” Mas Frankenstein na verdade não 

quer dizer isso (...) (SHATTUCK, 2000, p.92) 

O romance traz a reflexão sobre o mito da perfeição. Até que ponto nos 

tornamos reféns de nossos corpos, vontades e conhecimentos? A figura do monstro é 

de aparência grotesca, por isso sofreu tanto preconceito social e foi julgado como tal. 

A obra também nos faz pensar em que medida a sociedade nos corrompe, pois a 

Criatura era essencialmente boa, mas foi discriminada pela sociedade que a fez querer 

se vingar de seu criador que o deixou naquela situação. Ao mesmo tempo, demonstra a 

dualidade do monstro: pois ao mesmo tempo que planeja sua vingança o ser foi capaz 

de viver escondido no celeiro de uma família para poder aprender a conviver 

socialmente. 

A saga pela qual passa a Criatura é tão rica e capaz e tocar o leitor a ponto de 

sobrepor seu personagem sobre Victor Frankenstein e sobre a próprio romance em si. 

O mito contido na obra é tão rico e atemporal que desde sua criação até os dias de hoje 

Frankenstein já ganhou diversas versões cinematográficas e literárias como revistas 

em quadrinhos e adaptações do romance. Jean Jacques Lecercle, em seu livro 

Frankenstein. Mito e Filosofia explica: 

 

Frankenstein seria um grande mito moderno, que faz vibrar uma corda no 

ponto mais profundo de nossa natureza humana, que logo se tornou intemporal e se 

livrou das contingências históricas de seu nascimento, assim como Victor 
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Frankenstein tenta se livrar de sua criatura recém-concebida. Mas, como todos 

sabemos, a criatura volta e persegue seu criador. A conjuntura histórica não se 

permite ser esquecida (...), pois em sua própria formulação ela não escapa de um 

paradoxo: o mito é intemporal, porém moderno. Contrariamente à maior parte de 

nossos mitos, sua origem não é popular. (LECERCLE, 1991, p. 12) 

 

Os monstros ganham poder nos séculos XVIII e XIX e não foi somente Frankenstein 

que tornou o gênero conhecido. Há outros monstros famosos até hoje que ganharam uma nova 

dimensão por meio da literatura moderna. A literatura gótica começa a ganhar destaque por 

meio dos textos do autor Edgar Allan Poe (1808-1849) que na verdade, é considerado um dos 

inventores dos gêneros por causa de seus contos de terror. Contudo, há duas outras obras, 

dentre muitas de destaque que assim como Frankenstein se tornaram símbolo e ganharam 

diversas versões literárias e cinematográficas desde a sua publicação. 

O romance o Médico e o Monstro (dr. Jekyll e Mr. Hyde) de Robert Louis Stevenson 

datado de 1886 é uma obra densa de profundidade psicológica e carregada de simbolismos 

tais como a dualidade do ser que todos nós carregamos. A trama narra a história do virtuoso 

médico Dr. Jekyll que se impulsionado por sua curiosidade científica (representado o lado 

negativo do ser) a materializar (assim como fez Victor Frankenstein) um ser em laboratório, o 

pavoroso Mr. Hyde. Com o passar do tempo, Dr. Jekyll não consegue mais produzir a 

substância que controlava sua criação. Desta forma o monstro, que acaba por controlar o 

médico acaba sendo acusado de homicídio. Desesperado com a situação o médico recorre a 

medidas extremas. Ao final do enredo o leitor é capaz de perceber que Mr. Hyde era o próprio 

Dr. Jekyll, isto é, seu lado mal que ganha vida. Tal ideia dá margem a discussões e pesquisas 

densas nos campos da psicologia e da psiquiatria a partir da ideia de que todos nós temos 

inclinações perversas e um lado obscuro em nosso inconsciente. 

Outro personagem bastante influente que inspirou dezenas de releituras posteriores é 

Drácula de Bram Stoker publicado em 1897. Drácula provavelmente é o vampiro mais 

famoso de todos os tempos que inspira filmes e livros até os dias de hoje. É um romance 

denso característico do romantismo vitoriano, o qual recorre a alguns elementos conhecidos 

como o cenário medieval no qual a trama se desenrola. Trata-se da trama de um proprietário 

de um castelo medieval, o Conde Drácula, um personagem pouco hospitaleiro e excêntrico 

dono de várias propriedades na Inglaterra. Drácula recebe em seu castelo um homem 

chamado Jonathan Harker que logo percebe o clima tenebroso que envolve o local e o 

anfitrião e ao desenrolar da história Harker percebe que na verdade se tornou um prisioneiro 

no castelo do Conde Drácula. 
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Capítulo II - Os Mitos de Frankenstein 

 

A grande indagação com a qual iniciarei este capítulo é a seguinte: seria Frankenstein 

um romance terror? Uma novela gótica? Uma ficção científica? Ou até mesmo um conto com 

uma moral, que faz o leitor refletir sobre sua própria condição enquanto ser humano? O que 

de fato tornou a obra um mito que ganhasse tantas releituras, das mais diversas formas até os 

dias de hoje? Talvez estas sejam perguntas sem respostas ou a obra de Mary Shelley seria 

algo tão inovador capaz de reunir todos estes temas em um único romance? Provavelmente, 

não haja uma resposta exata, mas é certo que Shelley consolidou uma nova de escrita capaz de 

despertar o horror no leitor atemporalmente. 

Não há uma classificação clara ou definida para o romance de Shelley, o que sabe 

apenas, é que Frankenstein desperta tanto interesse no leitor por mexer com as criações 

arquetípicas e imaginárias do homem, e o faz sentir-se parte da obra. O romance destacou-se 

tanto entre os clássicos que ganhou diversas releituras, como mencionado anteriormente, não 

somente literárias, mas também cinematográficas e no campo das artes em geral. Até as 

crianças de hoje em dia conhecem a história de Frankenstein, por meio de gibis ou adaptações 

do romance. Entretanto, o fato mais marcante é que Frankenstein é um dos principais 

documentos o Movimento Romântico, senão o principal e diversas maneiras podemos assim 

considera-lo. 

A obra não mexeu apenas com o imaginário dos leitores, mas também dos 

romancistas. Frankenstein inspirou grandes autores de sua época como Emilly Bronte 
1
e 

Herman Melville 
2
a irem além dos paradigmas e brincarem com esta nova forma de escrever. 

Temas arquetípicos sempre foram atraentes, porém eram proibidos no ocidente até à época 

equivalente ao Pós- Renascimento. Frankenstein rompeu tais barreiras com uma força 

impressionante, que trouxe à tona os mitos de Prometeu, Pigmalião e a lenda de Fausto (que 

serão apresentados mais adiante), além dos mitos que assombra a própria humanidade.  

Ler Frankenstein de Mary Shelley é experimentar sua grande força. A primeira 

sensação é de estar em contato com uma história arquetípica, uma vez que o 

romance é uma coleção de temas e ideias ao mesmo tempo atraentes e proibidas 

[...].” (FLORESCU, 1998, p.151).  

                                                           
1
 Emilly Brante (1818-1848) romancista e poetisa inglesa do Movimento do Romantismo, que se destacou com a 

obra Wuthering Heights (O Morro dos Ventos Uivantes), um romance gótico, que se tornou um dos maiores 

clássicos da literatura mundial, e assim como Frankenstein ganhou diversas releituras.  
2
 Herman Melville (1819-1891) foi uma romancista, ensaísta e poeta norte americano do Romantismo autor do 

conhecido clássico Moby Dick. 
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Frankenstein evoca os nossos monstros interiores por meio de narrativas encaixadas, 

retoricamente elaboradas que consolidam ao leitor os arquétipos mencionados, ao mesmo 

tempo em que convidam o leitor a deixar sua imaginação fluir. É como se houvesse um 

acordo mental entre a autora e os leitores, no qual estaria estabelecido que dentro daquele 

mundo tudo é possível.  

O romance transmite um legado não só porque descreve a profunda e 

ambígua aspiração humana de Rebeldia e de Desafio a Deus, mas também porque 

relata, com empenho e seriedade, eventos e personagens de tão exorbitante 

improbabilidade que habilidosas racionalizações só fariam enfraquecer sua 

narrativa. (FLORESCU, 1998, p.152)  

É fato que o romance de Shelley inspirou a criação de outras obras que viraram 

clássicos como The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde, traduzido no Brasil como o 

Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, por ser um grande compendio de temas que 

remetiam às preocupações de sua época, materializadas na figura do monstro.  

2.1- A menina que criou o monstro 

 

Para que possamos compreender o que de fato levou a construção de um romance tão 

denso, de forma tão articulosa, cujo tema se tornou atemporal, antes é necessário que 

compreendamos quem foi Mary Shelley, suas inspirações e o qual o seu real propósito com 

Frankenstein. 

O monstro conhecido como a criatura de Frankenstein, é na verdade, o monstro que 

conhecemos bem, aquele que nos moraliza constantemente e vive dentro de nós, é aquele ao 

qual tememos, mas, que paradoxalmente, buscamos sempre até nos tornarmos parte dele. O 

monstro conhecido como Frankenstein, é sem dúvidas, o próprio homem.  

 Dentre os nomes mais importantes da prosa, destaca-se Mary Wollstonecraft Shelley, 

mais conhecida apenas por Mary Shelley, uma jovem escritora inglesa nascida em Londres no 

dia 30 de agosto de 1797, que faleceu em 1 de fevereiro de 1851, e foi autora de importantes e 

consagradas obras românticas, e dentre elas, a obra que representa o foco de estudo de desta 

pesquisa, Frankenstein ou Prometeu Moderno. Este livro que além de reunir elementos 

básicos para compor um romance, dialoga com as principais teorias filosóficas e científicas 
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vigentes na época, como o Galvanismo
3
·, trabalha a estreita relação entre criador e criatura, e 

por meio disto faz uma crítica àquela sociedade burguesa (que obteve sua ascensão durante os 

conflitos trazidos pela Revolução Industrial, como já citado) e propõe uma nova visão de 

mundo. Outro assunto muito marcante proposto pela trama é a recriação da vida (por isso o 

título da obra também é conhecido como Prometeu Moderno, dialogando com o mito de 

Prometeu), fato esse jamais visto anteriormente e por isso, logicamente, causou horror e 

espanto a todos na época. 

A later Gothic Novel, Frankenstein by Mary Shelley (1818), the wife of Percy 

Bysshe Shelley, shows an extraordinary world in which a living being is made by a 

Gevevan student from the bones of the dead, but becomes a monster which nobody 

can control.The monster murders Frankenstein’s brother and his wife and 

Frankenstein himself.The novel shows a interest of the Romantics in the 

supernatural and in the attemps of man to be as powerful as God.Frankenstein can 

be seen as one of the most modern fiction novels.
4
(CARTER & MACRAE, 1995, p. 

120 

                                                           
3
Galvanismo:Teoria proposta por Luigi Galvani, no século XIX, por volta de 1818, a qual afirma que os cérebros 

dos animais produziam eletricidade. (Galvanismo. Disponível em:< http://es.wikipedia.org/wiki/Galvanismo>. 
Acesso em: 08. nov.2008) 
 
4
 Mais tarde o romance gótico, Frankenstein, de Mary Shelley (1818), esposa de Percy Bysshe Shelley, mostra 

um extraordinário mundo no qual uma criatura é feita por um estudante genebrês de medicina que disseca 
cadáveres, mas se torna um monstro que ninguém consegue controlar. O monstro assassina o irmão e a esposa 
de Frankenstein, e por último o próprio médico. O romance mostra o interesse dos românticos no sobrenatural 
e as tentativas do homem de ser tão poderoso quanto Deus. Frankenstein pode ser visto como um dos 
romances mais modernos de ficção científica. (Tradução nossa) 
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Mary Shelley introduziu sua criação em um momento decisivo da história dos 

tempos modernos. Ele surgiu em um momento de transição moral do mundo, em que 

ninguém ousava pensar até que ponto os avanços científicos poderiam chegar. Como 

explica Susan Tyler Hitchcock, em Frankenstein as muitas faces de um monstro (2010, 

p.10) “A história do monstro de Frankenstein é um mito de reivindicação de um 

conhecimento há muito esquecido e de arcar com as consequências.”. 

Os heróis tradicionais das mitologias são aqueles que lutam face a face com 

contra os males do universo em prol da raça humana. O herói de Mary Shelley traça um 

caminho um tanto diferente, na medida em que se torna a personificação do mito da 

busca do sentido da vida humana. A criatura, tal como os outros heróis, é dotado de uma 

coragem extraordinária e de poderes físicos sobrenaturais, isto é, jamais vistos pelo 

homem. O mito da Criatura é bastante arquetípico e contraditório ao mesmo tempo, pois 

ora inspira o leitor a desbravar “novas e desconhecidas terras”, ora limita sua busca pela 

experimentação humana, visto que a sensação de punição ameaça este desejo o tempo 

todo. É a partir destes pilares da história do mundo que se sustentam, até os dias de 

hoje, as guerras culturais. Em um momento trazem à tona os debates sobre as questões 

de vida e morte, e aquilo que as deriva como a clonagem, eutanásia e etc. e em outro 

nos trazem a reflexão acerca dos limites da própria vida humana; neste caso, então, os 

admiradores do progresso e da ciência ficam à sombra do mito do herói Prometeu, 

aquele que arriscou a própria vida e desafiou as leis da natureza para trazer o fogo 

sagrado à humanidade, e por fim, pagou um preço muito alto por suas ambições. 

 Estes dois contrapontos míticos funcionam como justificativa para explicar o 

infinito interesse pelo romance. Victor Frankenstein e a Criatura são tanto heróis quanto 

vilões, e ao mesmo tempo, podem ser aplaudidos ou odiados por sua coragem e audácia. 

A obra nos leva aos extremos, incluindo os extremos do próprio eu, ou seja, aqueles 

dentro de nós mesmos. Assim como os grandes mitos, Frankenstein, como já 

mencionado anteriormente, contrapõe opostos, o que mantém intocável, e ao mesmo 

tempo recontável ao longo dos anos. 

Essas duas perspectivas míticas podem ser encontradas em Frankenstein, um estudo que 

vai longe para explicar o interesse interminável pelo romance. Frankenstein, o homem, 

é tanto heróis quanto vilão, aplaudido por sua coragem e gênio, ao memso tempo que é 

punido por seu orgulho e sua transgressão. O seu monstro é ao mesmo tempo para 

despertar temor e piedade; para os humanos que encontra, o monstro de Frankenstein é 

outro extremo e, ao mesmo tempo, um espelho do mais profundo eu.” (HITCHCOCK, 

2010, p.12) 
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2.3- Inspiração Literária para a jovem alquimista 

 

A história original de Mary Wollstonecraft Godwin Shelley surgiu em 1818 após 

a compilação de diversas fontes literárias que inspiraram sua criação.Se fizermos uma 

busca mais apurada pelas fontes que inspiraram a criação do romance, teremos versões 

diferentes de uma mesma história, porém todas nos levam a um nome em comum: Lord 

Byron. Sabe-se que Mary era uma grande admiradora dos textos de Byron e 1816 o 

casal Shelley (vale destacar que Percy Bysshe Shelley, marido de Mary foi um 

respeitado escritor de sua época, e que incentivou a esposa a escreve e publicar o 

romance) foram passar o verão às margens do lago Léman (região próxima à Genebra) 

na companhia de Byron e dois amigos chamados Polidori e Claire Clairmont, sendo 

esta última uma parente próxima de Mary. Como fora um verão chuvoso, à noite em 

torno passar o tempo. Foi neste momento, então, que Byron apresentou a Mary um 

fragmento de uma história de terror de sua autoria conhecida atualmente como Drácula, 

que despertou seu interesse por este tipo de literatura. Mary Shelley desde muito cedo 

fora “doutrinada” por diversas discussões filosóficas, o que fizeram com que ela e 

Byron dedicassem suas noites, a partir daquele instante, a conversas sobre a natureza do 

princípio vital. Há quem diga que Frankenstein, pode ser considerado, em última 

instância, uma extensa discussão filosófica. 

 As conversas filosóficas entre os autores começaram com O Paraíso Perdido, de 

Milton, e passaram por grandes nomes da ciência como Darwin até resultarem em 

Frankenstein. Byron estava passando por período de extremos em sua carreira e vida 

pessoal, pois ao mesmo tempo em que era glorificado pelos grandes textos era 

apedrejado por religiosos e conservadores de seu tempo, por escrever sobre questões 

profanas. “Byron parecia que visava deliberadamente a chocar a sociedade, desde sue 

tempo de estudante” [...] explicita Radu Florescu (1998, p.84) 

 O companheiro de viagem do grupo, o médico Polidori, também não deixou de 

dar sua contribuição filosófica os pensamentos de Shelley. O médico fora assistente do 

poeta italiano Alfieri e seus sólidos conhecimentos de ciência e psicologia, resultaram 

em conversas ainda mais profunda sobre a natureza humana, ainda que fossem um tanto 

quanto desagradáveis. Outro fato relevante na escrita de Shelley que posteriormente 

levou à construção de Frankenstein foi o fato de o casal ter se mudado da Inglaterra 

para a Suíça pouco tempo após a produtiva viagem de verão. Em Genebra, 
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particularmente a jovem escritora teve a oportunidade de observar os vastos campos e 

montanhas os quais ela descreveu detalhadamente em um manuscrito, que não por 

apenas mera coincidência tornaram-se o fundo de pano das perseguições entre criador e 

criatura. 

 As influências da autora não vieram apenas por meio de pessoas de fora ou de 

leituras e estudos filosóficos, mas, na verdade, o processo de criação mais importante da 

escritora começou em sua infância com sua mãe. A escritora britânica Mary 

Wollstonecraft (1759-1797) morreu quando a filha tinha apenas alguns dias de vida, 

decorrente de complicações durante o parto. Todavia, Wollstonecraft foi considerada 

pela literatura gótica como uma das pioneiras na questão do feminismo na literatura. 

Autora de “A Vindication of the rights of woman” (que somente foi publicado por volta 

de 1970) funcionou como uma espécie de resposta aos teóricos políticos do século 

XVIII que pensavam que as mulheres não tinham direito à educação política e social. 

 Durante o tempo que passava a sós, refletia muito, e por vezes, chegou a se 

culpar pela morte da mãe e ocorrera em decorrência do seu nascimento. Embora não 

conhecesse verdadeiramente a mãe, era claro que Mary a admirava muito, e, portanto, 

quis imitá-la em sua grandiosidade. Estudos dão conta que a filha se referia a mãe por 

diversas vezes como um se iluminado que aparece uma vez em cada geração e surge 

como um raio de luz para iluminar a humanidade, pois irradiava genialidade e 

compreensão. (FLORESCU, 1998, p.40) 

 Em relação à personalidade da jovem escritora, dizem (pois não há nada 

comprovado), com base de relatos de parentes próximos e anotações em diários como os 

do próprio marido, que Mary era uma mulher de duas faces ora irritável, impaciente e 

inconformada com o mundo ao seu redor, ora alegre, extrovertida e apaixonada pela 

vida. Sem dúvida seu temperamento contribuiu para a construção do romance, mas não 

há como negar que o lado obscuro de Shelley fui fundamental para a criação dos 

personagens. Há quem diga que Victor Frankenstein é tipo de alter ego ficcional da 

própria autora. 

 Mary, a mãe, cresceu em uma família inglesa rígida e tradicional, com um pai 

alcoólatra que constantemente agredia a esposa e filhos, o que a fez sair de casa aos 19 

anos de idade para se tornar uma jornalista feminista que embora criticasse severamente 
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a instituição do casamento, casou-se no inicio de 1797 (pouco antes do nascimento da 

filha) com o escritor, jornalista e filósofo inglês William Godwin. 

 Godwin pertencia também a uma família tradicional e religiosa inglesa que o 

privilegiou com a oportunidade de estudar os clássicos e escreveu, dentre outras obras, 

Inquérito acerca da justiça política (1793), que o tornou um respeitado escritor europeu, 

embora não muito conhecido. Em agosto de 1797 nasceu Mary Godwin (futura Mary 

Shelley) que após a morte da mãe ficou sob os cuidados do pai até 1801, quando ele se 

casou com Mary Jane Clairmont, que já tinha dois filhos. Entretanto, embora fosse um 

grande e admirável escritor, William possuía poucas qualidades enquanto pai: era 

bastante frio e de acordo com Florescu (1998, p.37) era “desprovido de paixão e 

arredio, se atribuía a ele absoluta ausência de senso de humor.”. 

 O temperamento desagradável e grosseiro de seu pai fez com que Mary se 

afastasse dele, sobretudo após o nascimento de seu irmão Charles. Contudo, Mary 

nunca deixou de admirar os talentos do pai em relação à escrita, o que mais tarde lhe 

serviria de fonte de inspiração para Frankenstein. Mas foi em 1812, que Mary conhece 

aquele que foi, sem dúvidas, o maior incentivador de seu trabalho: Percy Bysshe 

Shelley, que na época era casado, porém, em 1814 Mary e Percy fugiram para a França 

e se casaram em segredo, tornando-se finalmente Mary Shelley.  Percy foi um grande 

poeta de sua época e mantinha no seu círculo de amizades Lord Byron e John Keats, 

que seriam grandes fontes de inspiração para a concepção de Frankenstein. Em janeiro 

de 1816 nasce o primeiro filho dos Shelley, o pequeno William e foi exatamente neste 

ano que Mary iniciou sua jornada em busca de Frankenstein. O marido foi aquele que 

mais apoiou suas ideias, além do incentivo, Percy lia em voz alta manuscritos que 

serviriam de inspiração à esposa, além de ser o revisor de sua obra-prima. 

 Percy Bysshe Shelley além do interesse pela literatura partilhava com Godwin 

(pai de Mary) um interesse em comum pela ciência: era fascinado por química, biologia 

e estudos fisiológicos, fator este que pode ter sido decisivo para a criação de 

Frankenstein. Assim como Polidoro, Bysshe havia frequentado a faculdade de medicina 

e entendia muito bem sobre anatomia, o que seria esta uma possível explicação para 

descrições feitas com tanta propriedade em seu texto. 

 Entretanto, uma dúvida a respeito de Mary nunca foi totalmente esclarecida, será 

que ela realmente compreendia de anatomia e alquimia, ou fora tudo pesquisa apenas 
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para a tecedura da obra? De acordo com Florescu (1998, p.185) o tema da criação da 

vida não era novo para ela, pois além de ser bastante antigo, desde muito cedo esteve 

exposta sobre ele, mas será que ela de fato compreendia a teoria sobre a circulação de 

do sangue e teorias de Harvey, ou o modo como a retina está ligada aos olhos? Ainda de 

acordo com Florescu, os dados científicos genuínos no romance são raros, porém, no 

prefácio da primeira edição, escrito por Bysshe e publicada em 1818 deixam implícita a 

pesquisa científica ao mencionar o nome de Darwin. 

 Além de nomes renomados, a busca científica e literária contou com a 

participação de seu pai, William Godwin, um admirador do ocultismo, e como 

mencionado anteriormente, autor respeitado por sua obra. Em 1834, dois anos antes da 

morte do pai, Mary arcou com os custos da impressão de Lives of Necromancers (Vidas 

de Necromantes) – obra de autoria dele – a qual ela estudou com afinco e que era tida 

como ofensiva ao bom gosto e à religião. Godwin provavelmente deve ter partilhado seu 

gosto e conhecimento com a filha, e por trás de sua filosofia está impressa uma sutil 

influencia no romance da filha. 

 Godwin foi o autor de obras como Political Justice (Justiça Politica), O Caleb 

Williams, St. Leo, entre outros e todos eram marcados por um estilo próprio de escrita 

que representavam “a filosofia e o estilo godwiano”, cujos traços podem ser 

identificados em Frankenstein. A mensagem do primeiro título acima representa bem a 

obra de Mary, uma vez que lamenta as desigualdades que cercam o mundo. A 

mensagem pode ser bem compreendida em Frankenstein, inclusive poderia este ser um 

dos motivos que mantém a obra viva até hoje.  

O Caleb Williams, que consoante às ideias de Florescu “é um trabalho de arte 

mais poderoso e sugestivo, do que propriamente uma obra acabada” (1998, p.153) é a 

história de um homem atormentado por uma ligação passada a outro em decorrência de 

um crime. Caleb Williams é um homem obcessivamente curioso que descobre que seu 

chefe, Falkland, é culpado por um homicídio desonroso, mas deixa que outro seja 

condenado em seu lugar. Se analisarmos mais a fundo o romance de Godwin notaremos 

que Williams, é na verdade, tão arquetípico quanto Victor Frankenstein, embora, em 

primeira instância tal comparação possa parecer artificial. Na medida em que a narrativa 

avança, tão comparação torna-se mais significativa, pois Williams consegue de seu 

chefe uma confissão de culpa, entretanto, assim como Criador e Criatura fica totalmente 
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isolado dos outros humanos, por conta da culpa que carregava consigo pelo peso do 

segredo que lhe fora confessado. A relação de Falkland e Williams, assim como 

Frankenstein e o monstro, de acordo ainda com Florescu (1998, p.153) é ambígua, pois 

vai do amor e admiração ao ódio. 

St. Leon (1799), embora seja um romance pouco conhecido e considerado fraco, 

sob o ponto de vista teórico e em relação a outras obras do próprio Godwin, apresenta 

preocupações semelhantes àquelas que são trazidas por Frankenstein. St.Leon é um 

pretenso bem feitor da humanidade e de si mesmo, que em certo ponto da vida se 

encontra com um judeu errante e atribui a ele próprio a tarefa de garantir a imortalidade 

do errante, e pede em troca uma pedra filosofal , que seria para ele o talismã que lhe 

abriria as portas da riqueza, sucesso e reconhecimento. Quando Leon finalmente usa o 

“presente” que lhe fora dado, descobre que se trata de uma maldição que o condena a 

uma vida solitária e também errante. Portanto, é possível afirmarmos que St. Leon 

dialoga com Frankenstein no que diz respeito à punição pela ambição pelo 

conhecimento e poder. 

Em uma análise mais avançada, poderíamos afirmar que Frankenstein é 

praticamente um compêndio de temas que levaram Mary a sua ideia crucial. Os Shelley 

era leitores assíduos que liam por horas a cada dia, como consta o registro no diário 

deles. Mas foi somente em 1816 que Mary começou a construção de Frankenstein. Em 

um primeiro momento, seria apenas um ensaio para uma revista da época, levando-se 

em consideração o choque que causaria no público, com o incentivo do marido que a 

considerava apta para a tarefa, Mary decidiu estender seus pensamentos para um 

romance. Alguns livros que foram de fundamental influência sob a autora foram The 

Sorrows of Young Werther (Os sofrimentos do Jovem Werther), de Goethe, Ruins of 

Empire (Ruínas do Império), de Volney, Lives (Vidas), de Plutarco e Paradise Lost 

(Paraíso Perdido), de Milton. Apesar de Mary ter uma grande admiração por Byron e ter 

sofrido bastante com sua morte, sua influência no romance são é tão fácil de ser 

percebida, a não ser, pela descrição melancólica do cenário.  

Pouco antes de sua morte, em 1822, Shelley auxiliou na esposa na edição da obra 

para sua terceira publicação, e um fato tanto quanto contraditório, se levarmos em 

consideração o levado de ideias deixadas por Mary Wollscraft à filha, foi que já em sua 

primeira publicação, Frankenstein teve um autor anônimo, pois a época em que fora 
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produzido, não seria “respeitável” que uma mulher publicasse um romance, ainda mais 

deste teor. 

Mary era bastante intuitiva e segundo especulações este fato atrapalhou bastante 

sua vida. Frequentemente ela tinha premunições em seus sonhos, mas as mais 

relevantes, sem dúvida, foram a morte de seu filho três anos antes de sua perda, quando 

sonhou (coincidentemente ou não) que um monstro destruía a criança. Tempos depois, 

foi a vez de prever a morte do marido dois antes de seu acontecimento: ela sonhou com 

um afogamento, e foi exatamente assim que Percy morreu, afogado após um naufrágio. 

Tais premonições a deixavam bastante angustiada e preocupada com seus entes mais 

próximos, todavia, há quem afirme que o sonho com seu filho fora na verdade um sexto 

sentido, uma visão profética para Frankenstein. 

Ainda acerca da construção do monstro há diversos mitos e lendas aos quais a 

obra faz menção, entretanto alguns dialogam mais claramente com a obra como o Mito 

de Prometeu, Pigmalião e as lendas do Golem, sedo estas últimas uma espécie de 

versão judaica do monstro. 

2.4 - O mito de Prometeu 

 

 A obra é conhecida como Frankenstein ou Prometeu Moderno, pois dialoga 

diretamente com o mito grego, no qual o titã Prometeu rouba do supremo deus do 

olimpo, Zeus o seu fogo sagrado, que é compreendido como o conhecimento, e como 

castigo Zeus acorrentou Prometeu no topo de uma montanha de Cáucaso, enquanto 

todos os dias uma águia dilacerava seu fígado, pedaço por pedaço, e no dia seguinte o 

órgão voltava a crescer, causando assim, um sofrimento perpétuo a Prometeu.. Já na 

versão romana do mito, Prometeu recriou o homem a partir de uma estátua de barro. Por 

volta do século III a.C, as lendas se fundiram e o fogo sagrada passou a representar 

também o fogo da vida e sua purificação. Fica claro, então, o subtítulo da obra. 

 O mito, ao mesmo tempo em que aproxima os dois irmãos, (Prometeu e 

Epimeteu) apresentando-os como a dualidade da alma humana, os afasta, de modo que 

mesmo Prometeu que não se entregou aos desejos de Pandora deve pagar pelo roubo do 

fogo sagrado, e, portanto, deve ser castigado. Esta dualidade está bem explícita na 

criatura de Shelley, deixando claro que o monstro não era de fato um ser aterrorizante, 
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mas o que fez foi conseqüência de uma realidade social cruel vivenciada por ele, e na 

verdade sua companheira representava a completude de sua alma solitária e não a 

devassidão sexual de fato. Desta forma, o único desejo da criatura era fazer seu criador 

pagar pelo erro cometido. 

  Zeus, de acordo com o mito grego, encarregou Hefestos de acorrentar Prometeu 

a uma árida terra de um alto rochedo para que todos os dias sentisse em seu próprio 

corpo o arrependimento pelo que fez. Diariamente, uma águia sobrevoava a região e 

dilacerava uma parte do fígado do criador do homem. Todavia, por este ser um titã seu 

fígado se reconstituía naturalmente e a águia voltava a devorá-lo. Assim, o ciclo se 

repetiu durante séculos, transmitindo a ideia de que o sofrimento de Prometeu não tinha 

fim.  

 Neste contexto mitológico, a águia simboliza o aspecto negativo da vingança 

que pairava sobre a humanidade trazendo-lhes culpa e arrependimento por seus erros. A 

culpa então é representada pelo fígado dilacerado constantemente, de modo que 

demonstrasse a todos que o recalcamento é o espírito negativo que consome o ser por 

dentro, lentamente. 

 Com relação ao castigo de fato sofrido por Prometeu, pode-se afirmar que o 

acorrentamento do criador ao topo de um rochedo significa, em termos de literatura 

inglesa, o fato de Victor Frankenstein estar eternamente preso ao arrependimento e a 

culpa por seu erro, e o dilaceramento do fígado de Prometeu simboliza a doença 

psíquica que consumia o médico causada pela perda de seus entes mais queridos por 

culpa de ser criado por ele próprio.  

 Surge, então, a figura do homem-herói caracterizado pela divindade de Hércules 

que em certo momento passa pelo local em Prometeu está acorrentado e sente pena da 

criatura por conta de seu sofrimento e mata a águia com uma flechada libertando-o de 

seu padecimento. Percebe-se, então, uma nova perspectiva a respeito do simbolismo da 

águia: o astuto animal que fora morto representa a libertação e o arrependimento do Titã 

que se reconcilia com Zeus por meio da intervenção de Hércules. Quando há a 

reconciliação entre as duas entidades o homem passa a ter seus aspectos intelectuais e 

psicológicos designados de outra forma: Prometeu e Zeus finalmente explicitam a união 

intelectual e espiritual do homem, respectivamente. O fogo sagrado, então, retoma seu 

aspecto positivo e desta forma o mito torna-se completo. 
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 A salvação para Frankenstein está presente na figura de um dos narradores da 

obra, o capitão Walton, o que o acolhe em seu navio durante seus últimos dias de vida e 

morte é vista como uma forma de transcendência para o médico, pois somente assim seu 

sofrimento teria um fim. O elemento fogo continua presente como uma forma de 

inteligência até o final do romance, quando criatura, depois inúmeras perseguições a seu 

criador, finalmente o encontra morto em meio as geleiras do Ártico, e morre junto de 

seu criador, e na cena final do romance, o monstro é descrito com chamas de fogo o 

consumindo como forma de libertação de sua infelicidade. 

 O seguinte trecho demonstra o sofrimento profundo de Frankenstein por ter 

perdido todos aqueles que amava por culpa de sua própria criação, mas por fim o 

médico encontra certo consolo na figura do capitão Robert Walton:  

-Ai de mim! As forças com que eu contava realmente se foram; sinto que 

morrerei logo, enquanto ele, meu inimigo e perseguidor, pode estar vivo. Não 

pense, Walton, que em meus últimos momentos de vida sinta aquele ódio 

extremo e o desejo ardente de vingança de que lhe falei; mas sei que há 

justiça em meu desejo de que meu adversário morra.” (SHELLEY, 2006, P. 

240)  

 Concluindo o mito grego, Prometeu então atinge a imortalidade e passa a ser 

uma divindade, porém para que passagem fosse completa, seu irmão Epimeteu (aquele 

que se entregou aos desejos físicos) é transformado em um Centauro Quíron (uma 

entidade metade homem, metade besta), uma vez que o animal mostra o lado banal e 

menos pensante do homem, e sua morte por meio de um grave ferimento no pé, 

representa a morte do lado impulsivo ser humano. Em suma:  

Entendido em toda sua amplitude significativa, Prometeu é o símbolo da 

humanidade.Seu destino simboliza a história essencial gênero humano: o 

caminho que conduz da inocência animal (inconsciente), através da 

intelectualização (consciente) e do perigo de seu desvio (subconsciente), até a 

eclosão da vida supraconsciente (Olimpo) [...].” (DIEL, 1991, p. 233) 

 Então, a morte de ambas as personagens, em Frankenstein, simbolizam a morte 

do intelecto banal, a parte mesmo inteligente dos homens, que os fazem buscarem pelo 

desejo incessante de vingança contra erros cometidos por seus próprios intelectos. 

 O mito de Prometeu relatado acima corresponde à Tragédia de Prometeu de 

autoria do dramaturgo grego Ésquilo que nasceu em aproximadamente 525 a. C. e 

faleceu em 456 a.C. Porém, é importante ressaltar que há outras três versões do mito 
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existentes: duas feitas por Hesíodo nas obras Teogonia e Trabalhos e os Dias e uma 

escrita por Platão em Protágoras. 

 Tanto na Teogonia como nos Trabalhos e os Dias, o tema central gira em torno 

do dasmós (partilha) e do métis (inteligência sinuosa), ou seja, a divisão dos destinos 

dos deuses e dos homens presidida por Zeus. Prometeu na versão da Teogonia, assim 

como nas outras versões, representa o criador da humanidade e demonstra-se como uma 

figura astuta e sinuosa, e o mito transcorre em torno da partilha de um grande boi entre 

divindades e homens. Entretanto, Prometeu ludibria o supremo Zeus fazendo-o optar 

pelos ossos e vísceras do animal cobertos por gordura, os quais estavam destinados aos 

mortais. 

 Esta partilha injusta que despertou a ira de Zeus, nada mais é do que a tentativa 

de Prometeu de propiciar aos humanos características divinas, porém simbolizadas pela 

carne do animal em vez do fogo: “Os gregos chamavam de métis a essa forma de 

inteligência sinuosa que, ocultando suas intenções e seus propósitos sob um disfarce 

com aparência oposta e avessa ao que de fato é, ao que de fato temem 

mira.”(TORRANO, 1985, p.17). Zeus como forma de castigá-lo, priva a humanidade do 

contato com o fogo sagrado que simbolizava o acesso as mais elevadas formas de 

desenvolvimento intelectual. 

 Já a versão platônica do mito carrega uma simbologia referente à formação do 

Estado na Grécia e aos princípios da democracia, pois assim como na versão Ésquilo, 

Epimeteu é encarregado de distribuir a todas as criaturas existentes qualidades de 

maneira uniforme, contudo, como as esbanjou em excesso, os homens, em princípio, 

são privados de receber características positivas para o desenvolvimento intelectual. 

Desta maneira, Prometeu rouba o foco sagrado (que nesta versão simboliza o gênio 

criador) da oficina de Hefestos e Atena. Sendo assim, a humanidade teria acesso a 

técnicas de desenvolvimento de ferramentas, entre outras coisas, construídas a partir do 

advento do fogo. Todavia, apenas Zeus tinha acesso a estes estudos, nem mesmo outros 

deuses sabiam da existência deste material, portanto, como forma de punição ao roubo 

de Prometeu, Zeus lhe envia o mensageiro, Hermes, para que este ensinasse lições de 

justiça e democracia aos homens, fazendo com que cada qual assumisse uma tarefa a 

desempenhar na sociedade. Em suma: “O mito, no espírito de Protágoras, deve servir 

para justificar essa prática da democracia ateniense.” (VERNANT, 2002, P. 319). 
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 Sintetizando, o Mito de Prometeu em Frankenstein reúne as três versões do mito 

original descritas acima: a versão do roubo do fogo sagrado – o intelecto superior de 

Viktor Frankenstein, o qual foi usado para desafiar a vida, a recriação da própria vida, 

simbolizada pela infeliz Criatura de Frankenstein e por último o castigo sofrido por 

ambos: o médico foi punido com morte trágica de cada membro de sua família 

assassinada pela criatura que mesmo criara, e o monstro também sofreu sua punição: em 

seu momento de morte arrependeu-se do que fez e revelou sua afeição por seu criador: 

Está morto aquele que fez viver [...] Adeus, Frankenstein! Se você ainda 

estivesse vivo e ainda acalentasse um desejo de vingança contra mim, ele 

ficaria melhor saciado com  a continuação de minha vida do que com minha 

morte[...]  (SHELLEY, 2006, P. 245-47) 

 Assim como a figura mitológica, Prometeu, o que Frankenstein buscava era uma 

criação perfeita, ideia essa que já era conhecida desde os primórdios do mundo, por 

meio da Bíblia Sagrada que propõe que o homem seja feito a imagem e semelhança de 

Deus. Para atingir a perfeição, Frankenstein necessitou retornar às origens da vida – é 

exatamente esta a ideia proposta pelos mitos em geral, fazer com que o homem 

descubra a origem das coisas; e conhecendo a verdade torna-se capaz de modificá-la e 

aprimorá-la a seu favor, sendo capaz de justificar as razões de determinados feitos. 

Assim, o médico o fez; estudou cadáveres a fundo durante meses até chegar a 

conclusões exatas sobre o funcionamento do corpo humano. Estudadas as origens, 

Frankenstein viu-se motivado por sua personalidade e por alguns de seus professores da 

faculdade a desafiar a criação da vida e constituir ele mesmo um ser perfeito, porém 

fabricado em laboratório, portanto, sem alma. Contudo, é necessário que se tenha visões 

mais amplas acerca do título, sem limitá-lo apenas a um mito que dá nome a obra e que 

é facilmente identificável já nos primeiros capítulos do livro. 

 Retomando a versão original do mito grego, além de Prometeu também foi 

enviado seu irmão, Epimeteu (cujo nome refere-se àquele que age precipitadamente) 

para auxiliá-lo na missão criadora. O segundo irmão ficara encarregado de atribuir 

qualidades aos seres vivos como garra, coragem, vivacidade e etc., e Prometeu ficara 

responsável pela supervisão deste processo. Todavia, Epimeteu exagerou em tais 

proporções e se esgotaram todas estas características apenas nos animais sem que 

pudessem ser atribuídas aos homens. Contudo, os seres humanos deviam diferenciar-se 

substancialmente dos outros seres por meio de um intelecto superior que ainda não 

havia lhes sido dado. Inconformado com a situação Prometeu subiu ao Olimpo (local 
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em que se reuniam todos os deuses) e com a ajuda da deusa Minerva acendeu sua tocha 

na chamas do carro do Sol, a fim de trazer os homens o fogo que lhes insuflaria a 

sabedoria. 

 No âmbito do romance de Mary Shelley, o fogo sagrado roubado por Prometeu 

(Victor Frankenstein) simboliza o desejo latente do médico em criar um ser de intelecto 

superior, a partir disto é que se justificam as ações de Frankenstein: ele reuniu as pernas 

do homem mais ligeiro, os braços do ser mais forte, o cérebro de um professor seu da 

faculdade morto há pouco tempo, cuja inteligência era superior na visão do médico, e 

assim por diante... Desta maneira, Victor criara em sua concepção um ser fisicamente 

perfeito, com a chama divina do saber acesa em seu cérebro. Vale destacar, ainda, que 

neste caso a chama que insufla o saber pode ser a aplicada ao próprio médico suíço, cuja 

inteligência foi utilizada para desafiar as leis da natureza.  Todavia, Frankenstein se 

esqueceu de considerar que aquele seria um ser sem alma. A partir desta reflexão é 

possível se chegar à origem de teorias mais modernas a respeito deste tema, como a 

clonagem. A justificativa do jovem médico para tal aberração estava em uma tentativa 

de descobrir as origens da vida segundo ele próprio: 

Numa confusão de idéias só justificável pela minha extrema juventude e pela 

falta de alguém que me guiasse nesses assuntos, retrocedi nos passos do 

conhecimento através do tempo e troquei as descobertas dos pesquisadores 

mais recentes pelos sonhos de esquecidos alquimistas. Além disso, tinha 

desprezo pelos usos da filosofia natural moderna. Era muito diferente quando 

os mestres da ciência buscavam a imortalidade e o poder [...] Eu tinha 

trabalhado duramente por quase dois anos, com o único objetivo de infundir 

vida a um corpo inanimado [...] Era algo que eu desejava com um ardor que 

excedia em muito qualquer moderação; mas agora tinha terminado, a beleza 

do sonho se desvanecera, e horror e desgosto sufocantes enchiam meu 

coração [...].” ( SHELLEY, 2006, p. 53 e 65) 

 

 Nota-se, a partir de então, que mitologicamente o elemento sagrado fogo adquire 

uma dualidade, pois este tanto explicita a ascensão intelecto dos homens, de forma que 

caminhe sempre em direção à evolução, bem como simboliza a paixão desenfreada.  

O fogo é bastante adequado para representar o intelecto, não somente porque 

permite à simbolização representar, por um lado, a espiritualização (luz) e a 

sublimação (calor) e, por outro, a perversão (qualidade destrutiva do fogo), 

mas também porque, no plano real da história evolutiva do ser 

intelectualizado, na história da humanidade, a descoberta do fogo 

(simbolicamente o fogo trazido pelo Titã – Intelecto, Prometeu) desempenha 

um papel predominante, estreitamente ligado à eclosão do intelecto tanto sob 

sua forma positiva quanto negativa.” (DIEL,1991, p. 225)  
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 O sentido da evolução humana é carregado pelo fogo, na medida em que ele 

passa a estabelecer sociais as relações humanas, pois desde os tempos primitivos os 

humanos reuniam-se em volta de fogueiras, as quais não apenas forneciam-lhes calor, 

mas foi em torno deste hábito que os homens perceberam a necessidade de se 

comunicarem e deste modo, nasceram as primeiras formas de linguagem. O fogo 

também era um meio de garantir a sobrevivência das pessoas provendo-lhes fonte de 

calor e alimentos e era uma forma bastante significativa na fabricação de ferramentas 

que auxiliavam no cultivo da terra e na construção de abrigos. Porém, o fogo, 

posteriormente, se tornou aliado dos homens e deuses durante as guerras e representava 

um elemento mortal nessas condições. 

 O fogo (o intelecto) da criatura de Victor Frankenstein carrega os mesmo 

significados da mitologia grega, pois se sabe por meio da leitura da obra, que 

inteligência privilegiada do monstro o fez aprender a linguagem dos homens e sua força 

física elevada lhe permitiu sobreviver a condições precárias. Porém, aquela criatura de 

aparência assustadora não foi aceita socialmente, o que o motivou a cometer crimes 

bárbaros contra entes queridos de Frankenstein para satisfazer o seu desejo de vingança. 

Percebe-se, então, que ambos os intelectos (tanto de criador como de criatura) são 

confrontados neste momento. Neste caso ainda, o fogo refere-se à inteligência de Victor 

Frankenstein usada de modo que trouxe a infelicidade para sua criatura, para seus entes 

queridos e para si próprio. 

 Mitologicamente, ao roubar o fogo sagrado de Zeus, Prometeu não se deu conta 

que este havia perdido seu valor intelectual, uma vez que sua alma impulsiva e 

motivada pelos desejos terrestres o havia feito cometer um erro banal (o roubo) e desta 

forma o fogo perderia metade de seu valor evolutivo, porque havia sido conquistado 

sem esforço. Também, não se deu conta que mesmo que trouxesse ao mundo um 

elemento divino, os homens não se tornariam imortais, uma porque a evolução é uma 

condição existencial para a raça humana e sendo assim, seria inevitável que passassem 

por todos os processos naturais de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. 

 Situação semelhante a esta descrita no parágrafo anterior ocorre com o médico: 

ele não havia se dado conta do erro que cometera e aquela criatura temida por toda 

humanidade não teria a chance de desenvolver suas relações sociais, e sendo assim 

viveria isolado do restante do mundo, e uma vez rejeitado socialmente, viria se vingar 
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de seu criador, a quem julgava culpado por sua infelicidade. Mesmo possuindo uma 

constituição física e intelectual privilegiada, o monstro sabia não deixaria de passar por 

todos os processos naturais da vida de um ser humano e isso o faria desejar ter uma 

companheira, alguém semelhante a ele que o compreendesse. 

 Retomando o mito grego, revoltado com a ousadia de Prometeu, Zeus decidiu 

punir o titã e por isso pediu a Júpiter que enviasse aos homens na Terra uma forma 

humana sedutora representativa da mulher, como forma de testar a resistência dos 

homens aos desejos carnais. Assim, foi criada Pandora, uma belíssima figura feminina, 

porém sem alma. Consoante Diel (1991, p. 226- 227): 

  Pandora simboliza a tentação perversa à qual os homens, criaturas de 

Prometeu, estão expostos. Enquanto mulher, ela simboliza a terra, os desejos 

terrestres; sem alma, sua significação é equivalente ao simbolismo morte da 

alma. Pandora representa a sedução banal que faz sucumbir o ser tornado 

consciente, quando, esquecido do espírito, exalta o intelecto. Na verdade, esta 

tentação, simbolicamente enviada pela divindade, é inerente à psique humana 

enquanto criação do intelecto revoltado. Pandora é o artifício sedutor que o 

homem constrói com a ajuda dos desejos exaltados, é o símbolo da 

imaginação exaltada, o monstro de cujo aspecto aterrorizante e sedutor falam 

todos os mitos [...] 

 

 Inconformado com sua situação, o monstro assassinou lentamente, um a um, os 

entes mais queridos de Frankenstein como forma de vingança, e após o assassinato do 

irmão mais novo do médico, criador e criatura finalmente se encontraram. Neste 

momento, Victor, assim, como sua criatura, estava emocionalmente abalado e sedento 

por vingança, uma vez que estava certo de que o monstro havia sido o culpado pelas 

desgraças recorrentes em sua família. Ambos conversaram, e o monstro impôs certa 

condição ao seu criador: para que deixasse o restante de seus familiares em paz, o 

médico deveria criar uma companheira semelhante a ele, para que assim pudessem viver 

juntos, esta companheira simboliza Pandora, a qual não é possuidora de alma assim 

como o monstro: 

Sou só e infeliz; a humanidade nada quer comigo; mas alguém tão disforme e 

horrível quanto eu não vai me negar sua companhia. Minha companheira 

deve ser da mesma espécie que eu e ter os mesmos defeitos. Esse ser você 

terá de criar. Você deve criar uma fêmea para mim, com a qual eu possa viver 

e trocar os sentimentos necessários à vida. É algo que só você pode fazer, e 

que eu exijo como um direito meu que você não pode se recusar a me 

conceder (SHELLEY, 2006, p. 162-3) 

  Nesta passagem é possível se estabelecer uma analogia do confronto entre a 

espiritualidade e o intelecto, representados na mitologia grega pela revolta de Zeus 
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(espiritualidade) contra Prometeu (o intelecto), na qual o supremo deus Zeus promete se 

vingar do criador dos homens. Já a criatura de Frankenstein, assim como Zeus, deseja 

punir seu criador por sua infelicidade. 

 Com relação às figuras míticas, Epimeteu que simboliza o lado fraco e banal do 

homem, mesmo alertado por seu irmão, não resiste às tentações carnais deixa-se seduzir 

por Pandora. Porém, o que ele não imaginava é que Pandora levara consigo um presente 

dado pelos deuses: uma caixa que continha diversos males físicos e sociais como 

doenças e discórdias entre os seres humanos. No momento das Núpcias entre Pandora e 

aquele que se deixou sucumbir pelas tentações, a bela mulher mitológica abre a caixa, 

liberando para sempre os males do mundo.  

 Os males da humanidade na obra de Shelley são atraídos pelo próprio Victor 

Frankenstein que após longos meses de tentativas se nega a cometer o mesmo erro 

novamente e não atende ao pedido do ser. Ainda mais revoltado acerca de sua própria 

condição o monstro jura se vingar de Frankenstein em sua noite de núpcias e assim o 

faz: mata Elizabeth (a amada de Frankenstein) na noite de núpcias do casal, desta 

maneira, sua vingança está completa, e quanto a Victor, ele já havia perdido o que tinha 

de mais precioso. Então, a simbologia da caixa de Pandora tem seu significado inserido 

na obra, por meio da destruição do médico que então adoece por conta da culpa e do 

arrependimento que sentia por ter colocado no mundo a criatura que destruiu a família 

Frankenstein, e deste modo passa a ter alucinações que o estimulam a desejar a 

destruição da criatura. 

 É nesta concepção que o subconsciente e o consciente humanos são criados 

mitologicamente, uma vez que a caixa de Pandora representa o subconsciente do Titã 

(aquele que racionalmente teme a vingança de Zeus) o qual é ofuscado pelo consciente 

banal motivado pelos desejos carnais.  

  

2.4.1- Pigmalião 

 

A aristocrata francesa Stéphanie de Genlis era uma dama da sociedade francesa 

que se tornou uma dama de companhia e orientadora dos filhos do rei, que pertencia ao 

círculo de amizades de Mary Wollstonecraft. Não se sabe ao certo o porquê de tal 



71 
 

   

mulher ser íntima de Mary, mas é fato que ela pertencia ao grupo de radicais do qual a 

escritora era amiga. Genlis também partilhou muitas de suas ideias éticas e políticas em 

seus livros, aos quais a mãe de Shelley fez menção em sua obra, e uma das histórias do 

livro Nouveaux Contes Moraux et Nouvelles Historiques, 1802, (traduzido por Novos 

contos morais e novelas históricas), chamava-se Pygmalion and Galathen, or the Statue 

that Lived for Twenty-four Hours (Pigmalião e Galatéia, ou a Estátua que Viveu por 

Vinte e quatro Horas) se refere ao mito de Pigmalião, e certamente chamou a atenção de 

Mary Shelley, como sendo uma história intrigante de horror. 

O mito de Pigmalião reconta a história de um escultor grego, que certa vez 

esculpiu uma mulher de tanta beleza que se apaixonou pela própria estátua. Todos os 

dias ele orava à deusa da beleza Afrodite, para que ela desse vida àquela linda mulher 

de pedra. Seu desejo então, foi atendido, enquanto certo dia beijava a estátua. Pigmalião 

e Galatéia receberam a benção de Afrodite e se casaram e tiveram dois filhos de igual 

beleza e bastante cobiçados por outros deuses do Olimpo. 

Em Frankenstein um fato semelhante ocorre, o ser inanimado ganha vida, após 

ser receber a intervenção divina da sabedoria (no caso a de Victor Frankenstein que se 

julgava ser um semideus do conhecimento científico de sua época, como mostra o 

fragmento abaixo), entretanto, deve ficar claro que Mary Shelley recorreu a outras 

fontes literárias, para trazer a sua obra a ideia da estátua de barro que ganhou vida. 

Quando descobri que tinha em minhas mãos um poder tão extraordinário, 

hesitei por muito tempo quanto à maneira em que deveria emprega-lo. Ainda 

que tivesse a capacidade de dar a vida, preparar a forma a recebê-la, com toda 

sua complexidade de fibras, músculos e veias, era uma tarefa árdua, de 

inconcebível dificuldade. A princípio fiquei em dúvida se devi tentar criar um 

ser igual a mim, ou uma criatura mais simples; mas minha imaginação estava 

por demais exaltada pelo sucesso já alcançado para permitir que eu duvidasse 

de minha habilidade de dar a vida a um animal tão complexo e maravilhoso 

como o homem. (SHELLEY, 2006, p.61) 

 

2.4.2- As lendas do Golem 

 

 Trata-se de uma compilação de lendas judaicas do século XVI, nas quais, de 

acordo com essa tradição, há um homem de barro que ganha vida por meio da 

intervenção divina. Há várias versões das lendas, mas em todas há um elemento em 
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comum: homens santos poderiam dar à vida ao barro com o auxílio de uma palavra 

secreta que evocava a Deus.  

 As histórias do Golem recontam sobre a criação da vida, por meio de um rabino 

que infunde a vida a uma estátua dançando e pronunciando palavras sagradas. O rabino 

transcreve a palavra Emeth, que significa “verdade’ em hebraico, e caso queira destruir 

sua criação, tudo o que tem que fazer é apagar de sua testa a leta “e”, deixando a palavra 

Meth em evidência, que significa “morte” também em hebraico. Ao contrário da criatura 

de Shelley, o Golem (segundo os filmes que o caracterizam) é uma criatura muda que 

obedece cegamente ao seu criador, mas que somente poderia ser utilizada em tarefas 

sagradas. Todavia, certo dia, o Golem enlouqueceu e ameaçou destruir um quarteirão 

judaico inteiro, na região que equivale hoje em dia a cidade de Praga. O rabino Loew 

que rezava em sua sinagoga foi informado do ocorrido e saiu ofegante para reduzí-lo a 

pó. Em 1968, aconteceu um fato intrigante na Tcheco-Eslováquia: a lenda de Golem 

ainda assombra o povo da região, que garante que o monstro os assombra, sendo assim, 

um policial garante ter visto uma estátua de barro arder em chamas vermelhas após ser 

destruída. A lenda de Golem seria uma possível inspiração para Mary Shelley, cujo 

monstro foi feito à imagem e semelhança de seu criador como nos explica FLORESCU 

(1998, p.193):  

Em alguns aspectos o Golem judaico lembra a concepção do monstro de 

Frankenstein, de Mary. Era um alter ego ou uma projeção do seu criador, e 

tinha tamanho gigante. Na maioria de suas versões, como o monstro de 

Frankenstein, ele era levado a vingar-se do seu mestre; mas, ao contrário do 

monstro, o Golem poderia ser facilmente destruído. 

 

2.5 - A concepção de um homem artificial 

 

O romance Frankenstein se tornou um mito, mas a grande questão é o que fez 

desta um mito. Seria a repetição do mito de Fausto? Uma releitura do Mito de 

Prometeu? Um mito original? Não há uma resposta exata, mas que se sabe é com 

certeza, Frankenstein sobrevive até os dias de hoje por carregar consigo um mito 

próprio: o mito da vida. 

Mary Shelley consegue amarrar muito bem suas ideias ao ponto de construir um 

mito que perdura ao longo dos séculos, por sua capacidade de fazer o leitor se 
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questionar a respeito de sua própria existência e seu propósito, sem deixar de lado o 

“aviso” de que todo conhecimento tem seu preço. 

Se perguntarmos para qualquer pessoa na rua, por exemplo, se ela já ouviu falar 

de Frankenstein ou do que se trata a história, provavelmente ouviríamos a resposta de 

que é o monstro com um parafuso na cabeça. É esta a imagem estereotipada que se 

popularmente da obra. É muito comum que as pessoas confundam criador e criatura, 

atribuindo o nome de Victor Frankenstein ao monstro, o que não ocorre por acaso: a 

escrita de Shelley é tão bem articulada que em certo ponto, (o qual não sabemos definir 

com exatidão) criador e criatura (pai e filho) se tornam tão iguais em seus erros que 

fundem a ponto de quase se tornarem um só, o que seria esta a mais provável explicação 

pelo fato de até hoje os leitores e espectadores chamarem a criatura de Frankenstein. 

“O monstro representa uma visão surpreendentemente absurda e “moderna da 

humanidade, criada e dotada de suficiente inteligência para sofrer terrivelmente com a 

consciência de si mesma,” assim resume Florescu (1998, p.156), em poucas linhas, o 

monstro de Mary Shelley, cujas alusões míticas o enriquecem e o complicam ao mesmo 

tempo. Ela cria protagonistas completamente diferente do convencional, na medida em 

que são tão impactantes que são capazes de produzir sintomas fisiológicos no leitor, de 

medo e de horror com traços de personalidade nos aludem à Satã, Caim, Prometeu entre 

outros. 

As experiências trágicas pelas quais passam os dois personagens principais são 

únicas e bastante significativas esteticamente, entretanto, não se pode esquecer, que se 

trata de uma literatura produzida antes de Freud, portanto, as características e passagens 

melodramáticas mais intensas pelas quais passam os personagens não possuem um 

modelo ou terminologia a ser seguida, o que não significa que Shelley ou outros autores 

de literatura gótica ignorassem a existência, de ego, ID, subsconsciente e etc, ou que 

tampouco os envolvessem em suas tramas. 

Voltando às fontes literárias de Mary, como já mencionado anteriormente, O 

paraíso perdido, de Milton, ao contrário do que se imagina, talvez seja o modelo que 

mais tenha produzido um impacto em Frankenstein. Os Shelley leram o livro por 

diversas vezes o que somente enriqueceu seu conhecimento filosófico. Tal ponto fica 

nítido nas diversas passagens em que criador e criatura ora se veem como Adão, ora 

como Satã. Parte da riqueza literária de Frankenstein advém deste uso ambíguo da obra 
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de Milton como nos explica Florescu (1998, p.156): “Se o monstro se rebela contra seu 

criador, Frankenstein cometeu pecado semelhante rebelando-se contra os limites de sua 

natureza e tentando criar a vida, desse modo usurpando uma prerrogativa divina.”. 

Retornando às origens, Frankenstein simboliza o mito dos tempos modernos, 

sem deixar de dialogar com aqueles da literatura clássica, nos quais, por exemplo, Adão, 

Eva e Fausto ousaram tentar separar o humano do divino e foram punidos contra o ato. 

O mesmo acontece com Victor Frankenstein. De acordo com Hitchcock, (2010, p.48) os 

mitos arquetípicos são essencialmente humanos e contraditórios, pois ao mesmo tempo 

em que nos inspiram a desbravar o desconhecido, e se auto congratular que assim o faz, 

também advertem sobre as punições àqueles que realizam experimentos com a raça 

humana. 

Esse tipo de mito deriva deste o inicio do universo e partem do pressuposto de 

que existem os opostos certo/errado, bem/mal, natureza/existência humana, 

passado/futuro, etc. É sobre estes eixos que se sustem as discussões filosóficas que 

perduram até os dias de hoje a respeito de vida e morte. 

Após esta breve introdução acerca da obra, fica claro que para que possamos 

compreender melhor a concepção de Mary Shelley é necessário que antes analisemos 

brevemente a situação política e literária da Inglaterra do século XVIII que motivaram a 

autora a criar um homem artificial 

2.6- Um choque romântico 

 

 A obra pertence ao movimento literário romantismo, e para que possamos 

compreender melhor o efeito que causou na sociedade inglesa do século XIX, é 

importante retomarmos alguns fatos históricos, literários e sociais do movimento a fim 

de contextualizar melhor o romance.  

A palavra Romantismo existe desde o surgimento das línguas e carrega consigo 

uma ambigüidade positiva (representando o homem sonhador) ou negativa 

(representando o aspecto da idealização, do inatingível, de um modo geral). Mas o 

movimento romântico propriamente dito ocorre, aproximadamente, entre o final do 

século XVIII e metade do século XIX, quando ganhou força em toda a Europa, 

sobretudo, na Inglaterra, e exaltou a rebeldia dos escritores no que se refere à fuga das 
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regras neoclássicas, antíteses, egocentrismo, sofrimentos amorosos capazes de levar à 

morte, idealizações, nacionalismo e sentimentalismo exagerado.  

  

O movimento romântico é, com o da Renascença, um dos principais eventos 

da vida intelectual da Europa, em particular da sua vida literária. Da mesma 

forma que a Renascença havia preparado a idade clássica da literatura 

européia, o Romantismo inaugura-lhe a idade Moderna. (TIEGHEM, 1948, p. 

1)  

 A importância mundial desta época para a literatura pode ser comprovada pelo 

fato de que mesmo após o fim deste período o termo não deixou de ser veiculado pela 

mídia, e atrair audiência para o cinema, televisão ou música. Um exemplo disto são os 

filmes Casablanca (1.942) e Shane (1.953). O sucesso deste estilo deve-se ao fato de 

reunir idéias paradoxais como liberdade e conservadorismo, renovação e clichês 

românticos (que representam a parte evasiva do movimento), uma vez que a maioria dos 

autores deste período não conseguiu se livrar de formas preestabelecidas, embora o 

intuito fosse exatamente o contrário, o de renovação. 

 O Romantismo foi uma representação das transformações ocorridas no período 

aliado à fuga das regras e padrões sociais, racionais e morais impostos por movimentos 

clássicos como o Iluminismo
5
, embora a burguesia da época ainda aspirasse à ascensão 

de seu poder. Os países que inspiraram o movimento no Brasil, por exemplo, foram 

Inglaterra, Alemanha e, principalmente, a França, com as idéias de Rosseau
6
 que 

propunham felicidade e liberdades individuais. 

 Consoante às características acima citadas, a obra alemã Werther, de Goethe
7
 

marca o início deste período literário mundialmente, por representar os sofrimentos 

amorosos de um jovem que não se adapta a sociedade de seu tempo. Nascia então um 

                                                           
5
  Iluminismo: Movimento cultural de origem francesa proposto por René Descartes,ocorrente 

durante os séculos XVII e XVIII, que pregava a racionalização do ser humano por meio das principais 
teorias econômicas e políticas vigentes na época.  O movimento também causou a Revolução Industrial, 
por meio de avanços tecnológicos que trouxe consigo. (Iluminismo. Disponível 
em:<http://www.saberhistoria.hpg.ig.com.br/nova_pagina_31.htm>. Acesso em: 08.nov.2008) 
6
 Jean-Jacques Rosseau: (1712-1778) filósofo, teórico político, escritor, e músico suíço, que se 

destacou no Romantismo e no Iluminismo, no qual pregava que todos os homens são livres, dialogando 
com o lema do movimento: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade.” (Jean-Jacques Rosseau. Disponível 
em:<http://www.mundodosfilosofos.com.br/rosseau.htm >. Acesso em: 08. nov.2008) 
7
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) foi um filósofo, escritor e cientista alemão que marcou o 

início do movimento romântico. (Johann Goethe. Disponível 
em:<http://www.pensador.info/autor/Johann_Goethe/>. Acesso em: 08. nov.2008) 
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sentimento de descrença e desilusão que motivou a criação romântica. Historicamente, a 

ascensão da burguesia, já mencionada anteriormente, trouxe graves conseqüências para 

a América e para a Europa como a exploração dos trabalhadores em prol do 

desenvolvimento capitalista, o que ocasionou o surgimento de movimentos 

antiburgueses que se refletiram na literatura. 

 Com relação à música, tons melancólicos foram destaque nos teatros populares 

por simbolizarem a tensão, a emotividade e o rompimento de tons musicais anteriores. 

A pintura de modo geral, era retratada por cores e traços fortes simbolizando a dor e o 

horror, e os poucos quadros que ousaram representar a sensualidade feminina, traziam 

as mulheres pintadas na forma de deusas, ou seja, totalmente idealizadas.  

 O teatro ganhou força com o francês Vitor Hugo
8
, especialmente com seu 

prefácio da peça de Cromwell (1827). Hugo objetivava quebrar a inverossimilhança 

existente nas tragédias clássicas que utilizavam poucos cenários e fixos, e espaços de 

tempo que não durava mais de 24 horas. Para isso utilizava-se de cenários variados e 

longos espaços de tempo, para se aproximar, o máximo possível, das contradições da 

alma humana. 

 Para o autor francês, realidade e natureza são duas coisas totalmente diferentes, 

portanto, no teatro, ambos os elementos devem mostrar suas facetas para fugir dos 

elementos triviais, sempre com a ajuda do gênio dos criadores. 

 O gênio criador dos poetas e escritores foi o propulsor do movimento, uma vez 

que competia a eles a renovação dos clichês artísticos e a criação de novas formas 

literárias guiados sempre pelos instintos e emoções. 

A ele compete superar os óbices encontrados a fim de melhor aclimatar as 

situações: melhorando o perfil das personagens, encadeando seqüências 

narrativas, equacionando, enfim, os diferentes problemas que fatalmente a 

peça irá surgir. As respostas a tais questões não deverão vir de fora, a partir 

de sistematizações poéticas intencionalmente realizadas, mas, sim, cabe ao 

gênio criador, munido de sua dileta parceira e amiga, a inspiração, encontrar 

a melhor alternativa para a harmonização do espetáculo. (CITELLI, 2007, 

p.42)  

                                                           
8
Victor-Marie Hugo (1802-1885) oi um escritor e poeta francÊs de grande papel político em sua país e 

autor de famosas obras como Les Misérables (Os Miseráveis) (Victor Hugo. Disponível em:< 
http://www.astormentas.com/victorhugo.htm>. Acesso em: 08. nov.2008) 
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 A natureza se tornou símbolo de muitas gerações românticas, e era vista como 

uma figura feminina no que diz respeito à idealização amorosa. Também era dual, ora 

era perfeita, muito bela, e mostrada de forma amena e suave, ora era representada de 

forma desagradável, grotesca e feroz, em ambos os casos significava uma metáfora do 

estado de alma do eu - lírico. 

 Com relação aos heróis românticos, eles representavam um modelo de honra, 

respeito e amor à pátria a ser seguido pelos povos, todavia, assim como a natureza,os 

heróis também tinham sua parcela de idealização, uma vez que seguiam o código 

cavalheiresco medieval, ainda vigente na Europa. Mas, isso não deve ser visto de forma 

negativa: 

Segundo recurso ideológico e estético, elaborado no seio de um grupo 

europeizado, o indianismo, longe de ficar desmerecido precisão etnográfica, 

vale justamente pelo caráter convencional; pela possibilidade de enriquecer 

processos literários europeus com um temário e imagens exóticas 

incorporados deste modo à nossa sensibilidade (CANDIDO, 1.975, p. 83)  

 

 Surge posteriormente outra geração chamada de Segunda Geração Romântica, 

Ultra- Romantismo ou Mal do século. Esta por sua vez tinha aversão à primeira e era 

totalmente oposta. Seus autores mantinham uma postura cética em relação ao mundo e a 

sociedade, valorizavam a morte, o amor platônico, e a fuga da realidade, do tempo e do 

espaço, por meio das drogas. Os escritores desta geração se refugiavam para os grandes 

centros urbanos que para eles eram os centros de perdição, que representavam a fuga 

mencionada acima. Esta fase é a que mais se aproxima do Romantismo na Inglaterra. 

Nota-se também uma dose de ironia e humor negro nas obras desta geração, pois os 

protagonistas são capazes de rir de sua própria tragédia. 

 Já a 3ª e última geração romântica no Brasil, também chamada de Condoreira 

foi marcada pelo engajamento social, e desta vez, o herói não era mais o índio, e sim o 

negro escravizado. Este momento não será destacado de forma maior, uma vez que não 

se relaciona diretamente com o Romantismo inglês, no qual está inserido Frankenstein.

 Em suma, o Romantismo em termos de características gerais (não apenas no 

Brasil) foi um movimento de contradições entre obras e autores da mesma geração ou 

de gerações diferentes, que buscou a valorização do Eu, e criou mundos individualistas 
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ao falar de amores platônicos, solidão e conflitos individuais apresentados 

principalmente na 2ª Geração. 

 A morte também foi apresentada como fuga da realidade, a natureza e os heróis 

idealizados foram exaltados por meio de figuras diferentes, em diferentes partes do 

mundo, mas sempre com o intuito de ressaltar um modelo a ser seguido 

 O sentimentalismo exagerado, também, é uma característica bastante óbvia do 

Romantismo, por isso as mulheres eram idealizadas, inatingíveis (salvas exceções em 

Castro Alves, por exemplo) causando no eu - lírico solidão e tristezas profundas que 

poderiam levá-lo a morte, o que na verdade simbolizava o fim do sofrimento, uma vez 

que o encontro com Deus era uma forma de transcendência (nota-se outra característica, 

a religiosidade). 

 

2.6.1 - O Romantismo na Inglaterra 

 

É certo que cada país afeiçoou o Romantismo às suas peculiaridades étnicas, 

históricas, geográficas, etc., mas também é certo que um denominador 

comum solidariza, ao menos no aspecto fundamental, as várias modalidades 

regionais do movimento.” (MOISÉS, 1989, P. 5).  

Como explicita Massaud Moisés nesta citação, o Romantismo foi um 

movimento multifacetado com particularidades em cada país recorrente, mas acima de 

tudo, foi um momento de exaltação de um senso comum: a quebra das regras 

neoclássicas, e o impedimento da ascensão da burguesia. Na Inglaterra, esse cenário não 

foi diferente. 

 O movimento romântico inglês reúne características comuns a todos os outros 

“romantismos” ocorrentes em diversos locais, tais como: sentimentalismo exagerado, 

nacionalismo, idealismo, religiosidade, valorização do eu, atração pela morte, natureza, 

etc., e muitas outras marcas facilmente identificáveis nos textos românticos.  

 Contudo, um breve panorama histórico e literário do país na época do 

Romantismo será descrito, a fim de que tais características presentes nas grandes obras 

desta época façam sentido.  

 A Inglaterra vivia um período de intensas mudanças econômicas e sociais 

causadas pelo processo de industrialização, que gerou muitos conflitos. Contudo, o seu 
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fortalecimento também proporcionou a expansão da língua inglesa por outras regiões, 

influenciando a produção literária de outros locais. “A língua inglesa, que vinha sendo 

praticada pelos eruditos escoceses desde meados do século XVIII, passa ser largamente 

usada.” (MOISÉS, 1989, p.6). Esta expansão do inglês passa a ocorrer com mais ênfase 

após o final dos conflitos de independência entre Escócia e Inglaterra, no qual o 

primeiro país passa a ser posse do segundo por volta de 1707. 

 O espírito de independência, rompimento com o Neoclássico, e principalmente, 

a grande insatisfação com as transformações sócio-econômicas vigentes naquele 

momento que ascenderam mais ainda à burguesia, impulsionaram uma criação literária 

moderna, que seguia a inspiração dos escritores e cultivava formas livres de escrever e 

recebeu o nome de Romantismo. 

 Em torno de 1742, embora ainda não tivesse surgido de fato um marco para essa 

nova forma de escrever, poemas como Night Thoughts (Pensamentos Noturnos) de 

Edward Young
9
, Ode to Fear (Ode ao Medo), de William Collins

10
, em 1746 e Elegy 

written in a country churchyard (Elegia escrita em um cemitério campestre), de 

Thomas Gray
11

, em 1751, climatizam uma atmosfera gótica de uma "poesia noturna e 

funérea" (MOISÉS, 1989, p.6). Este momento marca o Pré-Romantismo inglês. 

  A partir de então, começam a surgir outros grandes nomes tanto da prosa quanto 

da poesia, que cultuavam em seus textos este ar misterioso, quase que de terror, 

ilustrado pela natureza mórbida, subjetividade, morte, fuga da realidade, e muitas outras 

características citadas no Mal-do-Século, no Brasil, e esta fase brasileira corresponde ao 

movimento romântico, em si, na Inglaterra, em termos gerais. 

 Esta maneira insólita, paradoxal e mórbida de escrever atinge o seu auge com 

obras como Lyrical Ballads (Baladas Líricas), de Wordsworth & Coleridge,de 1798 e 

The Marriage of Heaven and Hell (O Casamento do Céu e do Inferno) de William 

                                                           
9
Edward Young (1681-1765) foi um poeta inglês cuja primeiro poema foi Epistle to... Lord Lansdoune, 

de1713, mas sua obra mais famosa foi o poema, citado no texto, Night Thoughts, que marca o Pré-
Romantismo inglês. (Edward Young. Disponível em:<http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Young>. 
Acesso em: 08. nov.2008) 
10

William Collins (1721-1759) foi um importante poeta inglês da metade do século XVIII, cuja 
importância só foi superada por Thomas Gray. (William Collins. Disponível 
em:<http://www.netpoets.com/classic/biographies/017000.htm>. Acesso em: 08. nov.2008) 
11

Thomas Gray (1716-1771) importante poeta inglês, erudito e professor da Universidade de Cambridge 
na Inglaterra. (The Thomas Gray archive. Disponível em:<http://www.thomasgray.org/>. Acesso em: 08. 
nov.2008) 
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Blake, de 1790, representando o marco inicial do Romantismo.O período romântico na 

Inglaterra durou cerca de 40 anos e foi marcado por constantes revoluções, e sofreu 

influências, principalmente, da Revolução Francesa (1776) cujo lema era “liberdade, 

igualdade e fraternidade”. 

 Para Carter & MacRae (1995), o movimento foi determinado por constantes 

tranformações e pela ascenção da burguesia, embora os românticos buscassem o 

contrário:  

Society was changing, becoming industrial rather than 

agricultural as towns and cities developed; the government 

encourage free trade; the new middle-class became powerful, 

and there were movies toward voting reform and greater 

democracy. But change was slow, and there was a lot of 

suffering, especially among the poor [...]” 
12

 (p.103) 

 

William Blake 

 William Blake foi o poeta do individual, conhecido por idéias modernas e 

revolucionárias, cujos poemas mantinham estruturas simples, porém carregados de 

simbologia. Blake também marca em sua obra os contrastes entre uma vida simples, 

representada pela infância na maioria dos poemas, e as grandes cidades após as 

revoluções e o processo de industrialização que deixou o homem individualista. “He 

shows a contrast between a world of nature and childhood, innocence and a world of 

social control.”
13

 (CARTER & MACRAE, 1995, p.105). Essa fragmentação do homem 

nas grandes cidades se tornou uma das principais temáticas modernas, e o poema mais 

conhecido de Blake é Innocence and Experience (inocência e Experiência) de 1794. 

 

William Wordsworth 

                                                           
12

 “A sociedade estava se transformando, tornando-se mais industrial do que agrícola à medida que os 
habitantes e as cidades se desenvolviam; o governo encorajou o livre comércio; a nova classe média 
tornou-se poderosa, e houve movimentos para a reforma nos sistemas de votos e maior democracia. 
Ma a mudança foi vagarosa, e houve muito sofrimento, especialmente entre os pobres.” (Tradução 
nossa) 
13

 “Ele mostra um contraste entre o universo da natureza, infância e inocência e o universo do controle 
social.” (Tradução nossa) 
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 O poema mais conhecido de Wordsworth é The Prelude (O Prelúdio), uma obra 

autobiográfica e muito longa, escrita ao longo de vários anos, que manifestava o desejo 

psicológico do poeta de entender a sua sociedade. “It is a psychological poem in wich 

the individual searches for personal understanding, in a manner has became a main 

theme of modern literature.”
14

 (CARTER & MACRAE, 1995, p. 106). 

 O tema proposto pelo poeta veio a ser um dos temas mais utilizados em 

movimentos românticos e modernos. Por isso, em contradição aos deslocamentos do 

homem espiritual no mundo das máquinas, Wordsworth proporá outros trabalhos com 

temáticas que anseiam por uma vida simples, como é o caso de Lyrical Ballads - 1798 

(Baladas Líricas) como mencionado acima. 

Coleridge 

 Samuel Taylor Coleridge compôs Lyrical Ballads - 1798 (Baladas Líricas) em 

conjunto com Wordsworth, e ambos os poetas acreditavam numa linguagem simples, 

que representasse aquela falada pelo homem no cotidiano. Porém, há um ponto que 

difere os dois autores: “Wordsworth´s poetry is more about the day-t-day, ordinary 

world;Coleridge´s poetry is more about the extraordinary and the supernatural 

world.”
15

 (CARTER & MACRAE, 1995, p. 109). Seu poema mais conhecido é The 

Rime of the Ancient Mariner (A Rima do Antigo Marinheiro), o qual conta a história de 

um marinheiro náufrago que encontra um grande pássaro branco. O objetivo principal 

deste poema escrito em estilo medieval é ressaltar o sofrimento como forma de 

transcendência. 

Byron 

 Lord Byron foi um dos, senão, o mais importante poeta romântico inglês, que 

revolucionou o estilo, a temática e o contexto da poesia. Em suas obras Byron mostra 

heróis que se rebelam as convenções sociais, de forma satírica e pela primeira vez 

apresenta um dualismo em suas personagens que são capazes de serem boas e más ao 

mesmo tempo: “His picture of the romantic hero, an isolated individual who attacks 

society conventions and challenges the authorities of the age and who searches for, but 

                                                           
14

 “É um poema psicoloógico no qual o indivíduo procura pela compreensão pessoal, de um modo que 
isto se tornou o principal tema da literatura moderna” (Tradução nossa) 
15

 “A poética de Wordworth é mais sobre o dia-a-dia, o mundo habitual; a poética de Coleridge é mais 
extraordinária e sobre o universo sobrenatural.” (Tradução nossa) 
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never finds, peace and happiness, was particularly influential”
16

. (CARTER & 

MACRAE, 1995, p. 117). O poema mais conhecido de Byron é Manfred (1817), cujo 

herói é um apaixonado rebelde que quer vivenciar experiências proibidas. 

Jane Austen 

 Foi a primeira autora a inserir jovens figuras femininas que estavam em busca da 

felicidade, como heroínas de suas obras, cujos temas estavam ligados a psicologia e ao 

comportamento humanos. Suas temáticas eram diferentes, e propunham a quebra das 

convenções sociais pela mulher, e no âmbito da prosa, sua obra mais famosa a propor 

este tema foi Pride and Prejudice (Orgulho e Preconceito), cuja heroína, Elizabeth 

Bennet, recusa a se casar com Darcy. Austen foi responsável por tornar o romance um 

dos gêneros literários mais populares.  

 Diferentemente dos autores juvenis de sua época Jane não escreveu histórias de 

amor individualistas e sem propósito, mas tratou do comportamento humano: “She does 

not write about the Napoleonic Wars or the social and political issues and crises of her 

age, but observetions of people apply to human nature in gereral.” 
17

 (CARTER & 

MACRAE, 1995, p. 121). 

 Já no âmbito da poesia, ela se destacou com Sense and Sensibility (Senso e 

Sensibilidade), de 1811, que põe em contraste duas irmãs de personalidades muito 

diferentes: uma é sensata e racional, enquanto que a outra é bastante emocional. 

 

2.7 - Estrutura Narrativa Inovadora 

 

A obra é composta por narrativas encaixadas que emolduram três perspectivas 

diferentes acerca das origens da vida, por meio dos relatos das três personagens centrais 

do livro: Robert Walton, Frankenstein e a Criatura que desejavam igualmente o sucesso 

e o reconhecimento, porém em esferas distintas.  

                                                           
16

 “A sua figura de herói romântico, um indivíduo isolado que ataca as convenções sociais e desafia as 
autoridades da época e que busca, mas nunca encontra a paz e a felicidade, foi particularmente 
influente.” (Tradução nossa) 
17

 “Ela não escreve sobre as Guerras Napoleônicas ou questões sociais e políticas e crises de sua idade, 
mas observações de pessoas ajustando-se à natureza humana em geral” (Tradução nossa) 
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 O primeiro personagem (Robert Walton) é um capitão de navios bastante culto e 

racional que quando jovem desejou ser poeta, mas como não lhe foi possível, frustrado, 

passou a buscar pelo sucesso por meio da exploração das geleiras do Ártico. O trecho a 

seguir traduz o anseio do Capitão em ser comparado aos grandes nomes da história da 

humanidade como Homero: 

 [...] Tendo como objetivo alcançar o Pacífico Norte através dos mares 

que circundavam o pólo, você deve lembrar que a história de todas as viagens 

com fim de descoberta era só o que havia na biblioteca do nosso bom tio 

Thomas. Minha educação foi negligente, no entanto eu gostava 

apaixonadamente de ler. Esses volumes eram os meus estudos de dia e de 

noite, e minha familiaridade com eles agravou meu desapontamento ao saber 

que,quando criança, uma determinação de meu pai ao morrer proibira meu tio 

de permitir que eu embarcasse para uma vida de marinheiro. Essas visões 

desvaneceram quando folheei, pela primeira vez, aqueles poetas cujas 

efusões arrebataram minha alma e me elevaram aos céus. Também eu me 

tornei um poeta e por um ano vivi no paraíso de minha própria criação; 

imaginei que também eu poderia obter um nicho no templo consagrado aos 

nomes de Homero e Shakespeare [...]. (SHELLEY, 2006, p. 20). 

  

 Nesta citação a voz do narrador é apresentada em primeira pessoa do singular, 

evidenciada por meio de frases como “eu gostava apaixonadamente de ler” 

demonstrando que o Capitão Walton é dos protagonistas da história, portanto, a 

narração predominante é a homodiegética centrada no narrador ou simplesmente é 

apresentado ao leito um narrador protagonista como teorizam Brooks e Warren. 

Percebe-se também, que o capitão mantém grande apreço pela literatura, uma vez que 

utiliza o passado imperfeito para se referir a este fato, indicando um hábito, uma ação 

iniciada no passado, mas recorrente até o presente momento de sua narração. Outra 

marca do discurso e Walton, é o flash-back ou analépse de sua infância na biblioteca de 

seu tio Thomas, situação que somente foi possível de ser retomada pelo personagem, 

pois o discurso é autodiegético, ou seja, a narração de Walton sobre fatos de sua própria 

vida, demonstrando um narrador que detém todo o saber de todas as possibilidades que 

são bem demarcadas. Por isso, as marcas temporais são bem precisas como “quando 

criança” 

  Já Victor Frankenstein é um jovem médico suíço, apaixonado por ciências 

naturais e sedento em descobrir as origens da vida, pois quando adolescente perdeu sua 

mãe vítima de uma doença contagiosa e, desde então, propôs a si mesmo buscar teorias 
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científicas que lhe trouxessem o segredo da imortalidade. Contudo, o desejo de 

Frankenstein foi além de qualquer justificativa filosófica (como propõe o Mito de 

Prometeu que está presente na obra); ele foi capaz de recriar um ser humano em 

laboratório após muitas pesquisas do campo da anatomia, etc, derivadas da busca cega 

pelo conhecimento, as quais eram vistas por ele como um meio de obtenção do 

reconhecimento que tanto ansiava. Desta forma, o médico construiu um ser humano 

perfeito do ponto de vista físico, o que ironicamente lhe resultou em um erro crasso: 

Minha índole era às vezes violenta, e minhas paixões veementes; mas por 

alguma lei de meu temperamento [...] elas se voltavam para um ávido 

interesse em aprender, mas não de aprender de tudo indiscriminadamente [...] 

Eram os segredos dos céus e da terra que eu queria aprender; e fosse a 

substância aparente das coisas ou o espírito interno da natureza e a alma 

misteriosa do homem a me ocupar, sempre minhas preocupações se voltavam 

para o metafísico ou, em seu sentido mais elevado, os segredos físicos do 

mundo [...]. A filosofia natural foi o gênio que governou meu destino [...]; 

Quando eu tinha treze anos [...] por acaso encontrei um livro de Cornélio 

Agrippa. Abri-o com indiferença; a teoria que ele tenta demonstrar e os 

maravilhosos fatos que ele relata logo transformaram esse sentimento em 

entusiasmo. (SHELLEY, 2006, p.43-4) 

  

 A narrativa homodiegética do próprio Viktor Frankenstein confirma sua 

predileção desde a infância por ciências naturais e sua vontade de chegar às origens da 

vida, que foi acentuada após a morte de sua mãe. O gosto de Frankenstein pelas 

filosofias naturais é reforçado por meio de seu discurso marcado pelo pretérito 

imperfeito evidenciando ao leitor que este é um desejo seu que nasceu no passado, mas 

não foi concluído, permaneceu durante toda sua vida, e na fase adulta se acentuou 

levando-o a cometer o erro de criar um outro ser em um laboratório.  

 Por último a Criatura é apresentada como aquela que foi rejeitada pelo próprio 

criador, momentos após Frankenstein se dar conta do erro que cometera. O monstro é 

denominado pelo termo Criatura durante toda a obra, sem apresentar uma identidade 

específica, reforçando o fato de sua exclusão social em decorrência de sua aparência 

assustadora. Tal circunstância o fez se vingar de seu criador, o qual por sua vez também 

foi tomado de um ódio latente contra o monstro, e a partir deste ponto, pode-se notar 

uma inversão de posições entre perseguido e perseguidor, uma vez que Victor 

Frankenstein inicia, então, uma busca incessante por seu inimigo, a fim de lhe retribuir 

a vingança. É exatamente em meio essa perseguição, que Frankenstein, muito doente, é 



85 
 

   

acolhido pelo capitão Robert Walton em seu navio ancorado no Ártico. Nota-se, deste 

modo, o anseio do ser laboratorial por sua aceitação mediante a sociedade, o que 

simbolizava o sucesso para ele. A partir de então, o romance se divide nas narrativas 

específicas de cada um dos três personagens, as quais serão analisadas ainda neste 

capítulo. Abaixo segue a passagem da narrativa do monstro em que ele jura vingança 

contra seu criador, após lhe negar uma companheira: 

Sou mal porque sou infeliz. Afinal, não me escorraça e odeia toda a 

humanidade? Você mesmo, meu criador, me faria em pedaços sem hesitação 

ou remorso; lembre-se disso e me diga por que eu deveria ter mais piedade 

pelos homens do que a que eles têm por mim? [...] Vingar-me-ei daqueles 

que me atacam; se não posso inspirar amor, provocarei terror, e sobretudo 

contra você, meu arquiinimigo, porque meu criador, jurarei ódio 

imorredouro.Tenha cuidado; me aplicarei em destruí-lo, sem descanso até ter 

devastado seu coração de tal modo que você amaldiçoará o dia em que 

nasceu. (SHELLEY, 2006, p. 163-4) 

 O discurso homodiegético da Criatura é caracterizado pelo tempo presente 

indicando um estado permanente, uma característica particular de sua personalidade. 

Todavia, o monstro faz retospecções temporais (analepses), bem como antecipações 

claras do que está por vir (analépses) ao jurar vingança contra seu criador, caso este não 

cumpra o que lhe prometeu, por meio da utilização do futuro, revelando uma vontade da 

criatura em fazer o criador pagar por sua infelicidade. 

 A partir de então, a narrativa se divide em três planos: em primeiro plano estão 

as cartas de Walton a sua irmã, sra. Saville, na Inglaterra, que iniciam e fecham a 

narrativa, indicando a estrutura circular da obra,  em segundo, há a narrativa de Victor 

Frankenstein, cujo ouvinte de tais fatos foi o Capitão Robert Walton, e por último, em 

terceiro plano, o monstro conta sua versão dos fatos, e sua constante busca pela 

aceitação social. Embora os três narradores sejam diferentes entre si, bem como suas 

vivências e visões de mundo, suas narrativas são sempre contadas em primeira pessoa 

(narradores protagonistas), por meio de uma estrutura epistolar, e o tempo de seus 

discursos tende a ser apresentado como se os fatos estivessem se desenrolando naquele 

momento, frente ao leitor, o que torna o romance de Shelley atemporal. As três 

narrativas, sobretudo a da Criatura, são na verdade desabafos distintos de uma realidade 

comum, porém, em certos pontos pode-se afirmar que os narradores estão em monólogo 

interior, refletindo sobre suas próprias experiências naquele exato instante, levando-nos 

a todos a um fluxo consciência, cujos destinatários são os leitores. 
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A narrativa de Robert Walton 

 O livro tem início com as cartas do capitão Robert Walton para sua irmã a sra. 

Saville, na Inglaterra, como mencionado. É evidente a intenção da romancista ao iniciar 

sua história com os relatos de Walton: não seria viável apresentar em primeiro plano 

uma versão de fatos descrita por um monstro, uma vez que o livro Frankenstein está 

imerso a uma sociedade européia conservadora do século XIX, que está passando por 

dificuldades políticas, econômicas e etc., sendo assim, haveria um choque de idéias e 

valores muito grande se a narrativa do monstro fosse contada inicialmente, o que 

tornaria o romance inaceitável ou até mesmo impublicável. Mary Shelley se valeu, 

portanto, de recursos lingüísticos e estilísticos que lhe permitiram introduzir a 

personagem de “terror” aos poucos, de modo que trouxesse uma reflexão a respeito do 

comportamento humano em face aos desafios da vida. 

 As três primeiras cartas reforçam a idéia mencionada anteriormente de que o 

capitão sente um árduo desejo em obter sucesso alcançando as geleiras do pólo Norte, 

como se observa no trecho a seguir: 

Você vai ficar contente em saber que nenhum desastre acompanhou o início 

de um empreendimento que você via com tão sinistros presságios. Cheguei 

aqui ontem, e minha primeira tarefa é assegurar à minha querida irmã que 

estou bem e cada vez mais confiante no sucesso de minha iniciativa” 

(SHELLEY, 2006, p. 19) 

 A segunda carta de Walton a sua irmã reforça a questão da atemporalidade do 

romance, como mencionado, e leito tem a sensação de estar vivenciando a experiência 

de Walton no momento da leitura: 

 Como tudo demora a passar aqui, cercado de gelo e neve como estou! 

Todavia, meu empreendimento já está em segundo passo. Contratei um navio 

e estou agora ocupado em reunir os marinheiros; os que já empreguei 

parecem ser homens nos quais possam confiar, e são certamente dotados de 

uma coragem audaz.” (SHELLEY, 2006, p. 22) 

 Entre o final da segunda carta e início da terceira, Walton reafirma sua sede de 

sucesso, embora se mostre um pouco temeroso e incapaz de lidar com todos os perigos 

naturais de se atravessar as geleiras áticas: 

Não consigo descrever-lhe minhas sensações com a proximidade iminente da 

partida. È possível transmitir-lhe uma noção da sensação apreensiva, meio 

prazerosa, meio temerosa com que me deparo para zarpar. [...] Escrevo-lhe 

apressadamente em poucas linhas para dize que está tudo bem – e minha 
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viagem já está bem avançada. [...] Nenhum incidente ocorreu até agora que 

seja digno de figurar em uma carta. [...] Fique certa de que eu, por mim 

mesmo, e por você também, não irei impensadamente ao encontro do perigo. 

Manter-me-ei calmo, perseverante e calmo. Mas o sucesso tem de coroar 

meus esforços. Por que não? [...]. (SHELLEY, 2006, p. 25-6) 

 Nesta citação das palavras de Walton presentes na segunda e terceira carta, 

percebe-se que ele as torna, mas que simples relatos, mas sim verdadeiros diários de 

bordo e sua irmã é tida por ele como uma espécie de testemunha de sua vontade de 

alcançar o sucesso mesmo que lhe acontecesse algum infortúnio trágico que o impedisse 

de tal empreendimento. 

 Na quarta carta é ocorre o acontecimento mais estranho de todos, o encontro do 

capitão com Victor Frankenstein, o qual é testemunhado pela sra. Saville por meio de 

mais uma carta do irmão. A intenção de Walton era ter alguém que ao lado, que 

confiasse nele em seu relato, por mais absurdo que parecesse isto ficará claro nos 

trechos que serão apresentados abaixo das cartas quatro, cinco e seis, que descrevem o 

espanto de Walton ao se deparar com o médico e também sua admiração pela 

inteligência de Frankenstein, embora tivesse cometido um erro fatal que fora confessado 

ao capitão: 

Um incidente tão estranho aconteceu conosco que não consigo abster de 

registrá-lo [...] Segunda – feira passada (31 de julho) estávamos praticamente 

cercados pelo gelo, que confinava o navio por todos os lados [...] Pelas duas 

da tarde o nevoeiro se abriu e distinguimos um veículo baixo, montado num 

trenó, puxado por cães, passando em direção ao norte [...] Um ser que tinha 

forma humana, mas aparentemente de estatura gigantesca, ia sentado no 

trenó, guiando os cachorros.[...] A aparição encheu-nos de assombro 

absoluto. [...] De manhã, no entanto, assim que ficou claro saí ao convés e 

encontrei todos os marinheiros num dos lados do navio, ocupados 

aparentemente em falar com alguém no mar [...] Ao me ver, o forasteiro se 

dirigiu a mim em inglês, ainda que com sotaque estrangeiro. [...] Meu Deus! 

Margaret, se você pudesse ver o homem que assim capitularia sua segurança, 

sua surpresa não teria limites. Seus membros estavam quase congelados e seu 

corpo quase esmagado pela fadiga e sofrimento. Nunca vi um homem num 

estado tão deplorável. [...] Minha afeição pelo meu hóspede cresce dia a dia. 

Ele suscita ao mesmo tempo minha admiração e minha piedade num grau 

surpreendente. [...] Ele já melhorou bastante e fica o tempo todo no convés 

[...] Ontem o forasteiro me disse: “- Você já deve te percebido, capitão 

Walton, que passei por desgraças enormes e sem igual.” Prepare-se para 

ouvir eventos que seriam usualmente considerados fantásticos [...]. 

(SHELLEY, 2006, P. 27-35) 
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A narrativa de Victor Frankenstein 

 Assim, então, Victor Frankenstein assume a narrativa em primeira pessoa dando 

início ao seu relato, como se percebe no trecho abaixo do primeiro capítulo. Nota-se que 

toda sua narrativa será feita em forma de retrospecção, analepses, mecanismo utilizado 

pela autora com o objetivo de justificar a sede de conhecimento de Victor Frankenstein 

que o conduziu para destruição completa de sua família:  

Nasci em Genebra, e sou de uma das famílias mais ilustres dessa república. 

Meus antepassados foram procuradores e conselheiros por muitos anos, e 

meu pai ocupou cargos públicos com reputação honrada. [...] (SHELLEY, 

2006, p. 36) 

 Quando Frankenstein inicia sua narrativa a Walton e esse menciona a sua irmã 

que lhe recontaria os fatos o mais fiel possível, o capitão deixa de ser mero interlocutor 

e ouvinte e passa a assumir uma posição de testemunha perante os fatos bem como sua 

irmã.portanto, enquanto Frankenstein torna-se um narrador protagonista e Robert 

Walton passa a ser um pesonagem obsevador, que apenas relata os fatos como apenas 

lhe são apresentados sem emitir sua opinião. Observa-se o trecho a seguir: “Disse-me 

então que começaria sua narrativa e decidi registrar, toda noite em que não estivesse 

ocupado por deveres imperiosos, o que ele tiver contado durante o dia, do modo mais 

possível de suas palavras.” (SHELLEY, 2006, p. 35). Nesta citação, Walton reproduz 

fielmente as palavras ouvidas de Frankenstein sem interferir na narrativa. 

 Victor Frankenstein, então, dá seqüência à sua narrativa apresentando lugares 

em que estiveram membros de sua família de acontecimentos de sua juventude, 

alternando seus relatos ora com seu discurso ora com falas de outros personagens 

citadas por discurso direto e indireto. Na passagem abaixo o médico contará como 

iniciou seus estudos em medicina e como surgiu seu interesse pelas origens da vida: 

A filosofia natural foi o gênio que governou meu destino; gostaria, portanto, 

de, neste relato, apresentar os fatos que me levaram a essa predileção. 

Quando eu tinha treze anos fomos todos em excursão balneária perto de 

Tonon; a inclemência do tempo obrigou-nos a passar um dia confinados no 

hotel. Foi quando por acaso encontrei um livro de Cornélio Agrippa.[...]. li e 

estudei as delirantes fantasias desse escrito com deleite; pareciam-me 

tesouros que poucos, além de mim, conheciam. Descrevi a mim mesmo como 

tendo sido sempre imbuído de um fervente desejo de desvelar os segredos da 

natureza. (SHELLEY, 2006, p. 43-4) 
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 Anos mais tarde ao iniciar o curso de medicina, Victor não se contentava com 

aulas meramente teóricas ou filosóficas, seu verdadeiro anseio era descobrir na prática a 

origem da vida humana, as causas das principais doenças que afligiam a humanidade, e 

conseqüentemente, o segredo da imortalidade. Para tanto, o suíço desafiou a natureza e 

ignorou os conselhos de seus mestres que tentavam convencê-lo que estava prestes a 

cometer o maior engano de sua vida. No diálogo entre Frankenstein e um de seus 

professores de alquimia, o Sr. Krempe, Victor se mostra bastante decidido e disposto a 

leva seu experimento adiante ao preço que fosse. 

 - O senhor realmente empregou seu tempo em estudar tais sandices? 

 Respondi afirmativamente. 

 - Cada minuto – continuou o sr. Krempe com veemência-, cada 

instante que gastou com esses livros foi uma total e absoluta perda de tempo.  

 [...] Nem por isso me via muito inclinado a retornar a esses estudos na 

forma que fosse.  (SHELLEY, 2006, p. 52-3) 

 

 Assim, Victor trabalhou insistentemente em nova descoberta científica durante 

meses confinado em seu laboratório, com o auxílio de alguns manuscritos um professor, 

Sr. Waldman, que lhe confiou seu diário, confessando que quando jovem também tivera 

a mesmo desejo que Frankenstein. Victor passou a percorrer os necrotérios todas as 

noites, a fim de encontrar provas que lhe fornecessem as causas da morte como meio de 

obter o segredo da criação humana. 

Para examina as causas da vida, precisamos primeiro recorrer a morte. 

Interei-me da ciência da anatomia, mas não era o bastante; precisava também 

a decomposição e o apodrecimento naturais do corpo humano [...]. A 

escuridão não tinha nenhum efeito sobre minha imaginação, e para mim um 

cemitério não passa de um depósito de corpos sem vida, os quais, tendo sido 

uma vez o lugar da beleza e da força, são agora alimento para os vermes.Eu 

estava determinado a examinar a evolução dessa decomposição e me forcei a 

passar dias e noites em necrotérios e tumbas[...].” (SHELLEY, 2006, p. 59-

60) 

 Frankenstein, então, reuniu as melhores partes daqueles que julgava serem os 

melhores seres humanos com a finalidade de reconstruir uma criatura perfeita que fosse 

imune às moléstias da vida humana. Ele então concluiu a tarefa que tanto esperava, 

entretanto, quando se deu conta que sua experiência havia dado certo ele desmaiou, uma 
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vez que os meses de trabalho desmedido debilitaram muito sua saúde, e freqüentemente 

era tomado por febres ardentes: 

Foi numa lúgubre noite de novembro que eu completei o resultado de meus 

esforços [...]. Eu vi o baço olho amarelo da criatura se abrir; respirou fundo, e 

um movimento convulsivo agitou seus membros. Como posso descrever 

minhas emoções face dessa catástrofe, ou como delinear o desgraçado que 

com tão infinitas dificuldades e cuidados eu me esforçara para criar? Seus 

membros eram proporcionais, e eu lhe havia selecionado feições belas. Belas! 

Pelo amor de Deus! A pele amarela mal cobria a trama de músculos e artérias 

por baixo; seus cabelos eram de um negro lustroso, e lisos; os dentes, de um 

branco perolado; mas essas exuberâncias faziam um contraste ainda mais 

horrível com seus olhos diluídos, que pareciam ter a mesma cor das órbitas 

branco-pardacentas, e com sua tez enrugada e seus duros lábios pretos [...]. A 

fadiga enfim venceu o tumulto por que eu passava [...]. (SHELLEY, 2006, p. 

65) 

 A esta altura, os familiares de Victor, sobretudo, sua prima adotiva por quem ele 

tinha imenso carinho, Elizabeth, estavam bastante preocupados com a falta de notícias 

do jovem, que seque respondia-lhes as cartas que enviavam. Por outro lado, a Criatura 

enfurecida com que lhe havia acontecido escapou do laboratório levando consigo o 

diário de Frankenstein, e jurou vingança contra seu criador por meio da execução de 

seus entes queridos, um a um. Após se recuperar devido aos cuidados de seu amigo 

Henry Clerval, Frankenstein se dá conta de seu sumiço e decide retornar a Genebra para 

vive ao lado de sua família, contudo, logo após que chegara recebe a triste notícia da 

morte de seu irmão caçula, William, devido a um estrangulamento sofrido a beira de um 

lago da região enquanto brincava. A notícia perturba Victor profundamente que a partir 

de então, de será tomado por imensa culpa por todas as mortes que se sucederam, pois 

ele tinha absoluta certeza, que o assassino se tratava da criatura, cuja vida foi dada por 

ele  

William, meu anjo! Este é teu funeral, teu réquiem!”Ao dizer isso, percebi na 

escuridão uma figura escapando por entre um emaranhado de árvores 

próximo a mim [...] O clarão de um raio iluminou a coisa e revelou 

nitidamente sua forma para mim; sua estatura gigantesca, seus aspecto 

disforme, mais hediondo do que humano, imediatamente me deram a certeza 

de que era o infeliz, o repulsivo demônio a quem eu dera a vida. (SHELLEY, 

2006, p. 86) 

 Logo em seguida também há a ocorrência de um diálogo entre outros 

personagens o qual Victor somente observa e reproduz ao capitão Walton fielmente, 

neste ponto, Frankenstein deixa de se um narrador protagonista para exercer a mera 

função de um personagem observador. O trecho também evidencia o tormento que  irá 
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afligir e destruir a vida do médico, o qual acredita na inocência de Justine e passa a 

sentir culpado por ambos os assassinatos.  

 - Ah, Justine! – disse Elizabeth – Por que você roubou meu último 

consolo? Confiava em sua inocência, e ainda que isso me fizesse muito 

infeliz, não me deixava tão miserável como agora estou! 

 - Você também acredita que sou tão má assim? Você também se junta 

a meus inimigos para me arrasar, para me condenar como uma assassina? – 

Os soluços sufocavam-lhe a voz. (SHELLEY, 2006, p. 97) 

 

 Victor Frankenstein demonstra-se disposto a tudo para se vingar de sua própria 

criação e sua enfermidade psicológica parece atingir seu físico, todavia, ele enfrente 

perigos, mudanças climáticas violentas para vingar a morte de William. Tal perseguição 

também representava para o personagem uma fuga de seus próprios sentimentos e da 

culpa que trazia consigo em viver no mesmo local e com as mesmas pessoas, as quais 

ele destruíra a vida, por conta de seus ímpetos científicos.  

Às vezes eu conseguia suportar o profundo desespero que me esmagava, mas 

em outras o remoinho das paixões em minha alma me fazia procurar, pelo 

exercício físico e pela mudança de ares, algum alívio para meus intoleráveis 

sentimentos. Foi num acesso desses que repentinamente abandonei meu lar e, 

dirigindo meus passos aos vales alpinos nas imediações, fui busca na 

magnificência, na eternidade de suas paisagens, algum esquecimento de mim 

mesmo de minhas tristezas efêmeras, porque humanas. (SHELLEY, 2006, p. 

106) 

 Percebe-se, então, novamente, a presença da teoria das narrativas encaixadas, de 

Reuter, pois dentro da narrativa de Frankenstein, há inserida a narrativa do monstro (em 

primeira pessoa) que descreve suas impressões dos primeiros momentos de vida e suas 

sensações ao ser abandonado pelo próprio criador. Revoltado, Frankenstein decide 

percorrer caminhos árduos para encontrar o ser vingar-se dele. Neste momento, nota-s a 

inversão dos papéis entre perseguido e perseguidor durante o encontro de ambos os 

personagens: 

É com considerável dificuldade que lembro da época inicial de minha 

existência; todos os acontecimentos desse período me vêm confusos e 

indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações se apoderou de mim: 

eu via, sentia o contado e o cheiro das coisas, e ouvia ao mesmo tempo [...] 

(SHELLEY, 2006, p. 116) 
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 A partir deste momento o monstro assume a narrativa homodiegética, ou 

simplesmente em primeira pessoa, e descreverá sua trajetória de vida a seu criador, e lhe 

fará um pedido que destruirá de vez a vida de Frankenstein. Também, é possível 

perceber, que autora se vale de um recurso bastante inteligente para introduzir tal 

personagem grotesca ao enredo. O trecho acima representa uma prolepse do que está 

por vir, embora ainda esteja presente na narrativa de Frankenstein, o discurso da 

Criatura passa a se introduzido lentamente. 

A Narrativa da Criatura 

 Retomando o aspecto teórico postulado por Yves Reurter e exemplificado no 

capítulo I do presente trabalho, é importante destacar que toda a narrativa do monstro 

bem como a de Frankenstein, ocorrerá em forma de retrospecção (analapeses), que lhe 

servem para descrever suas primeiras impressões da realidade e sua difícil adaptação a 

sociedade: 

É com considerável dificuldade que lembro da época inicial de minha 

existência; todos os acontecimentos desse período me vêm confusos e 

indistintos.Uma estanha multiplicidade de sensações se apoderou de mim [...] 

(SHELLEY, 2006, p. 116) 

  

 A Criatura (nota-se que a falta de um nome próprio para o se simboliza a busca 

por sua identidade enquanto ser humano)inicia sua narrativa relatando os dias em que 

viveu escondido em um celeiro de uma família rural, com a qual aprendeu muitas coisas 

dentre elas ler e escrever, entretanto, quando descoberto pelos DeLacey, o ser foi 

expulso do local, por conta de sua aparência grotesca. O diálogo a seguir relata bem as 

sensações do monstro perante a vida. 

 - Perdoe-me o incômodo – disse eu. – Sou um viajante precisando de 

muito de algum repouso; o senhor me fará um grande favor se me permiti 

ficar alguns instantes junto ao fogo. 

 -Entre disse DeLacey. – Tentarei ser-lhe útil no que estiver ao meu 

alcance; infelizmente, meus filhos estão fora, e como sou cego, receio que 

seá difícil arranjar-lhe algo para come.  (SHELLEY, 2006, p. 149) 

 Este diálogo deixa clara que a aparência incomum da Criatura é o que realmente 

causa espanto nas pessoas, pois por muitas vezes ele já havia sido apedrejada e expulso 

de muitos locais como a cidade por as pessoas o julgarem um monstro. Desta forma 
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Mary Shelley introduz à sociedade uma reflexão sobre discriminação social sem ofender 

a moral e os costumes da época. Ciente que sua aparência não o permitiria viver junto 

dos demais, refugiou-se no vilarejo em que viviam os DeLacey, ou seus “protetores” 

como assim os chamava. Desta forma, a Criatura se valeu de força física avantajada e 

durante as madrugadas enquanto a família dormia, ele os auxiliava carregando montes 

de lenha, por exemplo, que uma pessoas comum pouco provavelmente seria capaz de 

fazer. Ainda em relação ao diálogo, o fato de velho DeLacey ser cego permitiu a 

aproximação de ser, e uma vez que não poderia vê-lo, também não poderia sentir medo. 

Ademais, as falas da Criatura provavam que suas intenções eram boas e que apenas 

necessitava de uma chance para com a sociedade e que ambos os lados poderiam 

conviver harmoniosamente respeitando-se as deficiência físicas ou morais de todos.  

 Retomando o conceito das narrativas encaixadas percebe-se que não limites 

específicos que separam as três narrativas entre si, embora todas sejam em primeira 

pessoa. A obra se inicia com as narrativas de Walton a irmã Margaret, depois a 

narrativa de Frankenstein a Walton que por sua vez as reconta novamente, e por fim a 

narrativa da Criatura, a qual está inserida dentro da narrativa de Victor quando ambos se 

encontram no topo de uma montanha gelada. O romance termina com novas cartas de 

Walton a irmã testemunhando todo o ocorrido e encerrando a estrutura circular do 

enredo.  

 As três narrativas são em primeira pessoas, contudo, a de Victor e da Criatura 

são as principais que desencadeiam uma série de acontecimento, então, pode-se afirmas 

que neste ponto ambos os personagens assumem o papel de narradores protagonistas, 

enquanto que Walton permanece como narrador onisciente – sabe de absolutamente 

tudo e repassa ao leitor, entretanto, sua voz não é percebida no romance por não omitir 

considerações a respeito dos fatos. A irmã de Walton, Margarete Saville, na verdade, 

representa o leitor, pois é por meio de suas cartas que ambos tomam conhecimento de 

tudo tornando-se também, leitores oniscientes. Em relação as narrativas de Frankenstein 

e da Criatura, enquanto um dos dois assume a narrativas, o outro passa a ser meramente 

testemunha dos fatos. Neste ponto, então, conclui-se que Walton cumpre muito bem seu 

papel visto que a função primordial do narrador é apenas informar ou descrever os fatos. 

 Em suma, o leitor não esperar por uma narrativa em ordem direta e bem 

delimitada, é imprescindível que entenda aspecto de referências encaixadas elaborado 
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pela autora para que consiga entende grande parte dos acontecimentos, e prova disto é o 

discurso de Walton inserido na narrativa de Frankenstein no encerramento do livro, em 

que Victor parece se importar muito com a veracidade dos relatos, visto que a 

onisciência de Walton o faz saber de todo o destino dos personagens e desfecho do 

romance, portanto, assume grande responsabilidade perante o leitor: 

Frankenstein descobriu que eu tomava notas de sua história, pediu para vê-las 

e tratou de corrigi-las e ampliá-las em várias partes, mas principalmente deu 

vida e espírito às conversas que teve com seu inimigo. (SHELLEY, 2006, p. 

232) 

 Retomando a narrativa da Criatura, o ser relata que no instante em que os filhos 

do velho DeLacey retornaram a casa em que viviam e viram o ser de aparência 

monstruosa de peto de seu pai cego o expulsaram violentamente, despertando-lhe de vez 

o ódio daquele mundo em que vivia o que o levou a cometer loucuras. Enfurecida, a 

Criatura incendiou a casa da família. 

Neste momento a porta se abriu, e Félix e Ágata entraram. Quem seria capaz 

de descrever o horror e a consternação deles ao me ver? Ágata desmaiou. 

Félix avançou num salto, e com força sobrenatural arrancou-me de perto de 

seu pai, a cujos joelhos eu estava: num ataque de fúria, jogou-me e golpeou-

me violentamente com uma vara. Maldito, maldito criador! Por que estou 

vivo? Por que naquele instante, não extingui a centelha de vida que você tão 

arbitrariamente me deu? [...] Então, atirei minha tocha, que atingiu a palha, os 

gravetos e as urzes que eu pusera na casa, incendiando-os enquanto eu 

urrava. O vento alimentou o fogo, e a casa logo estava envolta em chamas, as 

labaredas lambendo-a com suas línguas destruidoras. (SHELLEY, 2006, p. 

151) 

 Embora estivesse tomado pelos ímpetos de revolta e vingança, seguiu viagem 

pela natureza em busca de seu criador e não demonstro que não havia pedido sua boa 

índole: 

Mal me escondera quando uma garotinha apareceu correndo na direção em 

que eu estava, rindo, como se corresse de alguém de brincadeira. Continuou 

assim junto às margens íngremes do rio, quando subitamente escorregou e 

caiu na correnteza do rio. Precipitei-me de meu esconderijo e com muita 

dificuldade, devido à força da correnteza, salvei-a, arrastando-a para a 

margem. Ela estava desacordada e eu me esforcei por todos os meios ao meu 

alcance para restaurar-lhe a consciência, quando subitamente fui 

interrompido pela chegada de um camponês, provavelmente a pessoa de 

quem ela fugia brincando. Ao me ver, ele arremeteu contra mim e, 

arrancando a garota de meus braços, apressou-se a escapar para o mato 

fechado.Segui-os toda velocidade sem saber por quê; mas quando o homem 

me viu chegando peto, ele apontou na minha direção um revólver que 

carregava e disparou.Eu caí no chão, e meu agressor, com presteza ainda 
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maior, fugiu para o mato. Essa então era a recompensa por minha 

benevolência! Salvara um ser humano da destruição e minha recompensa era 

agora me contorce com uma dor miserável de um ferimento que despedaçara 

carne e osso. (SHELLEY, 2006, p. 157-8) 

 Após se recuperar do ferimento, a Criatura decidiu seguir viagem atrás de seu 

criador e executá-lo com suas próprias mãos. Tal desejo se intensificou durante sua 

viagem após sofrer discriminação novamente ao tentar se aproximar de um menino, o 

qual julgava ser puro de coração e desta forma poderia quem sabe persuadi-lo a ser seu 

amigo, não obtendo muito êxito tenta fazê-lo a força. Nota-se que neste exato ponto as 

narrativas voltam a se encontrar para que alguns fatos sejam melhor esclarecidos. O 

monstro então descreve o assassinato de William Frankenstein O episódio que será 

mostra que a Criatura embora soubesse que estivesse errada, concretizou a aniquilação 

de sua primeira vítima com o objetivo de atingir seu inimigo: 

 Levado por um impulso,agarrei o menino quando ele passava e o 

aproximei de mim. Assim que ele me viu, pôs as mãos sobre os olhos deu um 

grito estridente; forcei-o a tirar as mãos do rosto e disse: 

 “- Criança, que isso significa? Não pretendo machucá-lo; ouça-me.” 

 “Ele tentou se liberta com violência, gritando: 

 “- Solte-me! Monstro! Coisa feia! Você quer comer e me despedaçar. 

Você é um ogro. Solte-me, ou eu vou chamar meu pai. 

 “- Menino, você nunca mais vai ver seu pai de novo; você vai vir 

comigo. 

 “- Monstro horroroso! Solte-me. Meu papai é um conselheiro; ele é o 

sr. Frankenstein; ele vai puni-lo. Nem ouse me prender 

 “- Frankenstein! Você então tem parte com meu inimigo: com aquele 

ao qual jurei eterna vingança; você será minha primeira vítima. 

 “A criança ainda lutava e me chamava de nomes que traziam 

desespero ao meu coração; agarrei sua graganta para silenciá-lo, e num 

instante ele estava morto aos meus pés.Contemplei a vítima, e meu coração 

encheu-se de júbilo com o triunfo infernal; batendo palmas, exclamei: 

 “- Eu também sou capaz de criar desolação; meu inimigo não é 

vulnerável; essa morte o levará ao desespero, e mil outras misérias vão 

atormentá-lo e destruí-lo.” (SHELLEY, 2006, p. 159) 

 

A narrativa de Victor Frankenstein 
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 Neste ponto a narrativa volta para Victor Frankenstein, provando a teoria das 

narrativas encaixadas, emolduradas por um discurso maior que se inicia com o capitão 

Walton. As três narrativas demonstram relatos confessionais em primeira pessoa, cuja 

finalidade do discurso é apresentar ao leitor suas justificativas para os erros cometidos e 

o convidam a decidir qual dos três merece ser “ouvido”. O encaixe triplo também trás a 

tona as similaridades entre os três personagens, que embora o fizessem de formas 

distintas buscavam pelo mesmo objetivo, o sucesso pessoal, traduzido por um ideal de 

busca que parece nunca se concretizar. A infelicidade de Frankenstein, a rejeição social 

do monstro e o desejo de exploração do capitão são resultados do egoísmo particular de 

cada qual que lhes resultaram em solidão. 

 Liderados por esta vontade de superarem as próprias barreiras, os três passam a 

ter suas vidas limitas a fatos que se completam entre si: Victor só pensa em destruir o 

ser criado por ele próprio, o qual destruiu sua família, a Criatura por sua vez busca se 

vingar de seu criador pelo descaso e pela rejeição, e quanto ao capitão Walton, este 

parece não temer nem por sua própria vida ao enfrentar as geleiras árticas. Para os três, 

ver estas situações solucionadas lhes trariam o verdadeiro sucesso, mesmo que lhes 

custasse o eterno infortúnio. 

 Assim, é possível se perceber que cada história é retransferida a um novo 

narrador, retomado a estrutura cíclica do romance. O objetivo desta retomada é afastar o 

leitor de apenas um narrador específico, lhe dando a versão completa dos fatos por meio 

de diversas óticas para que ele possa tirar suas próprias conclusões sem ser induzido 

pela perspectiva de apenas um personagem. Tal esquema muito bem planejado pela 

autora se comprova por meio das narrativas de Victor e da Criatura, visto que ora o 

leitor sente ódio do ser que destruiu a família Frankenstein, ora é capaz de sentir 

compaixão pela Criatura que se mostra terrivelmente infeliz por conta da rejeição de seu 

criador. Tal estrutura também confere maior profundidade psicológica aos personagens, 

uma vez que ao final de cada narrativa, o leitor percebe que ambos foram igualmente 

culpados por seus erros e tentaram justificá-los comento novos desacertos ao invés de 

tentarem reparar o mal cometido.  

 Retomando o aspecto teórico descrito no primeiro capítulo, percebe-se que é 

justamente o sistema de encaixe que torna a obra complexa, pois se analisadas 

separadamente, as narrativas postulam um aspecto atemporal, ou mitológico 
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representativo dos acontecimentos da humanidade intitulado de tempo mítico por 

Massaud Moisés. Embora esta definição seja maior que a classificação de tempo 

cronológico ou psicológico, o sistema de encadeamento torna o romance psicológico, 

pois o leitor tem a nítida impressão que os acontecimentos demoram muito mais  a 

acorrer do que de fato aconteceram, entretanto, a própria importância da narrativa é 

maior que esta percepção temporal. 

 A partir deste momento Frankenstein volta a assumir a narrativa em primeira 

pessoa, e o monstro lhe faz uma indagação, a qual lhe custaria destruição final de sua 

família e sua própria vida. Também, é possível notar que embora o discurso seja 

predominantemente em primeira pessoa, há a presença de diálogos entre Victor e a 

Criatura enfatizando a teoria das narrativas encaixadas, como segue no trecho abaixo 

composto de fragmentos de diálogos entre ambas as personagens: 

 - Sou só e infeliz; a humanidade nada quer comigo; mas alguém tão 

disforme e horrível quanto eu não vai me negar sua companhia. Minha 

companheira deve ser da mesma espécie que eu e te os mesmos defeitos. Esse 

ser você terá de criar. 

 - A criatura parou de falar e fixou o olhar em mim à espera de uma 

resposta. 

 - Você deve criar uma fêmea para mim, com a qual eu possa viver e 

trocar os sentimentos necessários à vida. É algo que só você pode fazer, e que 

eu exijo como um direito meu que você não pode se recusar a me conceder. 

 - Eu recuso sim – respondeu Frankenstein - e nem sob nenhuma 

tortura consentiria com tal pedido. Você poderá me tornar o mais infeliz dos 

homens, mas nunca conseguirá me fazer vil a meus próprios olhos. Criar 

outro igual a você, para assombrar o mundo junto com você? Jamais. 

 - Você está errado. Sou mal porque sou infeliz. Afinal, não me 

escorraça e odeia toda a humanidade? Você mesmo, meu criador, me faria 

em pedaços sem hesitação ou remorso; lembre-se disso e me diga por que eu 

deveria ter mais piedade pelos homens do que a que eles têm por mim? 

 - Você se propõe – respondeu Frankenstein- a fugir das regiões 

habitadas pelos homens, para ir morar na selva onde apenas os animais serão 

sua companhia? [...] Você jura? [...]. Consentirei o que você me pede, desde 

que jure solenemente abandonar para sempre a Europa, e todo e qualquer 

lugar próximo aos homens, assim que eu lhe entregar a fêmea que o 

acompanhará em seu exílio. 

 - Juro – exclamou ele. (SHELLEY, 2006, p. 162-6) 
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 Frankenstein, então, partiu para Londres na companhia de seu amigo, Henry 

Clerval, para começar sua tarefa de criação de novo ser, entretanto, o médico decidiu 

repensar sua decisão e desistiu de cumprir sua promessa, pensando que não conseguiria 

cometer o mesmo erro novamente. Contudo, Victor não sabia que estava sendo seguido 

e vigiado pelo monstro: 

Tive um arrepio e meu coração falhou quando, olhando para cima, vi sob a 

luz da Lua o demônio no batente da janela. Um sorriso sinistro contorcia seus 

lábios enquanto ele me fitava, ali às voltas com a tarefa que ele me designara. 

Sim, ele me seguira em minhas viagens; havia ficado em florestas, escondido 

em cavernas, ou se refugiado em charnecas vastas e desertas; e agora viera 

conferir meu progresso e exigir o cumprimento de minha promessa.Quando o 

encarei, seu semblante expressava a mais extrema e traiçoeira das maldades. 

Pensei na loucura que tinha sido minha promessa de criar outro como ele e, 

trêmulo de cólera, despedacei a coisa em que vinha trabalhando. O monstro 

me viu destruir a criatura de cuja existência futura sua felicidade dependia e, 

com um uivo demoníaco de desespero e vingança, desapareceu. (SHELLEY, 

2006, p. 184) 

 

 Assim, levado por um ímpeto devastador, o monstro executou sucessivamente os 

familiares e entes queridos de Frankenstein, porém, a fúria do criador chega ao auge 

quando o monstro assassina Elizabeth em sua noite núpcias com Victor, após se 

casarem a pedido do pai da família em seu leito de morte provocada, claro, pelo 

monstro. Por conseguinte, Victor também jura vingança e promete perseguir o ser até 

sua morte. Desta forma, a narrativa do monstro volta a se encaixar na de Frankenstein, 

quando ele lhe faz uma ameaça: “Muito bem. Partirei, mas lembre-se: estarei com você 

em sua noite de núpcias.” (SHELLEY, 2006, p. 187). Cumprindo sua sede de vingança, 

ele, que já havia destruído Justine e o pequeno William, e fez suas próximas vítimas 

Henry Clerval e Elizabeth e, posteriormente, o outro irmão de Victor, Ernest 

Frankenstein e seu pai. 

 Victor, atormentado pela frase ameaçadora da criatura que ecoava em seu 

cérebro a todo o momento e sentindo-se culpado por todas as mortes que ocasionara até 

então, foi acometido por uma febre intermitente que o deixou de cama por mais de dois 

meses. Após recuperar-se segui viagem de volta a sua casa decidido a casar-se com 

Elizabeth. Frankenstein, também pediu ajuda a polícia e a um delegado amigo de seu 

pai, sr. Kirwin, para capturarem o ser, entretanto, não obtiveram êxito. 
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 Após a cerimônia de casamento, Victor e Elizabeth seguiram viagem e estavam 

decididos a passarem aquela noite em Evian, local que Frankenstein julgava ser seguro. 

O médico não havia desistido de capturar e punir sua própria criação, sendo assim, 

trancou Elizabeth em um quarto e seguiu acompanhado por policiais a procura do 

assassino, nas redondezas por precaução. Foi quando Elizabeth ficou só, que 

Frankenstein descreve o pior momento de sua vida: 

[...] Quando ouvi de repente um grito estridente, terrível. Vinha do quarto em 

que Elizabeth estava. Ao ouví-lo a verdade reveleou-se inteira, de uma vez só 

em minha mente [...] Meu Deus! Por que não expirei naquele instante? 

Porque ainda estou aqui para contar a destruição da minha melhor esperança 

e da criatura mais pura da Terra?Lá estava ela, sem vida, inanimada, jogada 

na cama, sua cabeça caída e suas feições pálidas e distorcidas cobertas em 

partes pelo cabelo [...] (SHELLEY, 2006, p. 217) 

 Frankenstein, então, retornou a sua casa em Genebra e ao dar a trágica notícia a 

seu pai, o senhor de cabelos brancos não resistiu e faleceu a poucos dias depois da 

chegada de Victor. A partir de então, o médico teve seus sentidos abalados e decidiu 

procurar a ajuda de um magistrado para capturar o ser a qualquer preço: 

[...] Era o monstro que eu criara, o demônio miserável que eu pusera no 

mundo para me destruir. Uma raiva louca se apoderava de mim quando eu 

pensava nele, e eu desejava, e rezava ardentemente, conseguir por as mãos 

nele para uma vingança tão extraordinária quanto era sua maldição. 

(SHELLEY, 2006, p. 221) 

 A raiva de Frankenstein atingiu seu ápice quando o magistrado incrédulo em seu 

relato e convicto de que nenhum ser humano jamais seria capaz de criar um se  tão 

abominável como aquele, o qual destruiria sua família, lhe negou ajuda, e nas próprias 

palavras do criador, não lhe restou nenhuma outra alternativa senão faze justiça com as 

próprias mãos. Assim, ele descreve o início de sua jornada incansável a procura do 

inimigo até chegar ao navio do capitão Walton, momento em que as narrativas voltam a 

se encaixar:  

Minha vingança não tem importância para o senhor; e, no entanto, ainda que 

eu admita ser isso algo reprovável, confesso que é a única e avassaladora 

paixão de minha alma. Minha raiva se torna inexprimível quando penso que o 

assassino, que eu pus à solta no mundo, ainda existe. O senhor recusa meu 

pedido; não tenho outra alternativa senão dedicar-me inteiramente, mesmo 

que me custe a vida, à destruição dele [...] minha primeira resolução foi 

abandonar Genebra para sempre; minha terra natal, que, quando era feliz e 

amado, me era tão cara, tornara-se a adversidade odiosa .providenciei uma 

quantia de dinheiro, junto com algumas jóias que haviam pertencido a minha 

mãe e parti. Foi o início de um errar pelo mundo que só terá fim com a minha 
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morte. Atravessei uma vasta parte da Terra e enfrentei todas as provações que 

viajantes que passam por desertos e países bárbaros encontram. Não sei bem 

como sobrevivi; mais de uma vez deixei meu corpo exausto cair em alguma 

planície deserta e rezei pela minha morte. Mas a vingança me mantinha vivo; 

não ousaria morrer e deixa meu adversário vivo. (SHELLEY, 2206, p. 223-4) 

  

 O trecho a seguir representa momento da morte de Victor Frankenstein velado 

por seu amigo Walton, o qual passará a representar de certa forma o próprio Victor, 

visto que o desejo do médico era perpetuar sua vingança contra o demônio, e este 

incumbe o explorador de realizar tal tarefa. Portanto, fica claro que não foi ao acaso que 

Frankenstein confidenciou a Walton toda sua trajetória de vida, na verdade, sua intenção 

desde o início de seu relato inserido nas cartas do capitão era apresentar-lhe um motivo 

real que comprovasse os atos de maldade a ponto de despertar também em Walton sede 

de vingança: 

Ah, quando o espírito que me guia, conduzindo-me ao demônio, me permitirá 

o descanso que tanto desejo, ou morrerei eu e ele continuará vivo? Se isso 

acontece, Walton, você vai jurar que ele não escapará, que você vai encontrá-

lo e perpetrar minha vingança, matando-o. Estaria eu me atrevendo a pedir-

lhe que assuma minha peregrinação, para te de suportar todas as adversidades 

pelas quais passei? Não; não sou tão egoísta. No entanto, seu eu morrer, e ele 

aparece, se os espíritos que presidem a vingança conduzirem-no até você, 

jure que você não o deixará vivo. (SHELLEY, 2006, p. 231) 

 

A narrativa final do Capitão Walton 

 A narrativa volta a ser conduzida por Walton, ainda por meio de cartas 

endereçadas a Margaret Saville. A passagem que será descrita abaixo sintetiza a 

chegada do monstro ao navio em que estava seu criador já sem vida. Aqui, então, é 

possível se notar que o tempo, a narrativa e o espaço da Criatura passam a ser nulos, 

pois como mencionado acima, era o desejo incessante de exterminar o criador que o 

abandou ainda no laboratório que motivavam a existência do ser; com a morte de 

Frankenstein sua existência passa a não ter mais sentido e não lhe esta mais nada senão 

esperar por sua morte também. A mesma análise é válida para os outros narradores: a 

busca de Frankenstein pelo monstro não teria sentido se ele não o tivesse abandonado e 

este se vingado da forma mais cruel possível: aniquilando, um a um, os entes queridos 

de Victor. No leito de morte de Frankenstein, o demônio mostrou - se arrependido e 
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confessou ter levado sua vingança longe demais, entretanto, seu “pai” seu elo de ligação 

com a civilização, e uma vez que tal elo é desfeito é inevitável a morte de seus ideais e 

conseqüentemente de seu corpo. Quanto ao capitão Walton, embora seu destino final 

não seja revelado no romance, não se pode desconsidera seu sofrimento pela busca 

infindável pelo sucesso; a própria narrativa de Frankenstein representa o sofrimento de 

Walton, para quem o médico simbolizava o ideal de luta, coragem e perseverança frente 

a dor. Em suma, para Walton, Victor Frankenstein era um ideal modelo, e para o capitão 

ele somente conseguiria cruza o Ático sendo forte como Frankenstein, Contudo, sua 

morte representa também a morte dos ideais de busca do capitão Walton. A passagem a 

seguir descreve o arrependimento do monstro por seus crimes visto a fragilidade de 

Frankenstein em seu leito de morte: 

Seu arrependimento – disse – agora é supérfluo. Se você tivesse ouvido a voz 

da consciência e prestado atenção à dor do remorso antes de te levado ao 

extremo seu ímpeto de vingança diabólica, Frankenstein ainda estaria vivo. 

(SHELLEY, 2006, p. 242) 

 No caso da narrativa de Victor ao capitão Walton, ocorre uma retrospecção: 

analepses e flash backs para recontar sua trajetória ao amigo com uma finalidade 

específica que foi descrita acima que pode ser comprovada pelo leitor ao final da obra (a 

aniquilação do monstro) de acordo com as próprias palavras de Frankenstein: 

Você já deve percebido, Capitão Walton, que passei por desgraças enormes e 

sem igual. Tinha decido que a memória desses males deveria morrer comigo, 

mas você conseguiu me faze alterar minha decisão. Você busca 

conhecimento e sabedoria, como eu também busquei; e eu ardentemente 

espero que a realização de seus desejos não venha a se uma serpente a 

envenená-lo, como foi no meu caso. Não sei se o relato de minhas 

desventuras lhe será útil ; no entanto, ao considerar que você segue o mesmo 

caminho e se expõe aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, imagino 

que você poderá tirar uma lição adequada da minha história, que poderá 

ajudá-lo a te sucesso em seu empreendimento, ou consolá-lo no caso de 

fracassar [...]. (SHELLEY, 2006, p. 34) 

Podemos observar nas passagens a seguir, representadas pelas cartas de Walton 

a imã, tanto no início do romance, quanto em seu desfecho. Estas passagens se 

caracterizam por uma narração objetiva de acordo com perspectiva do próprio capitão 

sem a interferência de narradores externos: 

  

Escrevo-lhe rodeado pelo perigo e sem sabe se estou destinado a rever a 

minha querida Inglaterra e os amigos ainda mais queridos que nela 
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habitam.Estou cercado por montanhas de gelo que ameaçam a todo momento 

esmaga meu navio.Os bravos camaradas que persuadi a serem meus 

companheiros procuram em mim auxílio, mas não tenho nenhum a dar. Há 

lago de terrivelmente aterrador em nossa situação, mas ainda assim minha 

coragem e minha esperança não me desertaram. Mas é terrível pensar que a 

vida de todos esses homens foi posta em perigo por mim. Se estivemos 

pedidos, meus desígnios malucos terão sido a causa. (SHELLEY, 2006, p. 

235). 

 Já os sumários estão presentes nas narrativas de Frankenstein e da Criatura 

inseridas nas cartas de Robert Walton. Nelas, o leitor tem a nítida impressão de um 

prolongamento temporal e espacial, caracterizando o tempo e o espaço psicológico, 

respectivamente. Tal perspectiva acontece, por esses fatos terem ocorrido anteriormente 

ao momento em que são narrados. Embora, estes fatos estejam dentro de outra de 

encaixe, que no caso são já mencionadas cartas de Walton, são contados em 1ª pessoa, 

esta foi uma estratégia adotada pela autora com a finalidade de conferem maior 

veracidade aos acontecimentos, visto que este modo dramático permite ao leitor 

penetrar na mente dos personagens e te acesso a seus pensamentos e estados 

psicológicos. Para o capitão Walton, este também foi um recuso muito favorável, pois 

atribui os relatos as vozes dos narradores a quem estes pertencem, lhe a 

responsabilidade de assumi a autoria do foi dito. O sumário abaixo trás as sensações 

emocionais de Frankenstein ao ouvi do monstro o pedido de uma companheira narrados 

na voz do próprio personagem que as sente: 

Fique comovido. Tremia só de pensa nas possíveis conseqüências se cedesse 

ao pedido, mas senti que havia algo justo em seus argumentos. Sua história e 

os sentimentos que agora expressava provam que ele era uma criatura capaz 

de sensações sutis; não estaria eu, como seu criador, devendo a ele toda a 

poção de felicidade que estava em meu poder proporcionar-lhe? (SHELLEY, 

2006, p. 164) 

 

 Novamente, é possível se estabelece uma ligação do foco narrativo com o 

aspecto espacial da obra. O sistema de encaixe que caracteriza toda a obra também se 

permite afirmar que os espaços que são descritos ao longo do romance metaforizam as 

etapas de vida dos personagens que se modificam de acordo com seus conhecimentos 

adquiridos e experiências vivenciadas. Portanto, o espaço, é um símbolo que 

complementa a narrativa.  

 A narrativa de Victor se inicia em Genebra, lugar que lhe remete a infância e a 

juventude, permeada pela ideia da paz família. Depois sua descrição se modifica e é 
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ambientada em Ingolstadt, local onde estudou medicina e trás a tona a figura do jovem 

cheio de projetos e sonhos, cada vez mais sedento pelo conhecimento. Entretanto, 

poucas páginas após esta descrição, a mesmo local é representativo de médico, cientista 

e pesquisados obcecado por descobrir as origens da vida e os segredos da perfeição 

humana. E por último, aparece o Ártico, que funciona como pano-de-fundo para um se 

arrependido de seus erros, pela destruição de sua família e abeira da morte que para ele 

naquele momento seria sua transcendência. 

 A trajetória do monstro é similar a de Frankenstein neste aspecto: o primeiro 

ambiente por ele descrito é o laboratório de Victor que para ele simboliza ao mesmo 

tempo momentos de alegria e de profunda tristeza, pois é lá em que ele se dá conta de 

sua existência e de seu abandono pelo criado. Mais tarde a cassa da família DeLacey é o 

cenário representativo de abrigo contra as condições climáticas, proteção contra a 

sociedade e aprendizado a respeito da própria vida. Já o lago representa a morte de sua 

primeira vítima, William Frankenstein, e as montanhas em que se escondeu ao perseguir 

seu inimigo. É também no mesmo local que avulta o cenário em que o mostro pede pela 

criação de uma companheira. Por último, há o Ártico que parece ser um cenário comum 

aos dois personagens em que irão ocorre suas mortes. 

 Por último, mas não menos importante, há os locais percorridos por Robert 

Walton: O Ártico, que é o destino final de Frankenstein e da Criatura, é o ponto crucial 

da expedição de Walton, enquanto que este local representa o fim dos ideias e, por 

conseguinte, o fim da existência dos outros dois narradores, este é o ponto geográfico 

que simboliza a busca pela notoriedade do capitão. È neste mesmo local, também que 

acontecem os relatos de Frankenstein, sua morte, o aparecimento da Criatura e seu 

arrependimento. Portanto, o Ártico é a metáfora dos do início e do final dos ideias dos 

três personagens, que foram marcados pela luta por objetivos, suas decepções, seus 

fracassos e a solidão.  

 A ideia da morte permeia toda a narrativa, mas somente no final é que fica clara 

a morte de seus protagonistas como meio de reparar as outras motes ocasionadas por 

eles. Como já mencionado outras vezes a perda de seus ideais, para eles é sinônimo de 

ausência de vida, também. O romance termina com o monstro, arrependido, que parte 

para as geleiras árticas, esperando por sua morte, seu único consolo e sua forma de 

purificação pelo mal causado. A última passagem da obra descreve o desaparecimento 
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do monstro contado por Walton, que também afirma te visto o monstro arde em chamas 

logo após deixa seu navio. Neste aspecto a idéia de purificação pela morte é 

comprovada, visto que um dos valores mitológicos do fogo é a purificação da alma: 

[...] Mas logo – gritou ele com um entusiasmo solene e triste – morrerei, e 

aquilo que sinto não mais sentirei. Logo estará extinta esta ardente miséria. 

Subirei em pira funérea em triunfo e exultarei na agonia entre a tortura das 

chamas. A luz dessa conflagração desaparecerá; minhas cinzas serão 

espalhadas no mar pelos ventos. Meu espírito repousará em paz, ou se ele 

ainda existir, com certeza não será da mesma maneira. Adeus. Ao dize isso, 

pulou da cabine para a jangada de gelo que estava junto ao navio. Logo as 

ondas o transportaram para longe, e ele se perdeu na escuridão e na distância. 

(SHELLEY, 2006, p. 247) 

 O destino final do capitão Robert Walton não é mencionado na obra, entretanto, 

presume-se que seu final também seja morte, pois sua vida também perdera o sentido 

diante dos fatos sobrenaturais narrados por Frankenstein e pela Criatura. 

   

2.8-  O corpo condenado 

 

“A disciplina é uma anatomia política do detalhe” (Michael Foucault, 1997, p.134) 

O corpo do monstro de Frankenstein é sem dúvida um corpo abjeto, pois se trata 

de um ser estranho, gigantesco e anormal, aos olhos da sociedade inglesa dos séculos 

XVIII e XIV, cujo propósito era destruir a humanidade, ainda de acordo com a 

sociedade. Todavia, à medida em que a obra avança, já não é mais possível que o leitor 

atribua todo o teor de horror da narrativa aos monstro. Pouco a pouco ambas as 

personagens se confundem e Victor Frankenstein torna-se tão horripilante e feio (ou 

mais) do que sua própria criação. 

Segundo Foucault explica, ao longo de sua obra, Vigiar e Punir (1997) todo 

grande espetáculo de punição física refere-se ao corpo supliciado pela dor. Com Victor 

e a Criatura isto não foi diferente. Ambos foram castigados por suas ambições e 

sofreram em seus corpos as marcas das mesmas. Embora as teorias referentes às formas 

de punição somente tenham sido um pouco mais esclarecidas a partir de a 1830 (cerca 

de 12 anos após a publicação da primeira edição de Frankenstein), a Inglaterra foi um 

dos países mais reacionários ao cancelamento dos suplícios. No éculo XIX, o poder o 
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sobre o corpo do outro não deixou de existir, entretanto, o suplício não era mais apenas 

uma técnica do sofrimento, mas passou a representar um item abjeto da perda de um 

direito. 

Criador e criatura, ambos abjetos sofreram a perda de um direito, o direito mais 

importante e fundamental de todos: o da vida. Segundo Foucault (1997, p.20) sem a 

privação da liberdade ou sem método punitivos ao corpo: Victor e seu ser foram 

privados de viver a liberdade do home, ou seja, de viver uma vida plena, com condições 

mínimas de sobrevivência. O castigo físico para ambos foi apenas a consequência de 

seus ímpetos de vingança. A Criatura desprezada por aparência jurou vingança ao seu 

criador que a abandonou e a cada atrocidade cometida, sua aparência se assemelhava 

cada vez mais com de um monstro. Frankenstein por sua vez, sofreu primeiramente com 

as doenças do corpo físico, em prol da criação de um ser perfeito do ponto de vista 

fisiológico, para depois sofrer ainda mais com um corpo castigo pelo tempo 

perseguindo a Criatura, a qual ele abandonou e se exterminou sua família. 

Foi na Idade Média que nasceu a noção de inquérito, no sentido de que aquele 

que julgava o autor de um crime e lhe aplicava uma sanção legal era visto como o 

detentor do poder. A partir deste ponto surgiram questões que veicularam medicina à 

jurisprudência, isto é, os monstro (entende-se por monstros os portadores de anomalias 

físicas e psíquicas), os pervertidos e os “inadaptados” ao mundo deveriam castigados, 

para que aprendessem as “leis naturais da vida” por meio do suplício, atribuindo-se, 

assim, aos castigos, a falsa de ideia de moralização. 

Neste período então, consoante Foucault (1997, p. 25) surgia um novo sistema 

penal definido por grandes códigos, que levou os juízes a um processo global de julgar 

algo além dos crimes: “foram levados em suas sentenças a fazer coisa diferente de 

julgar; e o poder de julgar foi, em parte, transferido a instâncias que não são as dos 

juízes da infração.” Sendo assim, os juízes aparentemente tinham a permissão de 

ostentar os suplícios. 

Na construção do corpo do monstro Victor Frankenstein seguiu os mesmos 

princípios de escolha do século XVII, nos quais a figura de soldados ideais eram 

descritas e termos de louvor. Os soldados tinham ser, obrigatoriamente, aqueles por seu 

vigor, coragem e força e seu orgulho era admirável pois carregavam consigo a qualidade 

da valentia. A partir do século XVIII os chefes de Estado começaram a perceber que era 
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possível “fabricar” soldados ideias, que de um corpo inapto se poderia criar “máquinas 

precisas” de combate. Formando-se, então, a ideia de soldado ideal. O cientista da obra 

de Shelley compreendeu esta ideia muito bem e tomou para si a função de fabricar o 

“soldado perfeito”, o qual pensava, que com o tempo poderia ser moldado de acordo 

com suas vontades para se tornar cada vez mais hábil e poderoso, ou seja, a sua própria 

imagem.  

Como posso descrever minhas emoções em face dessa catástrofe, ou 

como delinear o desgraçado que com tão infinitas dificuldades de cuidados 

eu me esforçara em criar? Seus membros eram proporcionais, e eu lhe havia 

selecionado feições belas. Belas! Pelo amor de Deus! A pele amarela mal 

cobria a trama de músculos e artérias por baixo; seus cabelos eram de um 

negro lustroso, e lisos; os dentes de, de um branco perolado; mas essas 

exuberâncias apenas faziam um contraste ainda mais horrível com seus olhos 

diluídos, que pareciam ter a mesma cor das órbitas branco-pardacentas, e 

com sua tez enrugada e seus duros lábio pretos. (SHELLEY, 2006, p.65) 

 

O fragmento acima extraído da obra poderia ser compreendido, de acordo com 

Foucault (1997, p.133) como uma “anatomia política” que gera uma perfeita “mecânica 

do poder”. Victor Frankenstein pensa ter o domínio dos corpos dos outros de maneira 

que o faz pensar que são máquinas que podem ser operadas de acordo com sua vontade, 

com a rapidez e a eficácia que se espera ter. A disciplina que apresenta durante o 

processo de fabricação deste corpo submisso (embora fisicamente muito mais forte que 

o seu), faz com que o corpo da criatura seja um corpo dócil, cuja disciplina somente 

aumenta sua força. 

Para Foucault “a ‘invenção’ desta nova anatomia política não deve ser entendida 

como uma descoberta súbita” (1997, p.134), mas como uma multiplicidade de processos 

de origens e localizações diferentes que se repetem e se apoiam com a intenção de 

criação de método de convergência geral, que é, na verdade, apenas uma fachada, para a 

dominação do corpo submisso. 

Se a disciplina é construída constantemente com atenção especial aos detalhes, é 

claro que estes somente poderiam ser no grande controle político e moral do corpo 

docilizado. Consoante Foucault (1997, p.135), a era clássica não criou ou inaugurou, 

mas acelerou e trouxe novas técnicas para a normatização dos corpos naturais. É por 

meio da análise e observação das características mais tênues que se encontram 

estratégias de dominação. Se tomarmos como base o modelo de funcionamento de um 
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quartel general, por exemplo, observaremos que os regulamentos, inspeções e meios de 

controle são estritamente minuciosos e laicizados, o que futuramente se refletiria na 

educação, mais precisamente nas salas de aula. 

Como já dito há pouco, a era clássica trouxe à tona um conjunto de técnicas e 

processos para a docilização dos corpos, e desta maneira, nasceu, também o homem 

moderno, fruto da disciplina da distribuição do homem no espaço. A disciplina em 

relação ao espaço (local) refere-se a um lugar fechado em si mesmo, protegido que 

esconde a própria monotomia. É lá que ocorre o disciplinamento dos “vagabundos” e 

‘miseráveis”. Nos quarteis, por exemplo, é o onde o exército é treinado para massificar 

os “vagabundos”,  fazer a população crer que dentro daquelas paredes está ocorrendo o 

treinamento, o preparo das tropas para evitarem conflitos com as autoridades civis. 

Observa-se que este processo ocorre até hoje, e fica claro ao a relação entre civis e 

autoridades policiais em meio as manifestações populares. 

Foucault (1997, p.138) continua a explicar que nem sempre estes “soldados” 

passam por situações de “clausura”, pois para um treinamento eficaz, o espaço deve ser 

flexível e seguir os princípios da localização imediata, ou do quadriculamento, isto é 

cada indivíduo em seu lugar, evitando os agrupamentos. Se analisarmos, sob um novo 

ponto de vista, o espaço geográfico descrito na obra, observaremos que ocerre um 

processo semelhante ao descrito acima, pois grande parte das perseguições entre os 

indivíduos (criador e criatura) ocorrem em espaços amplos e de difícil acesso, como o 

topo de montanhas geladas, onde as pluralidades dos seres se confundem e o espaço, 

então, passa a se subdividir e se apliar. A própria arquitetura geográfica do local se 

encarrega de dificultar o processo de perseguição. As paisagens tornam-se pano de 

fundo para embates entre ambos e criam um espaço útil para a vingança. 

Em meio às regiões selvagens da Tartária e da Rússia, embora ele 

sempre escapasse de mim, mantive-me sempre com seu encalço. [...] A neve 

caia, e eu via suas pegadas enormes na planície branca [...] O frio, as 

privações e a fadiga eram o que menos doía diante do que eu estava destinado 

a sofrer [...] (Shelley, 2006, p.226) 

Com o exemplo acima, temos uma ideia das punições que ambos se impuseram 

é não é por acaso, que o monstro faz uma ameça a seu criador em meio a uma 

perseguição: “Meu reinado ainda não terminou [...] Você está vivo, e meu poder é 

absoluto. Siga-me; vou em direção ao gelo eterno do Norte, onde você sentirá toda a 

miséria do frio e do gelo, à qual eu sou invulnerável [...]. (Shelley, 2006, p.227) 
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Os indivíduos encontravam-se isolados da civilização, mas aos mesmo tempo 

era possível localizá-los, pois o que os mantinha vivos era o desejo de vingança. Mary 

Shelley soube articular muito bem as disposições geográficas das narrativas. Ambos 

estão tão disciplinados e motivados por sua sede de vingança, que os espaços são 

intercambiáveis, ora parecem celas de prisões que acorrentam os monstros às sua 

própria infelicidade, ora funcionam como espaços complexos e funcionais. 

Após a compressão dos excertos acima, fica nítido que os desejos de vingança 

mútua tornam-se ainda mais intensos e o suplício parece não amedrontar criador e 

criatura, senão na hora da morte, quando ambos parecem tomar consciência de seus 

atos. Shelley soube muito bem percorrer e dominar a técnica narrativa que ela mesma 

inaugurou. Há múltiplos espaços e situações ao longo do romance, mas todos são 

organizados, transmitindo ao leitor a sensação de que ora Victor Frankenstein detém o 

poder sobre o corpo do monstro, ora o Monstro detém o poder sobre o corpo e a vida do 

médico suíço, que vê suas forças se exaurirem após o assassinato de cada ente querido 

seu e a casa perseguição. Portanto, ambos os corpos são normalizados mutuamente. 

Embora o tempo da obra não seja totalmente cronológico e sua passagem ocorra 

ao longo de anos, ele mantém um rigor necessário para o desenrolar da trama. A 

passagem de tempo no laboratório de Frankenstein, tanto na construção do monstro, 

quanto na construção inacabada de uma companheira para ele, transmitem a ideia de o 

jovem suíço é um operário de suas próprias ambições que trabalha incansavelmente em 

sua “fábrica”. Ele sofre todas as perdas da qualidade questionável de seu tempo: fadiga, 

controle ininterrupto de sua mente, pressão, perturbação física e mental e finalmente a 

doença. Porém, para ele o tempo gasto será “pago” a ele de volta com o reconhecimento 

e exaltação de seu feito que lhe assegurará a detenção do poder pela vida, prestígio e 

dinheiro. 

Quando Frankenstein se deu conta do que havia feito e abandonou sua própria 

criação (gerando nela o desejo infindável de vingança contra seu criador), ele o fez pois 

tomou a consciência de que seria incapaz de impor ao seu “filho” uma relação mútua de 

respeito, mas também de boas condições de “trabalho mútuo”, eficaz e rápido. A 

disciplina, novamente, para Foucault, se define a partir das relações em que o corpo 

mantém com o objeto que manipula. Isto é, é estabelecida uma cuidadosa ideia de que 
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um não existe sem o outro, (1997, p.147) o que provavelmente apavorou o médico, 

levando- o ao abandono do ser. 

Para Foucault, “um corpo disciplinado é a base de um gesto eficiente” (1997, 

p.148) e foi exatamente esta linha de raciocínio que o médico seguiu durante o processo 

de constituição da criatura. Frankenstein trabalhou incansavelmente para ver seu desejo 

se concretizar, pois a disciplina que define as relações do corpo com o objeto 

manipulado. Na verdade, há um cuidadosa e delicada relação de utilidade mútua que 

torna o processo completo. 

Victor se utiliza exaustivamente dos corpos alheios para seus experimentos sem 

se preocupar com o perigo moral que estava trazendo para a sociedade. Para ele, era 

proibido perder tempo, pois cada segundo desperdiçado equivalia a possibilidade de ver 

seu monstro vivo jogada fora, como nos mostrará um trecho de um dos relatos contidos 

no diário de Frankenstein. Foi exatamente por meio desta técnica de sujeição que o 

novo corpo (objeto) foi se constituindo. O corpo ali presente estava da maneira como 

Victor Frankenstein imaginou: constituído de sólidos humanos e comandado por 

movimento, entretanto, era um corpo mecânico suscetível às operações externas e que 

possuía um tempo, ordem e condições internas próprias, fator este que assustou  

Frankenstein quando se deu conta do que havia feito. 

Eu tinha trabalhado duramente por quase dois anos, com o único objetivo de 

infundir vida a um corpo inanimado. Privei-me de descanso e de cuidar da 

minha saúde. Era algo que eu desejava com um ardor que excedia em muito 

qualquer moderação; mas agora que tinha terminado, a beleza do sonho se 

desvanecera, e horror e desgosto sufocantes enchiam meu coração. 

(SHELLEY, 2006, p.65) 

Frankenstein, de fato, não havia se dado conta que após constituído e reanimado, 

ele teria que “adestrar” o ser laboratorial, até aquele momento sua única preocupação 

fora construir uma máquina multissegmentada por peças humanas. Ele não havia 

pensado no fato de que a elaboração de qualquer processo em um corpo ocorre de 

maneira individual. Victor não procurou amarrar, multiplicar, tampouco criar novas 

funções no ser mesmo que com o propósito de “adestra-lo” moralmente, ele somente o 

fez na parte física do monstro. 

O monstro sofreu inúmeros maus tratos sociais decorrentes de seu abandono; e 

foi assim, então, que ele teve que criar seus próprios mecanismos de “adestramento” 

com o propósito de garantir sua sobrevivência. O passo mais importante tomado por ele  
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foi a vigilância, que para Michael Foucault (1997, p.169) é uma peça chave do nosso 

aparelho interno de produção. 

Não podemos deixar de destacar a ideia de que em todos os sistemas 

disciplinares há um mecanismo penal, mesmo que pequeno. O ‘chefe’ ou criador no 

caso de Frankenstein é aquele produz poder e o distribui de maneira contínua e se 

beneficia com um tipo de justiça própria que segue formas particulares de sanção e 

julgamento, e as penalidades normalmente qualificam punições que fogem aos sistemas 

tradicionais de castigo e reprimem diversos comportamentos.  

Em princípio, são descritas as atrocidades cometidas pela criatura que causam no 

leitor a sensação de que ele deve pagar por seus crimes, ou seja, representa um 

indivíduo a ser corrigido, todavia, ao longo do desenrolar da trama, podemos perceber 

que Frankenstein fora tão culpado ou mais pelos delitos cometidos pelo monstro e passa 

de “chefe” para ser que deve ser castigado. Em primeiro momento o castigo tem a 

função de reduzir os delitos, pois se espera que ele seja corretivo, isto é, que 

representem um sistema de mão dupla: gratificação-sanção. 

Entretanto, nem sempre as punições aplicadas são de ordem corretiva, pois a 

maneira como o castigo é aplicado é decisiva no processo de aprendizagem do 

castigado. Muitas vezes as punições que seguem o modelo judiciário, como por 

exemplo, masmorra, multas e açoites pouco corrigem o indivíduo, e por vezes acabam 

intensificando o problema, gerando ainda mais revolta naquele sofreu as penalidades, 

pois afastam ainda mais das regras. 

Não podemos afirmar se as punições sofridas por ambos os personagens foram 

de fato corretivas ou não, pois eles sofrem um trágico final, porém, é fato que tanto 

Victor como o Monstro sofreram as punições da natureza, isto é, o próprio curso da 

vida, se encarregou de lhes castigar com solidão, infelicidade e uma fadiga profunda 

que os levou a sérias enfermidades. Shelley mostrou novamente sua bagagem cultural 

aos descrever as cenas dos castigos, porque é muito mais interessante que o leitor tenha 

ao final uma lição de “moral” do que sejam mostrados apenas punições do âmbito 

judiciário, que provavelmente pouco ensinariam aos personagens. Ambos são fadados a 

solidão por atos de abandono e vingança, e ao final são capazes de reconhecerem seus 

próprio erros. Mesmo nos últimos momentos da obra, Victor Frankenstein ainda 

demonstra um desejo forte de vingança, mas sua própria condição física o impede de ir 
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mais além. Como nos mostra o trecho abaixo, mesmo em seu leito de morte ele ainda 

sente que o único culpado de tudo e a Criatura, que mais uma vez desperta a compaixão 

do leitor. 

- Ai de mim! As forças com que eu contava realmente se foram; sinto que 

morrerei logo, enquanto ele, meu inimigo e perseguidor, pode ainda estar 

vivo. Não pense, Walton, que em meus últimos momentos de vida sinto 

aquele ódio extremo e o desejo ardente de vingança de que lhe falei; mas sei 

que há justiça em meu desejo de que meu adversário morra. Nesses últimos 

dias estive ocupado examinando minha conduta até agora; não vejo nela o 

que reprovar [...] A tarefa de destruí-lo era minha, mas fracassei. [...] 

(SHELLEY, 2006, p.240) 

 

2.9 - O filme Frankenstein 

 

Como já foram descritos com mais detalhes as releituras filmográficas de 

Frankenstein de diferentes épocas nos ateremos apenas a versão criada e dirigida em 

1994 por Kenneth Branagh e que é considerada pelos estudiosos da área como a versão 

mais fiel à obra original. Todavia, os conceitos de fidelidade e originalidade são 

questionáveis, ainda mais se considerarmos o fato de que não existia Hollywood na 

época em o livro publicado. Trata-se da versão, na qual Branagh interpreta Victor 

Frankenstein, Robert De Niro, a Criatura e Helena Bohanam Carter, Elizabeth 

 Para que possamos compreender sinteticamente no que consistem os conceitos 

de “fidelidade” e “originalidade” dentro de uma obra literária, não podemos esquecer 

que criação do filme não deixa de ser um ato tradutório, dentro dos qual há impressa a 

visão do tradutor, do diretor, dos produtores e dos atores acerca da obra a ser 

reconstituída. Para tanto, analisaremos sinteticamente alguns conceitos sobre o assunto. 

Para se repensar a questão da fidelidade de tradução, será utilizado o exemplo 

citado em Oficina de Tradução, de Rosemary Arrojo, (2005, p.37-8) a respeito do 

personagem aspirante a escritor, Pierre Menard, que pretendia recriar uma cópia da 

obra de Miguel de Cervantes, Quixote, respeitando o contexto histórico, social, 

circunstancial, intencional e motivacional de Cervantes. A impossibilidade óbvia de 

realização do sonho de Menard permite reformular o conceito do “original” e repensar a 

questão da fidelidade. O que Menard pretendia, era criar um palimpsesto por meio da 
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imagem do texto, contudo, não conseguiu ser fiel ao original visto que o próprio texto 

original não é imutável. 

Não é um receptáculo de conteúdos estáveis e mantidos sob controle, que 

podem ser repetidos na íntegra. O texto de Cervantes, como qualquer outro 

texto, literário ou não, somente poderá ser abordado por meio de uma leitura 

ou interpretação. Como Pierre Menard, todo leitor ou tradutor não poderá 

evitar que seu contato com os textos (e com a própria realidade) seja mediado 

por suas circunstâncias, suas concepções, seu contexto histórico e social.  

 Outro exemplo bastante utilizado por Arrojo para ilustrar a questão da fidelidade 

é a recriação da figura de Cleópatra. Imagina-se a seguinte situação: um concurso de 

fantasias realizado em São Paulo na década de 20, no qual todas as convidadas deverão 

comparecer vestidas a caráter e ao final da festa seria realizado um concurso com 

jurados especializados em história egípcia e conhecedores da história de Cleópatra, 

rainha do Egito que viveu, aproximadamente no século I antes de Cristo, para eleger 

qual a candidata mais “fielmente” caracterizada de acordo com a Cleópatra “original”. 

 Se fosse possível rever a foto da vencedora nos dias atuais, poderia se perceber 

características inerentes à década de 20. Embora todo conjunto da fantasia devesse 

remontar a época da rainha, seria evidente que os tecidos e cortes utilizados para criar a 

fantasia seriam próprios dos anos 20, e o mesmo é válido para a maquiagem e o 

penteado, até mesmo a forma de expressão corporal da vencedora seria uma reprodução 

dos costumes da década de 20. Se tal foto fosse comparada com as das vencedoras do 

mesmo concurso realizado na mesma época, mas em cidades distintas, também seria 

possível perceber certas peculiaridades. Caso o concurso fosse realizado no ano de 

2010, tais percepções também seriam notáveis, visto que nenhuma Cleópatra de 

nenhuma cidade de nenhuma época está ilesa às idiossincrasias. 

 Do mesmo modo que foi impossível para Menard recriar uma cópia de 

Cervantes, também foi impossível se recriar ‘Cleópatras’ perfeitas e totalmente 

compatíveis com a original segundo explica Arrojo: 

É impossível resgatar integralmente as intenções e universo de um autor, 

exatamente porque essas intenções e esse universo serão sempre, 

inevitavelmente, nossa visão daquilo que poderiam ter sido. [....] O resgate 

das intenções originais de um determinado autor, o que somente podemos 

atingir em nossa leitura ou tradução é expressar nossa visão desse autor e de 

suas intenções. 
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 Em suma, todo conhecimento que alguém produz é fruto de sua história, dos 

livros que leu dos conhecimentos que adquiriu e sua visão de mundo em particular, 

portanto, ninguém pode considerar algo como inteiramente seu.  

 Ao produzir qualquer tipo de linguagem, seja oral ou escrita, o emissor e o 

receptor também participam de um processo de tradução, que ocorre por meio da 

interação comunicativa, que ocorre por meio de três tipos de mensagens: a mensagem 

pretendida, a mensagem virtual e a mensagem efetiva. A mensagem pretendida constitui 

a intenção comunicativa do emissor, a mensagem virtual corresponde às diferentes 

interpretações que podem ser geradas a partir do que foi expresso e a mensagem efetiva 

é aquela que se realiza especificamente no destinatário, cuja interpretação depende de 

fatores lingüísticos, do conhecimento de mundo do receptor e da intenção do 

interlocutor. A seguir o autor ilustra como ocorre a configuração desta dimensão 

lingüístico-tradutória: 

O ato tradutório toma como ponto de partida uma mensagem efetiva, isto é, a 

mensagem derivada do texto original tal como decodificada pelo receptor-

tradutor e a transforma em nova mensagem pretendida (não idêntica à 

mensagem efetiva). Tal segunda mensagem pretendida será submetida às 

mesmas vicissitudes da mensagem pretendida original, passando por nova 

expressão lingüística, num código e em função de um referente com 

potencialidades e restrições diversas daquelas que presidiram à geração do 

texto original, redundando em nova mensagem virtual, que, por sua vez, será 

apreendida como um conjunto de novas mensagens efetivas (uma por cada 

ato de recepção/leitura). 

 O compromisso da fidelidade não é apenas requerido na relação texto/tradutor, 

mas é preciso se estabelecer um ponto de equilíbrio entre centrífugo (tendência à 

alteridade) e o centrípeto (a procura pela identidade do tradutor). Entretanto, tal ponto 

de equilíbrio não pode ser definido normativamente, e apresenta oscilações devido, a 

pelo menos, três fatores que estão sempre presentes no ato tradutório: 

1- Fatores relacionados aos participantes do ato tradutório como competência 

lingüística, intencionalidade, relação diacrônica, relação entre os destinatários, 

etc. 

2- Fatores relacionados ao código lingüístico: semelhanças e distanciamentos entre 

língua e cultura de partida e língua e cultura de chegada. 

3- Funções do texto: grau de familiaridade dos participantes do ato comunicativo 

com fatores extra textuais como funções de linguagem (referencial, apelativa, 
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metalingüística, etc.), contexto do ato tradutório, funções implícitas ou 

explícitas, etc. 

Após a breve ilustração citada acima dos elementos que podem 

prejudicar o ato tradutório deve ficar claro que não se pode exigir uma fidelidade 

total àquilo que é por definição inacessível: a mensagem pretendida emitida do 

emissor. A mensagem virtual, também não é totalmente traduzível, apenas partes 

dela podem ser decodificadas. Assim, o ponto crucial para a questão da 

fidelidade deve ser a mensagem em si, aquela que o tradutor apreendeu do texto 

original com base na sua experiência individual e única. A seguir, as palavras de 

Aubert sintetizam como a questão do instrumento humano (o olhar interpretativo 

do tradutor sob o texto) funciona em um processo de tradução: 

 

 

Mas nem o compromisso da fidelidade não se define tão somente na relação 

texto original/tradutor. Como instrumento humano, suporte, para o ato 

tradutório, ou seja, de um ato de comunicação interlingual, é de se esperar 

que o tradutor tenha, como de fato tem – grau passível, é verdade, de certa 

variação, conforme a intencionalidade do ato tradutório – um compromisso 

de fidelidade com as expectativas, necessidades e possibilidades nos 

receptores finais.Ou, mais apropriadamente, com a imagem que o tradutor se 

faz de tais expectativas, necessidades e possibilidades. (AUBERT, 1988, 

p.75) 

 

 

Conclui-se então, que o ato de traduzir é praticar o paradoxo em si, que 

nada mais é do que o resultado do processo comunicativo em si, potencializado 

em maior escala. Se não houvesse perda de informações, devido a fatores 

diversos como as diferenças entre códigos, culturas, momentos históricos, etc. 

não haveria motivos para se traduzir. Também não haveria tradução, senão 

houvesse a tentativa, mesmo que em vão, de se alcançar a fidelidade, a busca 

pelo o que o autor “quis dizer”, expressa por meio de diálogos, 

intertextualidades, etc., que são, essencialmente, incompatíveis. Então, pode-se 

afirmar que a fidelidade na tradução ocorre pela associação da diversidade 

cultural com identidade do tradutor, e é dessa instabilidade, desse compromisso 

instável que surge a tradução propriamente dita. 

 

Apesar das reflexões acima sobre no consiste o ato tradutório, o que é um 

original e até ponto vai a fidelidade, novamente, podemos afirmar que esta 

versão de Branagh é a mais fiel às ideias contidas na obra de Shelley. Portanto 
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segue abaixo algumas das imagens do filme para possamos compreender melhor 

tal relação de fidelidade 

 

No início do curso de medicina, Victor Frankenstein mostra-se 

determinado a descobrir as origens da vida por meio do estudo da morte. 

Persistente e inquieto questiona seus professores sobre uma possível (re) criação 

da vida em laboratório. Mas é com a ajuda do professor Waldman, o qual já 

havia feito experimentos na área que ele decide levar seu projeto mais adiante.
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Então, o professor Waldman decide ajuda-lo: 

 



117 
 

   

 

Waldman, então, entrega a Frankenstein seus segredos mais obscuros: 
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Pouco tempo após iniciarem suas pesquisas, Waldman falece e Frankenstein se 

vê sozinho para provar ao mundo todo seu conhecimento científico. A partir deste 

momento, ele passa as noite percorrendo cemitérios e necrotérios da cidade, em busca 

dos restos mortais dos seres humanos mais fortes ágeis e inteligentes e logo começa sua 

“fabricação” laboratorial: 
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Frankenstein finalmente consegue dar vida ao ser: 
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Victor Frankenstein, em seguida, desmaia e ao acordar cai em si, se dando conta 

do mal cometido e tenta matar a Criatura (a qual nunca teve um nome) como forma de 

reparar o erro: 
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 A criatura consegue escapar e começa então a sofrer as torturas sociais: 
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 A criatura consegue fugir para a floresta e se refugiar no celeiro de uma humilde 

família, a qual observava todas as noites pelas frestas da madeira, e foi assim que 

conseguiu aprender a ler e escrever e sobre o mundo e as pessoas ao seu redor. 

 

 

 Fica claro que a Criatura era essencialmente boa, pois certa vez, como forma de 

gratidão a família que o acolheu, ele tentou auxiliar um morador da casa trazendo-lhe 

lenha para sua lareira. Trata-se de um senhor cego, que por não poder enxergar sua 
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aparência tenebrosa o acolheu e o agradeceu pelo ato gentil. Entretanto, 

infortunadamente, a família adentrou na casa no exato momento em que a Criatura 

conversava com o velho e o acusaram de monstro de agredi-lo. Todos fugiram e 

atearam fogo na casa. A Criatura cansada sofrer, que já havia encontrado o diário de 

Victor Frankenstein e já sabia o ler, naquele momento, então, jurou se vingar de seu 

criador. 

 

 

A partir de então, a Criatura começa a perseguição a seu Criador e planeja 

exterminar todos os membros de sua família, um a um, cruelmente, até que ambos se 



126 
 

   

encontrassem e ele pudesse matar Frankenstein. O primeiro a morrer foi William, o 

irmão mais novo de Victor que brincava com a babá na beira de um lago próximo a 

mansão da família, e foi encontrado morto. Depois foi a vez de Ernest, o irmão do meio 

de Frankenstein, que foi encontrado afogado no mesmo lago. Quando William fora 

estrangulado, a criança brincava com um colar com um pingente que pertencia a babá e 

somente isso fora encontrado, levando as autoridades a acusarem Justine (a babá) pela 

morte do menino, condenando-o a forca. Entretanto, Victor já desconfiado de a Criatura 

rondava sua vida impediu tal atrocidade, mas a moça veio a falecer no dia seguinte de 

desgosto e tristeza. 
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Frankenstein então passou a percorrer as geleiras do norte em busca da sua criação com 

a finalidade de exterminá-lo. Porém ao se encontrarem a Criatura pediu ao médico que 

antes que tentasse qualquer ato contra ele, que o ouvisse ( neste ponto se inicia a 

narrativa do monstro) e atendesse o seu pedido: uma companheira para que pudessem 

viver juntos, isolados da sociedade. 
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          A Criatura, antes de fazer o seu pedido acusa Frankenstein de tê-lo abandonado 

e criado um ser sem alma que sofreu os maus tratos de uma sociedade que julga pelas 

aparências: 
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Frankenstein começa, então, a trabalhar na construção de uma fêmea para a 

Criatura, mas ao se dar conta de que cometeria uma nova transgressão às leis naturais 

desiste e destrói tudo que já havia feito. A Criatura que observava secretamente o 

trabalho de Frankenstein, neste momento, enfurecida jura a seu criador uma vingança 

como ela jamais vira. 
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 O pai de Victor, o sir. Frankenstein neste momento já se encontrava muito 

doente e debilitado por conta dos traumas sofridos, então Victor resolve se casar as 

pressas com sua prima de criação Elizabeth e eles partem para um local distante onde 

pudessem se abrigar e proteger-se da vingança. Todavia, o inesperado acontece: 
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O monstro entrega a Frankenstein o coração, ainda pulsante, de sua noiva e foge. 

Victor, em um ato desesperado tenta reanimar Elizabeth em seu laboratório, mas desiste 

ao perceber que ela jamais seria a mesma. 

 

Por último a Criatura extermina o último membro da família Frankenstein, 

incendiando a mansão em que o pai de Victor descansava em leito de morte: 
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Iniciam-se assim, as perseguições com um desejo latente e mútuo de vingança. É neste 

momento que Victor Frankenstein volta a ser o narrador da trama recontando sua 

história ao capitão de navios, Walton, que reconta as narrativas de Frankenstein e do 

Monstro a sua irmã por meio de cartas: 
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Embora nunca tenha admito, de fato, Frankenstein, ao final da perseguição, já 

muito doente e cansado, abeira da morte, demonstra certo arrependimento pelo que fez, 

como mostra a cena acima, e reflete sobre o mal uso que fez de seu dom do 

conhecimento e da inteligência. Logo em seguida, o Monstro entra no navio de Walton 

e lhe conta sua versão dos fatos. 
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Victor Frankenstein acaba falecendo e a Criatura se arrepende, assim como seu Criador, 

das atrocidades que cometeu e se mata junto ao corpo de Frankenstein com uma tocha 

de fogo, que neste caso significa a purificação de ambos os corpos. Ao final do filme 

fica claro ao espectador, assim como fica ao leitor do livro, de que não se sabe ao certo 

quem realmente foi o monstro da história e fica a ele a missão de decidi-lo 

.  
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Capítulo III - A pele na qual habita um ser andrógeno 

 

No presente capítulo analisaremos a construção do monstro contemporâneo, que 

no caso será representado pela figura andrógena, Vera, do filme A pele que habito, de 

Pedro Almodóvar. Para tanto, levaremos em consideração alguns conceitos como corpo 

abjeto, anatopolítica do corpo, corpo desejável, anatomopoder do corpo e como a 

medicina plástica que visa corrigir o corpo esteticamente imperfeito. 

A pele que habito é um filme espanhol produzido e dirigido no ano de 2011 pelo 

cineasta Pedro Almodóvar e protagonizado por Antonio Banderas, Elena Anaya e 

Marisa Paredes, cujo enredo se baseia na história do cirurgião plástico Roberto Legard, 

que constrói em seu laboratório um ser andrógeno. Legard é um conceituado médico 

que vive com a filha Norma que possui distúrbios psiquiátricos decorrentes da morte de 

sua mãe. A esposa de Legard sofreu um grave acidente de carro e ficou inteira 

queimada e deformada, e ao ver sua imagem distorcida no espelho se suicidou. A 

menina Norma presenciou a morte da mãe e desde então sofre de fobias sociais. Drº 

Robert, então, interessou-se em criar uma pele capaz de resistir a qualquer trauma. Doze 

anos após a morte da esposa ele vê a oportunidade de aplicar o resultado de seus 

esforços em ser andrógeno acusado de estuprar sua filha Norma. Robert é um médico 

sem escrúpulos que precisou apenas de duas coisas para colocar em prática seu 

experimento: uma cobaia humana, no caso o ser andrógeno (Vera/Vicente) e uma 

cúmplice, Marília, uma governanta que cuida dele e de sua família há décadas. 

Para que possamos compreender os experimentos do drº Legard, primeiramente, 

é necessário entendermos os mecanismos de criação e subversão aos corpos abjetos. O 

conceito de corpo abjeto proposto pela filósofa feminista, Judith Butler é meio entrada 

para refletirmos sobre os processos de exclusão que ocorrem a partir dos discursos 

sociais que nós mesmos construímos. Butler em sua obra Corpos que importam (2002) 

nos propõe reformularmos as noções e os limites que tangem as construções culturais de 

gênero. Gênero é uma construção social que se impõe sobre um corpo passivo, e mais 

especificamente, abrange os conceitos de sexo. Se partirmos do pressuposto de que o 

gênero é construído socialmente, podemos dizer que sexo, cultura e natureza se 

encontram em um mesmo patamar. Este ideia é claramente explicada ao longo das 

teorias de Simone de Beauvoir que nos explica que ninguém nasce mulher, mas torna-se 

uma como foi o caso de Vera. 
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Uma série de significados culturais são inscritos sobre um corpo sexuado desde 

o momento de seu nascimento e se intensificam ao longo da vida, porém, ocorrem 

alguns problemas de concepção durante este ato de construção que nos levam às 

seguintes indagações: existe um sujeito “eu” ou “nós” que executa as funções 

desempenhadas? Durante todo ato de construção há um agente que desempenha esta 

função? Este ato de desempenho é intencional ou voluntário? O sujeito que executa tais 

funções também sofre com os efeitos dela? Primeiramente, Butler nos esclarece alguns 

conceitos (2008, p.59): “gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos 

repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser.” Essa 

aparência substantiva do gênero nos leva à problematização da dicotomia sexo e gênero 

que, ainda de acordo com os pensamentos de Butler, o conceito de gênero se refere a 

normatizações instituídas e repetidas que são inscritas culturalmente num corpo e não 

refletem (ao contrário do que se pensa) a essência interior da pessoa referente ao que é 

“ser homem” e “ser mulher”. 

3.1  Judith Butler e a teoria Queer 

 

As reflexões sobre os gêneros surgiram como ciência na década de 70 trazendo à 

tona a ideia de que masculino e feminino são características determinadas pela natureza 

e que variam de acordo com os fatos sócio-culturais de cada individuo. A inserção deste 

conceito na ciência abriu campos a novas pesquisas sobre o feminismo e feminilidade e 

possibilitaram a análise de diversas práticas em diferentes períodos históricos. Com o 

passar dos anos tais pesquisas se desenvolveram e a sociedade começou a compreender 

que a organização do mundo como um todo, sobretudo ocidental, estava pautado no 

binômio masculino/feminino, o qual demarca as diferenças entre espaços, esportes, 

profissões, comportamentos, etc., mas na verdade é um binômio interdependente. 

Tais ideias abriram espaço para um campo de pesquisa interdisciplinar que 

acompanhava as transformações sociais mais importantes, isto é, trata-se de um periodo 

de efervescência para o movimento feminista que questionava o papel da mulher na 

sociedade e suas hierarquias. Na década de 70 as mulheres já estavam se inserindo no 

mercado de trabalho, embora a maioria deste mercado fosse ainda dominada por 

homens. Assim começaram, então, os movimentos contraculturais que passaram desde o 
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movimento hippie até o movimento que incentiva o uso da pílula anticoncepcional, 

surgindo novos padrões de sexualidade feminina.  

Se as gerações anteriores eram criadas para o casamento, cuidados com o lar e 

procriação, esta nova geração de mulheres defendia o prazer, e o direito de controlar sua 

própria sexualidade. Ficou visível, então, que nem homens nem mulheres eram mais os 

mesmos, tampouco pensavam como as gerações anteriores. Desta maneira, os conceitos 

de masculino e feminino se ampliaram e tornaram-se amplamente abertos a contestação 

Entretanto, a academia não enxergava com os mesmos olhos tais mudanças, e mantinha 

suas pesquisas pautadas no binário homem/mulher, reforçando a visão de que há 

determinadas correspondência entre gêneros com seus respectivos sexos biológicos. 

Estes pressupostos se mantiveram intactos por muitos anos, até que na década de 80 

surgiram novas e fortes teorias contestadoras que a partir de 1990 foi nomeadas de 

Teoria Queer. 

Se os anos 70 foram marcados pela insurgência de movimentos homossexuais, a 

década seguinte ficou marcada por ser bastante conservadora nas relações entre 

heterossexuais, e infelizmente, o mundo conheceu o surgimento da AIDS e das políticas 

preconceituosas de combate à doença voltadas para a população, os quais os chefes de 

Estado julgavam ser os responsáveis pela proliferação da doença, que inicialmente foi 

chamada de “peste gay”. Estas reflexões, então, chegaram ao mundo acadêmico que 

passou a articular uma reelaboração teórica do feminismo, que é quando surgem os 

estudos queer que afirmam que os estudos ligados a sexualidade não podem ser 

desenvolvidos, sem antes intersecioná-los com as próprias dimensões da sexualidade. 

As teorias Queer tinham por objetivo estudar a hierarquização e estigmatização 

dos gêneros. Ao estudarmos tais estigmatizações referentes ao sexo masculino 

perceberemos o quanto elas são importantes para o gênero ao longo da história, uma vez 

que aqueles que não correspondiam a tais pressupostos eram marginalizados e 

considerados imorais. As relações entre dois homens, por exemplo, eram praticamente 

proibidas, visto que aqueles que as mantinham eram anormais, derivados da ideia 

surgida no século XIX da “invenção” psiquiátrica do homossexual. 

Michael Foucault foi um dos pioneiros na observação do surgimento de 

discursos modernos, que buscavam se consolidar nos espaços urbanos e industriais com 

o objetivo de dominar os corpos da população. Surge, então, novos campos da 
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psiquiatria como o do “prazer nervoso” que seria um dos pilares feitos para evitar 

potencialidades degenerativas. Foucault foi o precursor destes estudos e abriu as portas 

para que outros teóricos pudessem avanças suas pesquisas no campo, e as retirassem da 

esfera privada. A consolidação da identidade homossexual esteve durante muito tempo 

veiculada a “invenção” da ideia do heterossexual, mantida durante muito tempo como 

sinônimo de desenvolvimento sexual normal. A partir deste ponto se estabeleceu um 

novo binômio: hetero/homossexual, demarcados respectivamente pelo discurso do 

normal e saudável, contra o desviante e patológico.   

A partir da década de 80 houve uma “repatologização” da homossexualidade, 

fomentando novos olhares e teorias para as populações estigmatizadas como os gays, 

lésbicas, drag queens e afins. Ocorreram, então, novas formulações analíticas que que 

permitiram uma nova abordagem do gênero, rompendo com os limites do heterossexual, 

remarcando as potencialidades para além do binômio masculino/feminino, enfatizando a 

possibilidade de se percorrer ambos os lados. Judith Butler surge como um nome forte 

dentro deste processo e mais tarde propõe que a inteligibilidade dos gêneros na 

sociedade contemporânea é regulada pela coerência imposta por sexo-gênero-desejo-

prática.  

Para a filósofa queer os gêneros inteligíveis se pautam por essa coerência, no 

sentido de que um ser que nasce com uma anatomia masculina deve ser masculino e 

desejar mulheres, caso contrário sofre de uma patologia. Aqueles que não se encaixam 

nesta situação, como são o caso da personagem do filme de Almodóvar, Vera, são 

considerados abjetos e têm a existência e materialidade de seus corpos constantemente 

ameaças, pois suas vidas são consideradas frágeis e precárias, já que são aberrações da 

natureza. Os seres abjetos são parte constituinte do mundo dos anormais e moralizam 

constantemente o imaginário de meninos e meninas considerados saudáveis, com medo 

que um dia possam dominá-los. Os abjetos, então, são considerados ameaças à 

sociedade que luta com violência simbólica ou material para combate-los e perpetuar o 

que considera natural e saudável. 

A década de 90 foi marcada pelos movimentos gays e sua luta pela 

desvinculação da imagem de doentes e anormais. Neste momento se percebe um avanço 

em relação a assimilação a aceitação social destas pessoas, mas aos mesmo tempo, 

também nota-se que as lutas focam-se em direitos institucionais como o do casamento e 



147 
 

   

da formação de uma família. Os padrões corporais também começam a mudar: nota-se 

um aumento de homens gays nas academias batalhando por corpos fortes e musculosos, 

tentando fugir do padrão efemidado estabelecido para eles. Embora a cultura gay não 

seja amplamente aceita atualmente (observa-se casos de violência contra 

homossexuais), é em boa parte, tolerada ao dialogar com valores dominantes. Nas 

novelas, por exemplo, observa-se um número crescente de personagens gays cada vez 

mais distantes do estereótipo estabelecido para elas, mas há a presença de casais 

representados como uma família heterossexual de classe média. Todavia, um outro 

problema se apresentou, parece que um novo estereótipo foi criado: estes casais 

parecem ser assexuados e poderiam facilmente ser confundidos com irmãos ou amigos. 

Entende-se, então, que a aceitação do público com aqueles que se relacionam com seres 

do mesmo sexo é grande, desde que não questionem os valores dominantes. 

Em contraste com estes personagens imposto pela mídia estão os drag queens e 

travestis, por exemplo, às vezes chamados de heteroqueers que de fato rompem com 

estas barreiras e incorporam o feminino em seu comportamento e não correspondem às 

normas e expectativas dominantes. É assim, que surgem as literaturas e filmes voltados 

a este púbico. São manifestações artísticas que escapam das barreiras erguidas pelas 

normas e dão vasão aos desejos sexuais. 

3.2- Judith Butler e a desconstrução dos gêneros 

 

A manutenção destas normas mencionadas acima, aparentemente substanciais, 

gera uma pessoa culturalmente viável, isto é, manipulável, de acordo com Butler (2003), 

aqueles que não se deixam levar pelas normatizações das identidades culturais são 

vistos como incoerentes como os drag queens e travestis, já mencionados 

anteriormente. Estas identidades desafiam a lei de que o sexo decorre do gênero e 

provocam e ideia de que ao assumir um gênero, parece ser quase que inevitável, assumir 

a identidade deste e “teatralizá-lo”. A representação, então, assume o papel do gênero 

do outro, isto é, os “atores” brincam de ser homem ou mulher indefinidademente. 

Esta imitação nos leva a refletir sobre o conceito de originalidade: a paródia 

ocorre a partir da representação de um homem ou uma mulher considerados “originais”, 

portanto, tal imitação não poderia ser considerada original, todavia, é importante 

lembrarmos que não existe nenhum homem ou mulher original visto que o caráter e 
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personalidade de outros homens e mulheres se forma com base na observação da 

representação e construção social de comportamentos destes primeiros homens e 

mulheres aos quais se observa. Portanto, seria um sujeito “original” uma cópia desde 

sempre? 

É neste ponto, que entra em ação a critica butleriana, que vem desconstruir a 

ideia acima. Para Butler, a paródia de gênero que fazemos parte de um original, o que 

presume que não exista um “eu” inicial ao qual imitamos desde sempre, para a feminista 

não existe paródia da paródia, pois a própria ideia de paródia não nos remete a um 

original anterior, pois ele não existe, o que existe é um ideia, uma ilusão de original. 

Nenhuma paródia ou imitação é estável no tempo, não se pode representar a mesma 

coisa para sempre em todo logo. Ao assumir a identidade de mulher, por exemplo o 

sujeito em questão assume o fato de que este é um processo em construção que esta 

sendo mudado e reformulado o tempo tempo, e jamais será encerrado ou completamente 

estável. 

Butler cita em sua obra o pensamento de Jacques Derrida para exemplificar sua 

teoria. Derrida nos diz que o gênero é uma performance de modo que a 

performatividade, como completa Butller (2002, p.34) não é um ato singular , porque é 

sempre a reiteração de um conjunto de normas e, na medida, em que adquire a condição 

de ato no presente, oculta ou dissimula as convenções de que é uma repetição. Desta 

forma podemos afirmar que gênero é uma performance, cuja identidade é mantida pela 

repetição de regras que se cristalizam ao passar do tempo e se mostram como um 

produto do sujeito eu. Essa repetição é ao mesmo tempo a reencenção dos velhos atos e 

novas experiências a partir de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente, 

ou seja, é uma forma de legitimação da norma reguladora da coerência do gênero. 

Em relação à construção de gênero levantada por Butler, a autora sugere que não 

acreditemos cegamente na possibilidade de existir um autor, um “eu” por de trás da 

construção da noção de gênero. Para Butler, esse tal “eu” não está nem antes nem 

depois no processo de construção dos gêneros, mas surge na metade deste processo 

como matriz das relações entre os gêneros. Colocar o sujeito dentro desta matriz não 

significa suprime-lo, mas sim coloca-lo a par de suas condições dentro desta operação. 

A atividade de generificação não pode ser uma expressão humana, ou ato proposital, 

mas é uma matriz que permite a construção cultural maior. Como diz Butller (2002) a 
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matriz das relações de gênero é anterior ao “humano”, portanto, ela descarta um autor, 

um ser responsável por fabricar as noções de gênero, portanto, esse sujeito não é pré-

requisito para a existência nem segue o processo de criação dos gêneros. 

Para o feminismo dos anos 70 o gênero é uma construção e o sexo é base de 

material na qual ocorre este processo. Os binômios desta construção como sexo/gênero, 

natureza/ cultura são resquícios, ruínas da política dominadora dos gêneros. Há 

essencialmente duas ruínas referentes ao sexo: a primeira refere-se ao sexo como um 

dado imutável, uma base biológica, não uma construção. Segunda ruína: o gênero 

designa especialmente a diferença sócio-cultural e política das mulheres em uma 

sociedade e num período histórico pré- determinado.  

Ainda em relação à discussão de gênero não se pode deixar de notar o 

surgimento de uma imensa indústria fabricante de produtos, que segundo seus 

fabricantes, emergem do discurso político feminista. O uso de tecnologias por estes 

meios apenas vem acentuando os binômios homem/mulher, uma vez que suas técnicas 

fotográficas, biotecnológicas, cirúrgicas, farmacológicas, etc, objetivam e acentuam a 

normatização e transformação do ser humano em termos ontopolíticos. 

Não podemos desconsiderar de forma alguma, a existência da teoria queer, 

bastante utilizada por Judith Butler, que, simplificadamente, surgiu nos Estados Unidos, 

na década de 80 a partir de estudos comportamentais de gays e lésbicas e foi fortemente 

influenciada pelas teorias de sexualidade de Foucault, e aprofunda os estudos em 

relação ao feminismo e afirma que o gênero é uma parte essencial do indivíduo, porém, 

orientação e identidade sexual são moldados socialmente, portanto, não existente papéis 

sexuais biologicamente prontos, mas formas socialmente variáveis de desempenho de 

tais papéis. 

Há críticos que afirmam que a teoria queer é diferente do movimento feminista e 

devem ser estudadas separadamente, entretanto, para Butler esta separação é, no 

mínimo, problemática, pois de acordo com seus pensamentos uma não existe sem a 

outra e separá-las seria reduzir a noção de performatividade a uma simples performance 

de gênero. Não há limites concretos que separam ambas as teorias, por este motivo é 

preocupante quando feminista não dão a devida atenção aos movimentos gays, pois 

desta forma atribuem a eles o mesmo heterossexismo que tentam combater. Todavia, 

antes de estabelecer qualquer crítica que seja é necessário compreender as diferenças 
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entre performatividade e performance de gênero: o gênero não é meramente uma 

atuação teatral, isto é, representativo. Butler nos esclarece em Bodies that matter 

(Corpos que importam), que a performatividade é um processo bem mais complexo, 

que engloba a constituição de gênero e de internalização de normas que penetram nos 

corpos e criam um efeito de substancia causado por um efeito de “eu” como um gênero 

constante. A performance então, se encontra no meio deste processo, mas não constitui 

o procedimento em si. 

Em relação ao casamento gay, Butler levanta uma reflexão interessante: ela 

considera que a reivindicação deste direito seja importante, mas não deve ser o ponto 

principal do movimento, pois há outras coisas igualmente importantes para serem 

também conquistas. Então, a feminista nos propõe a reflexão, o casamento não deveria 

ser um direito constituído a todos, isto é, a um número maior de pessoas que queiram se 

casar, como uma família, por exemplo? Por que o casamento deve ser exclusivamente 

entre duas pessoas? 

Retomando as bases da teoria, é evidente que divisão entre sexo e gênero 

funciona como um pilar fundacional da teoria feminista, e evidencia as discussões de 

que o sexo é natural e o gênero socialmente construído. Foi exatamente este o ponto de 

partida de Butler que a levou a questionar o conceito das mulheres como sujeito do 

feminismo. O objetivo da autora é desmontar a concepção de gênero, na qual ele é 

concebido como sentido, essência que regula a própria existência do sexo. 

Assim como Derrida desmontou as estruturas binárias significante/significado, 

Butler desconstruiu a dualidade sexo/gênero e criticou o feminismo como um 

movimento que somente poderia existir destro do Humanismo. Butler buscou 

representar teoricamente a “identidade” das mulheres que foi amplamente defendida 

pelo feminismo e o principal problema apontado por ela foi a ausência de um sujeito 

representativo do movimento. O conceito de gênero culturalmente construído (diferente 

do conceito de sexo) é o viés pelo qual as feministas se basearam para defender suas 

perspectivas “desnaturalizadoras”, sob a perspectiva das quais se associava, no senso 

comum, a figura feminina à fragilidade e que serve até hoje como justificativa para 

certos preconceitos. 

Butler aponta que embora a teoria feminista valorize o sujeito mulher, 

paradoxalmente, uma divisão. Neste sentido, a filósofa buscou desfazer a ideia de que 
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sexo provém do gênero e discute em que medida a distinção entre sexo e gênero é 

arbitrária. Outro problema da teoria feminista é que não problematiza efetivamente a 

questão do desejo, como afirma (1991, p.25): “talvez o sexo sempre tenha sido o 

gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 

nenhuma.” Indicando, assim, que bem como o gênero o sexo é construído 

culturalmente.  

Para Butler, o grande problema da teoria feminista é defender a identidade a 

partir de um gênero e não pelo sexo, o que segundo ela, esconde a aproximação entre 

gênero e essência. Para ela, o ideal seria aceitar o sexo como um dado natural e o gênero 

como um dado construído culturalmente e não o inverso, desta maneira, estaríamos 

expressando a essência do sujeito. Butler considera que haja uma relação metafísica 

nesse relação paradoxal: “ na qual se diz que um eu verdadeiro é simultâneo ou 

sucessivamente revelado no sexo, no gênero e no desejo.” (1991, p.45) 

Ao longo de suas obras Judith estabelece diálogos com diferentes autoras, mas 

um dos nomes mais expressivos é o de Simone de Beauvoir. Durante estes debates, 

Butler indica os limites das análises de gêneros, que para ela pressupõe e definem as 

possibilidades imagináveis por meio da cultura. Butler faz, então, sua emblemática 

afirmação: “A gente não nasce mulher, torna-se mulher” (1991, p.28) e diz que nas 

explicações de Beauvoir não há nada que garanta que o ser que se torna mulher seja 

biologicamente do sexo feminino. 

O sexo, de acordo com a maioria das teorias feministas, é visto como uma 

substância, uma parte da metafísica, e Butler propôs em suas obras justamente o 

procedimento contrário, ou seja, libertá-lo de seu caráter metafísico. O argumento de  

inscontante e contextual, que deve possuir um caráter substantivo, “mas um ponto 

relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergentes.” (1991, p.29) 

A desconstrução do sujeito por Butler ocorreu por meio da crítica às dicotomias 

derivadas de sexo/gênero, e deve ficar claro, que ela não recusa ou desmonta a ideia de 

sujeito, mas propõe a ideia de gênero descentralizado no sujeito. Segundo suas próprias 

palavras: “A presunção aqui é que o ‘ser’ um gênero é um efeito” (1991, p.58). Aceitar 

esse caráter seria o equivalente a aceitar que identidade e essência são expressões e não 

o sujeito em si. 
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Cabe aqui fazermos uma breve analogia com o conceito de desconstrução 

proposto por Derrida, no qual se insere a différance, que simplificadamente, significa 

que nada é ou existe por si próprio, senão num processo de diferenciação das coisas; 

tudo é um jogo de referências. Ainda consoante Butler, não existe uma identidade atrás 

das expressões de gênero, pois a identidade é performativamente construída. Retomando 

o conceito de différence: 

A raptura pós-estruturalista com Saussure e com as estruturas identitárias de 

troca encontradas em Lévi-Strauss refuta as afirmações de totalidade e universalidade, 

bem como a presunção de oposições estruturais binárias a operarem implicitamente no 

sentido de subjulgar a ambiguade e a abertura insistente da significação linguística e 

cultural. Como resultado, a discrepância entre significante e significado torna-se a 

différance operativa e ilimitada da linguagem, transformando toda a referência em 

deslocamento potencialmente ilimitado. (BUTLER, 1991, p.70) 

Quando Butler discute o conceito de mulheres, não se pode desconsiderar que 

pluralmente esta discussão abrange também questões como raça, etnia, idade, etc, pois 

para ela há uma grande normatização em conceitos como estes. Foi apontada por ela, 

também, a possibilidade da existência de uma política sem que seja necessária a 

constituição de uma identidade fixa, de um sujeito que legitime esta política. Ao mesmo 

tempo propõe que repensemos as barreiras que as teorias feministas enfrentam durante a 

tentativa de representação das mulheres. Todavia, se o sujeito feminista deixar de ser o 

motor que impulsiona sua política, muitos problemas surgirão, tais como: sem um 

conceito unificado de mulher, a política feminista poderia perder a base categórica de 

suas próprias afirmações normativas (1991, p.213) 

A partir de tais reflexões surgem novas indagações, quem é de fato este sujeito 

do qual o movimento feminista busca se libertar? Se não existe esse sujeito, por que 

buscamos a emancipação dele? Então, Butler traz uma nova crítica para o que ela 

considera como uma exigência da política: “afirmar que a política exige um sujeito 

estável é afirmar que não se pode haver oposição política a esta afirmação.” (1991, 

p.214). Contudo, ela deixa claro que a existência de um sujeito como premissa não 

significa negar a existência de um. 

O que Butler estaria tentando fazer é deslocar de vez o feminismo para o campo 

do humanismo, inserido nas práticas políticas, de maneira que o espaço fique aberto 
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para o surgimento e crescimento das pluralidades que devem ficar sob vigilância. A 

filósofa ainda que a desconstrução da identidade não deve ser entendida como a 

desconstrução da identidade articulada. O que esta crítica faz é questionar a estrutura na 

qual o feminismo se funda: a política de identidade (1991, p.213). 

Se as identidades deixassem de ser fixas em nome de um silogismo político de 

fato ocorresse a emancipação, qual seria o ganho desta libertação? Aparentemente 

refletir sobre o assunto nos traz mais perguntas do que respostas, mas algo é certo: se a 

política não funcionasse como um conjunto de normativas prontas para servir o 

interesse particular dos governos, a configuração do movimento feminista seria outra. 

Um dos maiores legados do pensamento butleriano, foi sem dúvida, o 

fortalecimento das teorias queer e dos movimentos gays, além de um certo abandono do 

movimento feminista tradicional tido como ultrapassado. A desconstrução feita por 

Butler é apontada como a maior culpada pela esvaziamento dos movimentos feministas 

em detrimentos das teorias queer, porém, a prória Butler discute este aspecto da 

dissociação entre o feminismo e a queer theory, e alerta que há um enorme perigo, 

fazendo isso, em se cair num ato anti-feminista e chegou até a mencionar certa vez, que 

discutir a teoria queer por meio da dissociação da dualidade sexo/gênero tenha sido um 

grande erro. Se foi um equívoco ou não, somente o tempo nos dirá. 

À medida em que nos vamos nos propondo estudar mais a fundo as obras de 

Butler, percebemos que ela não trata do gênero como um mero problema da 

sexualidade, mas como uma questão ligada à políticos e éticos. Quando ela fala em 

performatividade, devemos ter claro em nossas mentes o fato de que as palavras são 

ações e que provocam reações, no caso, atuações, em sujeito social, a que ela 

descontrói, a fim de refletir sobre suas identidades sexuais de gênero. Na verdade, o 

grande legado dos pensamentos de Butler é que ela não defende apenas os direitos da 

mulheres, mais do que isso, a autora, desconstrói as identidades de gêneros com a 

finalidade de se chegar àqueles que são oprimidos por tais categorizações dos gêneros, 

ou seja, daqueles que não se encaixam em nenhuma polaridade. Isto ficará bem claro 

aos analisarmos o filme A Pele que habito. 

O surgimento de novas tecnologias, ao mesmo tempo que representa um avanço 

significativo no campo da ciência, é ao mesmo tempo, uma forma de 

autodisciplinamento aplicadas pelas autoridades governamentais e pelos sujeitos em si 
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que determinam a forma de viver ou ser, no que diz respeito à sexualidade. A 

construção social da sexualidade é criada e mantida em diversos ambientes, entre eles o 

escolar, por exemplo, por meio da reprodução de discursos, que enfatizam que aquele 

que difere da norma é um transgressor, um indivíduo a ser corrigido. Em alguns casos 

mais radicias, tenta-se ignorar a existência do tema e o impacto do mesmo na vida dos 

indivíduos, todavia, Foucault nos esclarece que mesmo que não seja difundido o tema 

continua a existir e a ser pensado: 

Cumpre falar do sexo como de uma coisa que não se deve simplesmente 

condenar ou tolerar, mas gerir, inserir em sistemas de utilidade, regular para o bem de 

todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. O sexo não se julga apenas, 

administra-se (1994, p.27) 

O principal exercício de Butler por meio da desconstrução é evidenciar a 

exclusão, rechaço e marginalização dos que não se encaixam nos binarismos, como 

mencionado acima. Quando se fala em performatividade, é inevitável que esbarremos 

na questão da linguagem que a constrói. A linguagem “correta” da performatividade 

deve ser aquela que ao mesmo tempo aborda e aproxima as questões de sexo, gênero e 

corpo, sem desconsiderar sua materialidade, como a própria autora nos esclarece em 

Bodies that Matter (Corpos que Importam, 2002, p.13):  

Os corpos vivem e morrem; comem e dormem; sentem dor e prazer; 

suportam a enfermidade e a violência e alguém poderia proclamar 

ceticamente que estes “fatos” não podem se descartar como uma mera 

construção. Seguramente deve haver algum tipo de necessidade que 

acompanhe estas experiências primárias e irrefutáveis. E seguramente há. 

Porém seu caráter irrefutável de modo algum implica o que significaria 

afirma-las nem através de meios discursivos. 

Os elementos discursivos são parte dos tradicionalmente considerados “fatos” de 

realidade independentes da ordem alheia. Então, Butler nos questiona por que devemos 

aceitar que a construção discursiva como um elemento que poderia ser suprido 

arbitrariamente? O que acontece é que por meio das operações discursivas, nós 

vivemos, agimos e pensamos, portanto, renunciar a noção do “eu”, do sujeito que Butler 

questiona, não seria viável para a continuidade de existência de algumas expressões 

corporais, especialmente no que diz respeito a certos discursos constitutivos que sem os 

quais, nenhuma operação de vida parece ser possível. 
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O corpo de Vera/Vicente que é apresentado no filme é um corpo, segundo os 

termos de Butler, materializado, isto é, há uma tentativa do drº Legard de torna-lo um 

ao longo da narrativa, por meio da reiteração e repetição de normas. Todavia, este corpo 

se rebela contra seu próprio criador, como foi o caso da Criatura de Frankenstein. O 

corpo materializado não se ajusta totalmente às normas há sempre uma lacuna, um 

espaço que possibilita a entrada de novas normas que modificam totalmente sua 

dinâmica. 

Ao compreendermos o que é matéria, dentro dos termos butleriano, fica evidente 

que não podemos mais aceitar a concepção de gênero como um ato artificial, elaborado 

a partir do corpo e do sexo. Há, também, duas vertentes polêmicas ligadas ao 

desconstrutivismo de Butler. Esta teoria da qual a filósofa se vale tanto propõe a 

elaboração do sexo como algo natural no processo de construção, quanto, o reduz a um 

construtivismo linguístico radical. Se a (des) construção do gênero requer a figura de 

um sujeito que a realize, surge à tona, de volta, o sujeito ao qual a teoria de Butler 

pretendia superar. Em contra partida, há o (des) construtivismo linguístico radical, que 

denomina, segundo a autora, “performativo divino” (2002, p.24), isto é, a vertente que 

melhor explica a questão da construção dos sujeitos tanto em Frankenstein, como em A 

pele que Habito, pois o construtor deste tipo de processo assemelha-se a um Deus, 

sente-se capacitado pelo poder e possuía uma vontade soberana e livre de criar e recariar 

os indivíduos. 

O processo de desconstrução leva Butler a refletir sobre a série de exclusões que 

margeiam a fronteira do inumano, do abjeto inconcebível, como foi o caso da Criatura 

de Frankenstein e da personagem Vera. Ambas as personagens ficam nos limites do 

constitutivo humano e ameaçam as fronteiras da normalização, pois possibilitam uma 

desestabilização, rearticulação e recriação do próprio conceito de ser humano.  

Para a pensadora, sua teoria crítica não deve constituir um pensamento 

essencialista, tampouco construtivista, pois para ela, o exterior que constitui o ser 

humano não é absoluto, não é um exterior ontológico oposto ao âmbito do discurso, 

como ela mesma nos explica (2002, p.27): 

O debate entre construtivismo e o essencialismo passa completamente por 

alto pela questão essencial da desconstrução, porque a questão essencial 

nunca foi a de que ‘tudo se constrói discursivamente’, essa questão essencial, 

quando se propõe, corresponde a uma espécie de monismo discursivo ou 

linguístico que nega a força constitutiva da exclusão, a supressão, a forclusão 
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e a abjeção violentas e seu retorno destrutivo dentro dos termos mesmos da 

legitimidade discursiva. 

O grande problema da teoria construtivista é que em determinados momentos a 

existência de certas estruturas, discursos, variantes culturais e de poder podem se situar 

no lugar do sujeito desalojando-o, privilegiando-se, mais uma vez, a necessidade de 

existência de um sujeito por de trás de toda ação, desfavorecendo os excluídos. Em 

seguida descreveremos algumas considerações acerca dos processos de exclusão do 

sujeito exercidos por meio do biopoder. 

3.3- A biopolítica face aos processos de dessujeição 

 

O termo biopolítica parece na obra de Foucault pela primeira vez em 1974, 

numa conferência promovida no Rio de Janeiro, na qual ele afirma estar surgindo uma 

nova categoria da ciência intitulada de medicina social. Para a sociedade capitalista é o 

corpo que importa antes de tudo, o corpo se torna uma realidade biopolítica e a 

medicina uma estratégia dela. Mais tarde Foucault situa a biopolítica dentro de um 

contexto mais amplo denominado biopoder, no qual a as relações de soberania são 

exercidas historicamente e os termos biopolítica e biopoder mantém relações distinção 

com a vida e a morte: o primeiro faz um indivíduo morrer e deixa viver, enquanto que o 

segundo faz viver e deixa morrer. Duas concepções distintas de corpo, vida e morte que 

se complementam. 

Historicamente, na Idade Clássica, mais precisamente, vida e morte não eram 

consideradas como fenômenos naturais, mas sim políticos, no sentido que ao soberano o 

súdito devia sua vida e sua morte, especialmente sua morte, uma vez que o chefe tinha o 

poder de executar a morte de seu súdito quando bem entendesse.  

A mudança do direito de fazer morrer para o de deixar viver para o de fazer 

viver para o deixar morrer está ligada a uma mudança no regime de poder. Por volta dos 

séculos XVII e XVIII, no regime de soberania, o detentor do poder mantinha 

mecanismos de retirada, de subtração das riquezas materiais e imateriais de seus servos, 

culminado com o privilégio de poder suprimir a própria vida. Com o início da época 

clássica, o poder deixa de ter esta característica principal de retirada para funcionar 

como uma base de incitação, de controle das forças submissas a ele. Então, passou-se a 

exigir mais a vida do que a morte, que somente era exigida quando em nome da defesa 
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da vida a qual ele administrava. O poder da morte é visto, neste período, como um 

complemento do poder exercido sobre a vida. Paradoxalmente, nota-se que é justamente 

nesta época que ocorrem algumas das guerras e genocídios mais abominados pela 

humanidade. Neste período se treinavam populações inteiras para matar em nome da 

necessidade de manter a própria vida. Assim, os discursos da “vida” tornam-se a 

justificativa dos massacres e são o princípio de uma longa estratégia de Estado para se 

controlar a vida humana. 

Para Foucault (1994), o “fazer viver” característico do biopoder se organiza de 

duas maneiras: disciplina e biopolítica. Observa-se que foram estes mesmos princípios 

que motivaram os médicos Frankenstein e Legard a produzirem suas criações. A ideia 

de disciplina surge no século XVII nas escolas, hospitais, fábricas, etc, proveniente de 

um processo de docilização dos corpos como explica Foucault em Vigiar e Punir. A 

segunda forma, a biopolítica surge no século seguinte mobilizando um novo campo 

estratégico, o da gestão da vida. 

Agora a centralização ocorre não mais no eixo corpo-máquina, mas no termo 

corpo-espécie, que produz os subsídios biológicos necessários para a manutenção da 

biopolítica. Temos assim, o surgimento de um nova tecnologia de mão dupla: de um 

lado há a anatomo-política do corpo e de outro as performances do corpo, os processos 

de vida. Surgem, então, problemas de natalidade, saúde e política públicas entre outros. 

Pode-se afirmar que estas duas vertentes da biopolítica surgem como uma exigência do 

capitalismo para controlar os corpos em seus processos de produção e reprodução. 

Mais a frente, na mesma obra, Foucault destaca que a velha mecânica de poder 

tornou-se inoperante diante expansão demográfica e dos processos de industrialização. 

O primeiro passo para a reversão desta quadro teria sido a vigilância e o treinamento, e 

o segundo a acomodação destes novos fenômenos na mente da população. 

A biopolítica se refere ao homem enquanto espécie, enquanto que a 

disciplinarização visa a vigilância, a punição e a correção, a biopolítica se relaciona às 

pluralidades do homem em termos globais. Com o nascimento da biopolítica, pela 

primeira vez na história da humanidade, os fenômenos relativos à espécie entraram para 

a ordem do saber e do poder, do campo das técnicas e políticas.  
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Quando há a incidência do biológico sobre o político, o poder já não se pode 

exercer da mesma maneira sobre os seres, pois eles se tornam os donos de suas próprias 

vidas. Ainda relativa a este assunto há uma indagação: Por que Foucault insere o tema 

biopolítica justamente em sua obra sobre a sexualidade? A resposta parace óbvia, 

embora não a percebamos logo de imediato: pois a sexualidade se encontra no 

cruzamento entre tecnologia e política, indivíduo e espécie, adestramento do corpo e 

controle de natalidade. A sexualidade é uma ponte entre corpo e população. 

Tendo-se em vista este quadro que se apresenta sobre biopolítica e biopoder se 

fez necessário repensar as questões racistas. É fato que o racismo existe desde muito 

antes do nascimento do biopoder e existe fortemente até os dias de hoje, sendo assim, 

poderíamos nos questionar e se foi por meio do biopoder que o racismo chegou ao 

Estado como um mecanismo de dominação. O próprio Foucault não chega a nos dar 

uma resposta concreta e clara sobre o assunto, mas nos convida a evocar algumas 

características próprias do tema, para que cheguemos a seguinte conclusão: o racismo 

nada mais é do que uma forma de dominação e extermínio do adversário, isto é, daquele 

que ameaça romper com a normatividade a qual a população sente-se habituada. Por 

fim, Foucault (1994) problematiza que as lutas da vida não estão mais pautadas na 

reivindicação de direitos, mas ocorrem em nome da realização das virtualidades. 

Uma característica proeminente da biopolítica é que ela iniciou um processo de 

sujeição que até hoje não terminou de se completar. Aliadas a este processo econtram-se 

técnicas e novas tecnologias de poder que constantemente se realocam em diversos 

níveis para redobrar a força criadora do sujeito. Neste momento surge o corpo 

individual visto como uma linguagem política que ganha um novo lugar neste contexto 

anátomo-político. 

A biopolítica ou anatopolítica surge na contramão do processo de docilização 

dos corpos e traz consigo novas técnicas de poder, que diferentemente da disciplina, o 

foco principal não será mais somente a existência do corpo, mas a construção da vida 

homem. É importante ressaltar que em nenhum momento a bioética nega ou 

desconsidera a existência do corpo, mas preocupa-se muito mais com a existência do 

sujeito. Inciam-se assim os estudos acerca dos saberes clínicos relativos ao corpo e a 

expressividade em que eles exercem nas sociedades moderna e pós-moderna. 

Acentuam-se assim as perspectivas tecnológicas relacionadas ao corpo-espécie. 
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Como já mencionado anteriormente surge em cena uma série de problemas no 

âmbito das políticas públicas, saúde, etc, Deta maneira, a vida passa a ser entendida 

como um problema que deve ser governado pelo Estado, cuja centralidade passa a ser a 

população. Esta população é atingida por inúmero processos de controle, 

remanejamento, proibições, etc. Surgem os controles reguladores, a chamada biopolítica 

da população. Os corpos questão, por conseguinte, passam a ser vistos, 

metaforicamente, como um monstro de diversas cabeças, que necessita de números, isto 

é, estatísticas, estimativas, etc, para que possa ser domado e administrado. 

Resultantes deste processo há o surgimento de diversas maneiras de se governas, 

mas todas pautadas pelo capitalismo. O poder assume a função de gestão da vida, sob o 

argumento de que é sua função intervir na vida pessoas a fim de se evitar acidentes e 

eventualidades que possam gerar deficiências a elas. O Estado, então, cria uma 

biorregulamentação para controlar a ordem disciplinar do corpo e os acontecimentos 

advindos da diversidade biológica da população. 

O conceito de raça é produto desta biorregulamentação estatal, que a serviço do 

poder funciona como fragmentação política operadora da vida, respaldada por uma 

conveniência de domínio ou de condução da vida humana a favor do Estado. Assim, a 

função do racismo é fragmentar e censurar o processo biológico contínuo dos 

indivíduos, fazendo vigorar determinadas condições regulamentadoras da vida. 

Foucault resume em História da sexualidade I: a vontade de saber, que a “grosso 

modo, a biopolítica designará a maneira pela qual se tentou, desde o início do século 

XVIII, racionalizar os problemas propostos à prática governamental, pelo fenômenos 

próprios a um conjunto de seres vivos constituídos em população.” (FOUCAULT, 1994. 

p.140) 

É de responsabilidade das multidões estabelecer críticas contra o Estado, ou 

qualquer outra instituição que o governe, especialmente, no âmbito de se dar ao direito 

de não querer ser governado, isto é, estabelecer limites ao direito de governar. 

Retomando o filme de Almodóvar, o que se observa é que o médico, Drº Legard, 

estabelece ao personagem Vera uma biorregulamentação de sua vida, ao tranfoamá-lo 

em um ser andrógeno e doutrina-lo, ensiná-lo a ser uma mulher. Todavia, Vera, por fim 

consegue se libertar deste processo de biorregulamentação, impondo ao médico que não 



160 
 

   

deveria ser governada por ele, chegando a limites extremos para assim fazê-lo, Vera 

jamais tomou como verdade a autoridade que Robert Legard exercia sobre ela. 

 Em sua obra em defesa da sociedade (2000, p.289), Foucault deixa claro que 

anátomo-política e biopolítica não são exatamente a mesma coisa, embora sejam 

derivadas. O filósofo nos explica o seguinte: “Depois da anátomo-política do corpo 

humano, instaurada no decorrer do século XVIII, vemos aparecer, no fim do mesmo 

século, algo que eu chamaria de uma biopolítica da espécie humana.”.  

 A anátomo-política visa o indivíduo, como é o caso de Vera: ela é confinada a 

um quarto solitário, convocada a aparecer na janela de tempos em tempos para retirar 

alimentos ou objetos pessoais, vive sozinha e em repartição doméstica, a mercê das 

vontades de seus “criador” o cirurgião plástico Roberto Légard, que tenha exercer sobre 

seu corpo um aátomo-poder, até que ela resolve se vingar dele. Já a biopolítica se 

relaciona com a espécie humana, com fenômenos de populacionais como natalidade, 

mortalidade, epidemia, etc.  

 Na mesma obra citada acima, Foucalt menciona alguns exemplos do poder 

exercido pela biopolítca por meio do controle das pestes que assombravam a Europa no 

século XVIII. Casos semelhantes a este aconteceram veridicamente na Alemanha e 

Inglaterra neste período: as pestes se espalhavam e tomavam conta da população que era 

proibida de sair de casa, os médicos eram convocados a atender os burgueses doentes e 

soldados eram postos nas ruas para “combater” a doença. O combate se dava por meio 

da exterminação dos seres considerados abjetos, isto é, os monstros humanos, a quem se 

atribuía a responsabilidade por espalhar a doença. Nota-se uma situação parecida, de 

exercício da biopolítica em Frankenstein, pois ao monstro eram atribuídas às 

responsabilidades por incêndios, crimes e até mesmo pela proliferação de doenças, por 

conta de sua aparência disforme. 

 Anátomo-política e biopolítica não nascem simultaneamente, mas o nascimento 

da biopolítica somente ocorre por conta da “morte” da anátomo-política. Foucault 

discorre sobre este assunto mais detalhadamente em Vigiar e Punir, e registra o 

nascimento do processo de docilização dos corpos como derivado da anátomo-política. 

Este trabalho historiográfico se prolonga pela Idade Clássica e Moderna até chegar aos 

dias de hoje. Para a nossa situação atual, podemos dizer que a anátopo-política do corpo 

mantém uma relação bastante paradoxal com a biopolítica, ora de continuidade, ora de 
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descontinuidade, visto que a tecnologia utilizada pelo poder não exclui as formas 

disciplinares. 

 Retornando brevemente às bases conceituais dos termos, para compreendermos 

efetivamente o que é anátomo-política é importante que nos façamos a seguinte 

indagação: o que representa a anatomia como forma política? Para que possamos chegar 

a uma resposta é preciso fazer um recuo histórico que nos remonta aos séculos XVII e 

XVIII. A anatomia perdeu o papel diretivo que manteve durante o Renascimento e se 

reencontra na Modernidade. É durante este intervalo de tempo que surgem o conceito de 

anatomia patológica, que pôs, de certa fora, os sujeitos diferentes do padrão às margens 

da sociedade. Já na Idade Clássica a anatomia política do poder se estabelece, como já 

mencionado, por meio da disciplina, que contribui para a formação de classes e outras 

estruturas hierárquicas. 

 Se analisarmos do ponto de vista do poder, perceberemos que a biopolítica 

funciona como uma continuidade da anátomo-política. Foucault evidencia esta 

continuidade com menciona a criação de tecnologias auxiliadoras no controle dos 

corpos. Na biopolítica também há mecanismos responsáveis por manter e a disciplina e 

maximizar as forças do poder do Estado e dos soberanos. Todavia, as técnicas e 

mecanismos de poder utilizados por ambas as vertentes são distintos. Para Foucault 

(2000, p.288) a ideia de biopolítica constitui uma nova tecnologia de poder, não é algo 

pré-moldado. Desta maneira é válido destacar que o principal instrumento regulador da 

disciplina na anátomo-política foi e sempre será a polícia. 

 

3.4- Sexo e Biopoder: a invenção de identidades sexuais 

 

Ao longo dos anos foram construídas denominações, rótulos por assim dizer, 

para as diferentes categorias da sexualidade humana como heterossexualidade, 

homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, pansexualidade, entre outras, e é 

claro que a categorização não irá parar por aqui, sempre surgirão novas nomenclaturas. 

Para algumas pessoas é completamente normal a existência de tais categorias, mas para 

outras tal processo implica em um desejo de construção ou modelação do sexo outro. 

Ao rotularmos alguém como hetero ou bissexual, por exemplo, atribuímos a este 
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alguém o peso da responsabilidade de ser deste gênero, ou seja, a ele ou ela também 

serão atribuídos os fracassos e falhas e que se referem a não correspondência de 

determinadas características próprias do gênero. Na verdade, o objeto deste tópico é 

analisar como essas categorias são inventadas historicamente e são (im) possibilitadas 

pelas relações de poder. 

No início doa anos 90, quando Judith Buttler publicou a primeira edição de 

Gender Trouble (Problema de Gênero), a autora faz uma compilação de estudos 

culturais e filosóficos sobre gênero, feminismo e identidade e critica as bases francesas 

dos feminismo, argumentando que as bases tradicionais de sexo e gênero, nas quais as 

teorias feministas se pautavam, eram produzidas por relações de poder. Butller passa a 

estudar e investigar as bases da identidade de gênero para revelar o caráter político que 

existe por traz dela. Os estudos da filósofa se pautam em duas instancias cruciais: 

falocentrismo e heterossexualidade compulsória. 

Butler começa seus levantamentos políticos com base na afirmação de que há 

uma descontinuidade subversiva entre gênero, sexo e desejo e questiona suas supostas 

relações e parte para a desconstrução das ideias de gênero e identidade. Deve ficar claro, 

que no sentido butleriano, desconstrução não significa destruição, mas o desmonte do 

binarismo sexo-gênero, ou seja, significante-significado. Segundo Elizabeth Kipman 

Cerqueira, em Sexualidade, gênero e desafios bioéticos (2011, p.201): 

O meio eficaz para desconstrução do binarismo heterossexual se encontra nas 

deformidades ou repetições parodísticas, nas performances dissonantes e 

desnaturalizadas que revelam que o original nada mais é do que uma paródia 

da ideia de original e do natural. 

Em consequência a esta desconstrução estão os atos políticos que são nossa 

cultura, e sobretudo, uma versão nova desta própria cultura que gera metamorfoses 

inesperadas. Quanto ao outro sujeito “eu” ele é construído performativamente por meio 

das práticas discursivas que não postula, necessariamente, a existência de uma 

identidade prévia linguística ou política. Para Butler, este “eu” se constrói por meio de 

palavras e atos repetidos que constroem a aparecencia de uma identidade. Entretanto, 

não há identidades substanciais por trás das expressões de gênero, para Butler o gênero 

não expressa a essência do ser humano, mas seus atributos performativos, como 

mencionado anteriormente. 
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Butler começa a repensar esse sujeito que o feminismo quer representar, para ela 

a pluralidade não deve ser categorizada ou organizada, mas sim vigiada de forma que se 

mantenham abertas as questões de identidade. Nos dias atuais não é mais imprescindível 

a existência de uma identidade universal e estável, pelo contrário, busca-se uma mais 

aberta e fluida. O que a autora, então propõe é que as identidades, para que possam 

abranger todos os tipos de mulheres, passem por um processo de desconstrução, 

novamente, não no sentido de destruição, mas de ressignificação de pluralidades. Desta 

maneira é possível compreender o fortalecimento da teoria queer e dos movimentos 

transgêneros que buscam a autodeterminação dos desejos sexuais. 

Butler reconhece que há uma dimensão social ligada ao gênero ao qual nós 

somos construídos, e também admite que parte da escolha deste gênero é subjetiva e é 

parte da autoconstrução de nós mesmos. O pensamento Butleriano é fundamentado nas 

reflexões de Foucaut quando ele critica o binarismo falocentrismo e heterossexualidade 

como produtos resultantes de múltiplas e vagas práticas discursivas. Para o pensador a 

sociedade ocidental é folocêntrica, isto é, corresponde ao sexo masculino como o 

dominador do poder. Em nossa sociedade o homem é visto como um ser racional, 

produtor, voltado para a sociedade e para a vida pública, enquanto que a mulher é 

emotiva, sensível e voltada aos afazeres domésticos. 

Atribuir este caráter discursivo ao sexo é uma maneira de assegurar o poder 

masculino sobre o sexo feminino. Este pensamento mantém a estrutura binária e 

exploradora dos gêneros que costumas associar a reprodução, a ternura e o cuidado com 

o feminino, enquanto que o masculino corresponde à mente, produção e fortaleza. Para 

Foucault, em A História da Sexualidade- I – A vontade de saber (1994), as relações de 

repressão entre os sexos são para assegurar o poder do locutor: 

Mas há talvez outra razão que nos torna tão grato formular em termos de 

repressão as relações entre o sexo e o poder: aquilo a que poderíamos chamar 

o benefício do locutor. Se o sexo é reprimido, quer dizer, votado à proibição, 

à inexistência e ao mutismo, o simples fato de se falar dele, de falar de sua 

repressão, tem como que um aspecto de transgressão deliberada. Quem 

assume essa linguagem coloca-se até certo ponto à margem do poder; 

empurra a lei; antecipa, mesmo que pouco, a liberdade futura. Daí esta 

solenidade com que hoje se fala do sexo. (p.12) 

Foucault continua seus pensamentos nos afirmando que o poder é sempre 

relativo, ou seja, não é necessariamente exercido de do mais forte para o mais fraco, de 

cima para baixo, assim como não existem aqueles que detêm todo o poder, pois isto não 
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é algo imutável. O problema esta na dispersão do poder: as relações normalmente são 

desiguais, discursivamente construídas por forças diversas. Sendo assim, podemos 

pensar em micro e macro espaços. Se formos analisar as relações de poder das 

mulheres, elas ainda se concentram nos microespaços. As poucas mulheres que 

atingiram os campos do macro, o fizeram por meio de insistentes lutas e ocupações de 

uma espaço considerado masculino. 

Ainda de acordo com o filósofo francês, a chave do poder se encontra nas 

disposições de manobras, trata-se de encontrar estratégias para coloca-lo em prática, 

estratégias estas que passam pelo campo de domínio tanto das forças dominantes quanto 

das forças dominadas. Em suma gênero se refere ao resultado de um processo no qual 

todos estamos envolvidos, o processo de recebimento de significados culturais. O 

gênero, portanto, visto que refere-se a nós mesmos, deve ser um processo de renovação 

da história cultural em nossos próprios termos de manifestações corporais. Butler 

propõe que a categoria gênero seja vista como performance das práticas sexuais que 

causam a ressignificação subversiva do mesmo para que as identidades se diversifiquem 

cada vez mais e possa se expandir por todo o macro. Em Bodies that Matter, Judith 

Butler preocupa-se bastante em responder críticas como as de considerar o corpo 

indistintamente manipulável pelo desejo, afirmando que trabalhar com o gênero seja 

uma estratégia para resistir ao essencialismo. 

Ainda consoante Foucault (1994), colocar o sexo neste tipo de discurso é uma 

estratégia biopoder, com o surgimento da população e seus temas derivados como 

natalidade, fecundidade, expectativa de vida, etc. Para alguns pesquisadores a ideia de 

se afirmar que falar sobre sexo tornou-se algo cada vez mais regulado, é no mínimo 

tentador, entretanto, Foucault estabelece uma crítica valiosa que contraria esta ideia. 

Para ele, tudo está ligado ao discurso, para o autor houve uma explosão discursiva do 

sexo, tornando-o o alvo central da moderna forma de governar, isto é, a forma do 

biopoder: tais formas de governar criaram dispositivos pelos quais as pessoas se 

sentiram obrigadas a falar de sexo, e como lidavam com ele. Criou-se, então, uma nova 

forma de repressão, em nome deste regime, que nos obrigou a lidar com o tema. 

Portanto, o silêncio consequente a esta nova forma de opressão é normal e valioso, pois 

não se parou por completo de se falar sobre sexo, mas se fala sobre ele de uma outra 

forma que o valoriza.  
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O pensador resume que os meio controles de natalidade, por exemplo, não são 

simplesmente um fenômeno quantitativo, mas escondem o real motivo pelos quais são 

tão divulgados: problemas econômicos, sociais e políticos. Desta maneira o biopoder é 

o mecanismo que possibilita o cálculo técnico da vida em termos econômicos (saúde, 

educação, moradia, etc), o meio pelo qual sexo e sexualidade são controlados em nome 

do capitalismo. 

É preciso analisar a taxa de natalidade, a idade do casamento, os nascimentos 

legítimos e ilegítimos, a precocidade e a frequência das relações sexuais, a 

maneira de torna-las fecundas ou estéreis, o efeito do celibato ou das 

interdições, a incidência das práticas contraceptivas. (1994, p.28) 

Foucault afirma que estas práticas criam a existência de uma “polícia do sexo”, a 

qual o regula e regulamenta por meio de discursos públicos, assim, sexo e sexualidade, 

ainda de acordo com o que o autor nos apresenta em sua obra, tornam-se ficções 

performativas que vão obcecar o Ocidente a partir do século XIX, construindo as bases 

e teóricas e políticas do assunto que estão em vigor até hoje. Os séculos XVIII e XIX 

não são marcados pela proibição de falar sobre sexo, mas por um regime, um modo 

controlador, como já mencionado acima, que regula o sexo por meio do discurso 

público. Foi destas ações regulamentadoras que surgiram as ideias de anomalia no sexo, 

quando um sujeito não corresponde a um parâmetro preestabelecido, como nos explica 

o pensador: 

Anexou-se a irregularidade sexual à doença mental; a infância à velhice foi 

definida uma norma do desenvolvimento sexual e cuidadosamente caracterizados todos 

os desvios possíveis; organizaram-se controles pedagógicos e tratamentos médicos; em 

torno das mínimas fantasias, os moralistas e, também sobretudo, os médicos, trouxeram 

à baila todo o vocabulário enfático de abominação. (1994, p.37) 

O lícito e o ilícito eram difundidos pelos discursos regulamentadores que 

implantavam as ideias de perversões e anomalias psiquiátricas. A estas pessoas 

“pervertidas” eram atribuídos os adjetivos de criminosos e desviantes. Para Foucault, os 

homossexuais também foram uma “espécie inventada” para compreender os sodomitas. 

E a partir deste momento que surgem as classificações taxonômicas e a invenção de 

patologias. Sendo assim, a grande questão é compreendermos como as relações entre 

biopoder, sexo e sexualidade são tóxicas e não naturais. É essencial entender que a 

clivagem do século XIX surgiu em detrimento de técnicas normatizadoras de controle e 
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modelagem dos indivíduos e de seu sexo, com o objetivo de controlar o prazer e as 

“verdades” sobre o sexo. 

3.5- Império da Biopotência e os Corpos abjetos 

 

O império da biopolítica é uma das grandes questões deste milênio. Durante o 

processo de domínio do corpo do outro são trazidas à tona questões, que muitas vezes 

nos passam desapercebidas, mas que além das questões de exclusão escondem 

problemas muito mais sérios de âmbito histórico, filosófico, cultural, econômico, 

político e antropológico. Junto a estas questões se encontram os processos de 

dominação e “assujeitamento” dos corpos abjetos, isto é, daqueles que não se encaixam 

nos binômios tradicionais. 

A teoria de Butler concentra-se prioritariamente nos corpos oprimidos, sem 

desconsiderar a crítica ao sujeito como uma categoria do humanismo A crítica ao sujeito 

parte do princípio de que existe uma consciente livre (o próprio sujeito em si) e 

insuficiente, e que ao mesmo tempo é negada aos corpos abjetos, que seriam, dentro 

deste contexto, inumanos. Butler não defende apenas as mulheres, mas todos aqueles 

que fogem à natureza preestabelecida para o ser. Fora das ontologias tradicionais, a 

pensadora defende a potencialidade dos corpos abjetos, ou seja, dos que fogem aos 

padrões brancos e europeus. 

Estes corpos são considerados pelo poder como desimportantes, são seres que 

merecem viver às margens da sociedade, pois devem ser corrigidos. Assim pensam os 

radicais descentes dos patriarcado e do capitalismo. Observa-se comumente casos de 

violência contra homossexuais travestis, negros, prostitutas, etc, com argumentos 

pautados em estruturas jurídico-científicas, dentro das quais os corpos abjetos devem 

ser excluídos. 

Não se pode negar que o excluído é produzido por meio do discurso repetido em 

esferas sociais, nos quais os diferentes são os monstros e não tem o direito de existir. 

Esta questão precisa ser desmontada para que se possa posteriormente se falar em 

liberdade. É válido ressaltar, que historicamente as experiências vividas por pessoas 

abjetas são silenciadas, ou seja, proibidas de serem pronunciadas, sob o risco de 

condenação ou pena de morte. 
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Toda a construção de um discurso ou de um sujeito envolve um alto grau de 

normatização, que, inevitavelmente, produz excluídos. A nossa sociedade (ocidental) 

opera sob a uma matriz heterodenominativa, pautada no legado do patriarcado e na 

lógica binária dos sexos (feminino/masculino) Esta situação, automaticamente, nos 

acondiciona à legitimação de nossos corpos e identidades sexuais. Se pensarmos no 

caso dos intersexuais, esta legitimação ficará mais clara: frequentemente observamos 

casos de pessoas desta categoria que buscam cirurgias para a mudança de sexo, ou seja, 

para a adequação aos padrões. 

Butler pensa justamente nas “sexualidades desviantes” dos travestis, por 

exemplo, ao afirmar que a nossa cultura exige certos tipos de ‘identidade’, sem quais o 

sujeito perde o direito de existir. Todavia, é importante, que não tomemos como 

verdade a falsa ideologia de que estes indivíduos são os responsáveis pela subversão da 

ordem e são membros de uma vanguarda. 

Já existe atualmente uma tentativa de normatização da própria categoria dos 

excluídos: observa-se a mercantilização de objetos estereotipados associados à 

comunidade gay como símbolos de arco-íris, baladas GLS, playlists, etc. Existem 

também normas para “ser gay”. Todavia, este processo de mercantilização tampouco 

garante a legitimidade social dos grupos. Se não houvesse exclusão não veríamos tantos 

casos de violência e nem existiriam facções e organizações extremistas que se dedicam 

ao culto do ódio contra os gays. 

Judith Butler constata que a construção de gêneros ocorre por meio dos 

excludentes, de forma que o humano não é produzido apenas por meio do inumano, mas 

também através de um conjunto de exclusões radicias que impossibilitam a articulação 

cultural. Nota-se que quando a filósofa recusa à possibilidade de articulação social, ela 

leva o binômio normatização/exclusão às últimas consequências. O grande problema 

consiste no fato de os excluídos serem vistos como inessenciais, descartáveis, proibidos 

de existirem dentro de uma matriz cultural, enquanto, que na verdade, são o oposto 

disto. 

Os excluídos que se deixam dominar pelas regras e se tornam visíveis mostram 

os limites daquilo que existe e assombram com normalizadores com a ameça da quebra 

de seu poder. Os excluídos, como Butler exemplifica, não são apenas os gays, mas são 
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também os refugiados libaneses, os judeus, os árebes, etc, todos os corpos que não são 

vistos como corpos. 

Entretanto, não se pode levar ao extremo as noções de abjeção sem se entenda o 

contexto na qual ela se encontra. Os refugiados libaneses que ela cita são excluídos 

dentro daquele contexto. Afirmar o contrário disto seria apenas reduzi-los ao 

determinismo. O poder da normatização não está somente no fato de que ela nega 

direitos fundamentais aos seres abjetos, ela não reconhece a legitimidade daquele 

indivíduo enquanto ser humano. 

Butler também nos chama a atenção para outro fato importante, se os corpos 

abjetos não deverm existir dentro de uma matriz cultural, tampouco devem ser pensados 

ou nomeados. Se nós déssemos nomes a estes grupos estaríamos dando a eles um 

estatus oficial, isto é, um reconhecimento, que os possibilitaria reivindicar seus direitos, 

o que não é interessante para a manutenção do poder, sobretudo do Estado. Enfim, 

Butler nos propõe um desafio: se os corpos abjetos não existem histórica e 

culturalmente como podemos reconhecê-los? E seus traços foram completamente 

apagados? Fica a grande reflexão, o que será de nós se mesmo somos capazes de 

reconhecer a existência de novos grupos de excluídos? 

As reflexões de Butler nos auxiliam a entender o propósito das estruturas 

discursivas na produção de sujeitos e corpos que ao enfatizarem os processos de 

exclusão discursiva criam novos corpos, os corpos desprezíveis. Neste sentido, o abjeto 

designará as zonas inóspitas e inabitáveis da vida social que são povoadas por seres que 

não merecem o título de sujeito, como o caso de Vera e da Criatura. 

Butler desvela o papel histórico da ontologia enquanto instrumento de poder, em 

prol de uma hierarquia e subordinação que gera a exclusão. Ela ainda subverte os efeitos 

nocivos do ontológico, ao atribuir “vida” a tudo aquilo do qual foi retirado este 

privilégio. Ela ainda nos alerta para as relações ambivalentes de poder implícitas nos 

discursos: As normas excluem os corpos, pois se uma vez reconhecidos como tais 

caberá a eles o direito de viabilizarem o poder. 

Devemos pensar que a ideia de abjeção é fruto de regimes totalitaristas que 

buscam legitimar o poder dos opressores, contudo, o conceito de abjeto, bem como o de 

gênero e sexo não pode e nem deve ser esquecido por novas formas de poder, pelo 
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contrário deve ser retomado e repetido de modo que inverta e desestabilize seus 

propósitos. Em Vida Capital (2011, p.81), Peter Pál Pelbart afirma que os corpos 

abjetos são produções resultantes de processos que vivemos atualmente:  

O ponto de partida é um diagnóstico inequívoco: estamos no tempo do 

Império. O Império é uma nova estrutura de comando, em tudo pós-moderna, 

descentralizada e desterritoriazilada, correspondente à fase atual do 

capitalismo globalizado. 

 Vivemos a era do império: do império da moda, do espaço, do consumo, e 

sobretudo da beleza. Os números de cirurgias plásticas crescem cada dia mais com 

pessoas em busca de corpos perfeitos esteticamente, mesmo que para tal o preço a se 

pagar seja alto, como afirma Pelbart (2011, p.81): “jamais uma ordem política avançou 

a tal ponto em toda as dimensões, recobrindo a totalidade da existência humana.” No 

império do belo ter é mais importante do que o ser: ter o corpo mais esculpido, o cabelo 

mais bonito, o rosto mais simétrico, etc, tudo isso parece ser mais relevante do que 

possuir o poder de romper barreiras e sobrepor as normas que excluem os abjetos. 

 A respeito do poder exercido sobre os corpos, isto já não ocorre mais de maneira 

vertical, isto é, de cima para baixo, sua lógica tornou-se horizontal, fluída e entrelaçada 

socialmente formando minorias étnicas e excluídas. Como propôs Foucault, o império 

do belo se baseia na sociedade de controle. Ao contrário da sociedade moderna que 

tinha seu funcionamento pautado na família, hospitais, fábricas, etc, a sociedade do 

controle se exerce através de mecanismos de monitoramento difusos e móveis que 

incidem diretamente sobre corpos e mentes tomando as ações necessárias para que eles 

entrem em colapso o mais rápido possível. 

 Este espaço de monitoramento moderno se exerce com o auxílio das novas 

tecnologias que consistem em sistemas, como rede de monitoramento e comunicação e 

meios de enquadramento dos corpos a esta nova realidade, levando os sujeitos a uma 

alienação autônima. Através destas redes flexíveis o poder amplia seu campo de 

alcance, bem como sua intensidade e sua capacidade de mobilização. Foucault vai além 

e nos explica que na sociedade pós moderna o poder não é apenas meramente repressivo 

e punitivo, mas detém o controle da produção e reprodução da vida em sua totalidade. 

Trata-se de uma nova forma de poder que rege, regula a vida social reformulando-a de 

acordo com seus interesses. Esta é a nova dimensão biopolítica do poder. 
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 O poder se torna um órgão vital em cada indivíduo, sem o qual o ser humano 

pensa estar impossibilitado de viver. A vida se torna, então, um objeto do poder, não 

somente na medida em que ele tenta se encarregar de sua totalidade, penetrando e 

dominando a vida de um extremo a outro, mas também, e, sobretudo se exerce quando é 

retomado diariamente por cada indivíduo. Neste jogo de poder sobre o controle de 

reprodução da vida, o que está sendo visado é a própria vida em si, no somente os 

fatores financeiros, culturais e políticos que envolvem as questões de procriação da 

espécie. 

 É característico da sociedade de controle adotar o contexto biopolítico como seu 

ponto maior de referência. Na sociedade moderna o que ocorria era que a disciplina não 

conseguia penetrar por completo os corpos dos indivíduos de maneira a organizá-los e 

categorizá-los. Antes as relações de poder eram estáticas e marcadas pela resistência dos 

indivíduos. Na sociedade de controle o processo é inverso: o poder penetra os corpos 

profundamente penetrando sua consciência. 

 A subsunção da economia, cultura e bio social a um poder que se estende sobre 

todos os elementos da vida, é no mínimo um processo paradoxal, pois ao invés de 

unificar as diversas facetas dos corpos, as coloca num processo de pluralidade ainda 

maior. Desta maneira o termo bioplítica deixa de ser analisado exclusivamente da 

perspectiva do poder e passa a ter como objeto passivo o corpo das pessoas e suas 

condições de reprodução. 

 Em relação à vida, não podemos defini-la apenas com base em processos 

biológicos que tem impactos diretos sobre a população. O termo vida se refere também 

a cooperação social e a produção material e imaterial presente no cotidiano, o intelecto. 

Quando falamos em vida é comum que o vocábulo nos remeta aos significados de 

inteligência, afeto, cooperação, desejo, etc. A vida, então, desta forma, deixa de ser 

reduzida a uma mera condição biológica para se tornar uma energia que movimenta os 

corpos. A definição do termo bio é extensa e vai além das dualidade corpo/mente, 

individual/coletivo, humano/inumano, ganhando um poder inesperado de afetar o outro 

e ser afetado. 

 Foucault, então, introduz um novo conceito: a biopolítica não se refere mais 

como o poder sobre a vida, mas a potência da vida. Definir o império sob a ótica deste 

novo conceito de biopolítica significa reconhecer nele que o poder sobre a vida atinge 
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uma dimensão nunca vista, ao mesmo tempo que a potência da vida se revela de forma 

inédita. 

 Sob este nova perspectiva biopolítica se formará o conceito de multidão, no qual 

o corpo é pensado como um meio biopolítico coletivo onde acontece a produção e 

reprodução da vida em sua nova potência. Este corpo coletivo dotado de inteligência, 

sentimentos e desejos é chamado de multidão. 

 Quando o poder biopolítico age em nome do dinheiro, ela atinge, por fim, sua 

totalização. Ele passa a criar corpos biopolíticos coletivos que são mantidos no espaço 

de comunicação que ele mesmo cria. Um exemplo mais claro deste processo ocorre no 

trabalho contemporâneo, considerado pós-fordista, que produz serviços imaterias, isto é, 

não somente objetos, mas acima de tudo informação e conhecimento, e de acordo com 

Pélbart esta nova indústria capitalista “transborda o tempo de trabalho para coincidir 

com o tempo de vida, confundindo tempo de produção e de reprodução.” (2011, p.84) 

.Esta produção contemporânea aparece como uma atividade produtiva da multidão, 

proveniente de sua inteligência coletiva e conhecimento comum, mas que nem por isso 

deixa de ser explorado pelo capital. Conclusão: em última instância podemos afirmar 

que é a multidão, e não o Império, que gera e produz novas fontes de energia, de 

maneira que o Império tenta controlar, modular e capitalizar. O Império, em uma 

simples analogia, é o vampiro das multidões, pois suga toda sua riqueza intelectual. 

 Por meio da “vampirização” do Império é que a sociedade ocidental tem sido 

reduzida somente ao capital. Não há mais fronteiras que Estado e Nação das esferas 

públicas e privadas, sociedade e civil e em última instancia pode-se dizer que o Império 

detém o poder virtual e ontológico da multidão e detém a atividade de seus corpos e 

mentes, bem como a força coletiva de seus desejos. 

 Ainda a respeito de termo multidão é importante fazermos algumas ressalvas: no 

senso comum é atribuído ao termo um sentido pejorativo utilizado em situações que 

remetem a um agregado disforme de pessoas, e pensa-se que cabe ao governo “domar” 

estas pessoas. Em contrapartida, há a ideia de multidão que remete a uma massa de 

gente na qual se baseia o trabalho contemporâneo. Por essência, a definição de multidão 

deve remeter a multiplicidade, portanto, a multidão, neste sentido, não deve se 

subordinar aos pactos e exigências dos soberanos, bem como jamais delega a ele seus 

direitos. 
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 Após as reflexões expostas acima, cabe nos fazermos a seguinte indagação: mas 

e a multidão como faz para driblar a soberania das estratégias imperiais de caráter 

subjetivo e explosivo? Ou será que não há meios de fazê-lo? Não podemos fugir do fato 

que em algumas situações, nós, a multidão, somos impotentes diante da grandeza dos 

“senhores do mundo”, mas se há um ponto de partida para contornarmos tal situação, 

ele parte com certeza do biopolítico. Deve ser considerado o espaço biopolítico da 

multidão e não o público, pois nele se encontram, como mencionado, os desejos 

inclusive o de libertação contra os valores imperiais. É imensurável o poder que a 

multidão pode exercer sobre tais potencias, surge, então, uma força imensa capaz de 

lutar contra o caráter teratológico atribuído à multidão. 

 Sendo assim, surge mais uma indagação, o saldo que resta a esta multidão que 

ao mesmo tempo nutre e luta contra o Império é positivo de fato? Como a produção 

material e imaterial de tantos corpos de mentes pode construir um sentido comum? 

Provavelmente ainda não existe Deus, homem ou tecnologia capaz de responder a estas 

perguntas com precisão, mas trata-se de uma massa tentando romper com uma anarquia 

significativa na era do pós- moderno, ou pós-humano, por assim dizer. 

 O poder ainda não se deu conta que se trata da vida, o meio com o qual ele está 

lidando, desta forma, ao mesmo tempo que o Império busca formas de dominar a 

produção e a reprodução da vida, ele fornece subsídios de contra poderes à multidão, 

que são o meio pelo qual ela se libertará posteriormente. O biopoder age como um 

regime geral de dominação da vida, enquanto que a bioplítica como uma nova forma de 

dominação da vida, que paradoxalmente, em suas entranhas, pode gerar a nova 

biopotência da vida: a multidão. 

 A biopotência inclui o trabalho vital, o poder de agir em grupo e a capacidade 

inesperada de autovalorização. Enfim, é um novo dispositivo ontológico, e por esse 

motivo não é capaz de ser mensurado, é poder expansivo que está em constante 

construção e reformulação. É um poder constituinte. Neste contexto o espaço 

biopolítico torna-se mais interessante e que relevante do que outras esferas do poder, 

pois nele se mistura o político, social, econômico, afetivo, etc. A multidão, portanto, 

aparece como uma auto-organização biopolítica, incumbida da tarefa de construir uma 

atividade inovadora. A resistência, então, torna-se o contrapoder que opõe o Império. 

Para ilustrar tudo o que foi dito acima, Pelperbart nos traz um exemplo (2011, p.88-9): 
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Num conto conhecido, Kafka relata que o imperador da China ordena a 

construção de uma muralha para se proteger dos bárbaros, mas essa muralha 

é feita de blocos esparsos, com lacunas quilométricas entre um bloco e outro, 

que não protegem de nada nem de ninguém. Em todo caso, de nada 

adiantaria, visto que os bárbaros já estão acampados a céu aberto no coração 

da capital, diante do palácio do Imperador. O Império contemporâneo não é 

feito de trincheiras e muralhas para se proteger dos nômades. O próprio 

império já é nômade, ou melhor, ele é a resposta política e jurídica à 

normatização generalizada, de fluxos de toda ordem, fluxos de capital, de 

informação, de imagem, de bens, mesmo e sobretudo de pessoas. Resta a 

intuição visionária de Kafka. [...]. 

 

3.6- A construção do feminino no cinema de Pedro Almodóvar 

 

 Antes de partirmos para análises mais aprofundadas sobre o filme A pele que 

habito, é necessário conhecermos um pouco da vida do cineasta espanhol Pedro 

Almodóvar, de modo que possamos compreender como ele é capaz de transpor suas 

experiências pessoais para as telas de cinema. Também analisaremos neste tópico 

questões relativas ao feminino levantadas por Judith Butler e que estão claramente 

inseridas em suas narrativas fílmicas trazendo-lhe a característica de ser um cineasta 

feminista. 

 Pedro Almodóvar nasceu em 25 de setembro de 1951 em Calzada de Calatrava 

na Espanha e sua família era integrada por ele, seus pais e quatro irmãos. Vivia em uma 

região tipicamente agrícola e frequentemente testemunhava conversas femininas do 

mundo rural, um dos fatores pelos quais, pode-se explicar a existência de diálogo 

feminismos de características simples em suas obras. Segundo suas próprias palavras, 

seu interesse pelo cinema começou cedo:  

Nasci em uma má época para a Espanha, mas muito boa para o cinema. Me 

refiro aos anos 50. Tinha pouca idade quando pisei pela primeira vez no 

cinema do povo, se parecia com a sala de O espírito da colmeia, de Victor 

Erice... tinha uma sala onde me acomodava, também trazia de casa uma lata 

de carvão para combater o frio durante a projeção. Com os anos, o calor deste 

improvisado braseiro se converteu num paradigma do que o cinema 

significava para mim. (ALMODÓVAR, apud. RODRIGUES, 2008, p.25) 

 A Espanha franquista acabava de sair da guerra civil, e as oportunidades de 

trabalho no país eram escassas, provocando processos de emigração e imigração para 

regiões mais industrializadas. Por este motivo, aos oito anos de idade Almodóvar se 

mudou para uma região chamada Cáceres, onde teve a oportunidade de estudar com 
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padres Franciscanos e Salesianos. A educação religiosa teve um efeito contrário no 

cineasta, somente o fez perder a fé em Deus.  

 Aos 16 anos, ele se mudou sozinho para Madri, na tentativa de realizar o seu 

sonho de estudar cinema. Almodóvar não pode se matricular na Escola Oficial de 

Cinema, pois ela acabara de ser fechada pelo ditador Franco. Apesar de frustrado, 

resolveu ficar e Madri e viver seu sonho na prática. Apesar do clima ditatorial, Madri 

dos anos 60 era um lugar rico culturalmente e propício para um jovem viver seu sonho 

de liberdade. 

 Durante os longos anos da Ditadura o cinema espanhol foi subjugado aos 

designers do poder franquista. Foi um cinema dirigido de forma não positiva. Havia 

uma obsessão em controlar qualquer divergência, qualquer ideia que minimamente 

pudesse se opor às ideias medíocres que os reacionários apoiavam na época. A censura 

foi a forma de poder exercida pelo ditador para controlar a uniformidade que mantinha o 

cinema espanhol. Enquanto a indústria cinematográfica mundial se expandia 

largamente, ganhando um quesito autônomo, o cinema espanhol ainda estava preso às 

suas raízes. A Espanha estava submersa em temas proibidos. 

 Desde 1969, quando se mudou para Madri, Pedro Almodóvar se familiazirou 

bastante com a cidade e sua cultura. Durante doze anos trabalhou para uma companhia 

telefônica espanhola, e durante este período, aprofundou seus estudos na cultura pop, 

sua preferida. Pesquisou sobre o gênero pop no cinema e o surrealismo, e em sua 

filmografia fica clara uma influência de Andy Warhol. Ainda na década de 70 conheceu 

Buñel, um diretor que exerceu direta influencia sobre Almodóvar, quando retornou a 

Espanha e rodou o filme Tristana. Foi assim, que para Pedro Almodóvar, surgiu o 

surrealismo buñueliano. 

 A influência de Bunñel teve maior impacto nas obras de Almodóvar no que diz 

respeito a temas políticos e religiosos que frequentemente questionam a existência de 

Deus. Nota-se que os elementos religiosos e teológicos quando aparecem em seus 

filmes, são usados como mera iconografia, um problema metafísico sem grandes 

proposições para sua obra. (RODRIGUES, 2009, p. 28) 

 Almodóvar se iniciou no mundo do cinema escrevendo roteiros cômicos e textos  

com um caráter underground para algumas revistas. No ano de 1972 começou a rodar 
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seus primeiros curta-metragem, rodados em 8mm e os levou de Madri para Barcelona. 

Como não tinha meios econômicos para divulga-los, Almodóvar se revelou como um 

grande relações-públicas, ele mesmo projetas seus filmes e os divulgava. 

 Na década de 70 o cinema espanhol passa por uma transformação e passa a ser 

representativo do cinema culto, divulgado pela Escola de Barcelona ou Cine 

Independente. Em Barcelona, Almodóvar se juntou a um grupo chamado Los Goliardos 

e passou a interpretar pequenos papéis teatrais. Almodóvar possui um estilo bastante 

peculiar que segundo Ana Lucilia Rodrigues, em Pedro Almodóvar e a feminilidade 

(2009, p.30) criaram um novo gênero cinematográfico: “a diversidade de gêneros 

discursivos marca profundamente o estilo de Almodóvar. Alguns críticos afirmam que 

se trata de um estilo baseado na colagem (collage) e na combinação enigmática (puzzle) 

e híbrida entre referências e citações”. 

 Alguns críticos nomeiam este tipo particular de produzir como estilo 

almodovariano, no qual temas como: sexo, religião, política, televisão e imprensa são 

sempre o destaque, bem como os papéis femininos. Os títulos de seus filmes são sempre 

de vital importância para a obra em questão e se destacam pela originalidade. O que 

torna a obra de Almodóvar única é o fato de que ele parte do princípio de que a câmera 

é um olho, e através deste olho podemos penetrar as faces mais ocultas dos 

personagens, desta maneira, somos introduzidos a um mundo de observação de fatos, 

objetos de pessoas. 

 

3.7- Pedro Almodóvar e a questão do feminino 

 

 Os filmes de Almodóvar são formados por vários eixos temáticos, que giram em 

torno de um eixo principal. Este recurso faz com que seus argumentos se multipliquem 

causando uma explosão temática. Normalmente o tema central de seus filmes gira em 

torno de todas as formas de amor: masoquista, sádica, machista, erótica, homossexual, 

feminista, etc. E sobre tais formas de amor se manifesta o tema central da paixão, que 

pode ser destrutiva ou correspondida. Um fato característico do diretor é que desde o 

inicio de sua produção, ele clama pelo direito do desfrute do corpo sem medo. 
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 Não se pode deixar de mencionar a questão do feminino que é tão presente ao 

longo de sua filmografia, sobretudo, em A pele que habito. Nos filmes de Almodóvar a 

mulher tem uma história própria que pode ser narrada de várias maneiras. Ao longo de 

A pele que habito a personagem feminina central, Vera, vai sendo redescoberta pelo 

espectador, numa narrativa que assinala a idolatria pelo império do belo. Vera não é um 

ser abjeto do ponto de vista físico, pois é uma mulher bonita traços de personalidade 

próprios. A questão do gênero discutida por Butler e retomada por Almodóvar é que faz 

com que a personagem se torne um ser andrógeno. 

 Até o século XIX a questão do belo nas mulheres foi tratada de maneira estreita, 

as homenagens artísticas e as práticas estéticas praticamente não ultrapassaram os 

limites do público rico e culto. Nestes círculos de pessoas ricas a imagem feminina era 

poetizada e cultuada. Por outro lado, nas sociedades camponesas, o feminino recebia 

apenas acusações de desvirtuação moral frente a seus encantos próprios. 

 Os sexos cristãos evidenciaram a hostilidade com a qual a figura feminina era 

retratada. Na Idade Média, por exemplo, a mulher bonita era vista como um ser vicioso 

e desvirtuado pelo Satã, pois somente se preocupava com sua aparência. O corpo 

feminino era considerado a encarnação do mal, o abismo da perdição, pois se utilizava 

de artifícios mentirosos para se manter. A beleza material escondia a feiura da alma. 

 No século XIX se propagava a ideia de que a beleza era amaldiçoada, pois 

semeava a ruína entre os homens. Enfatizando este pensamento, há os artistas 

românticos que frequentemente utilizavam em suas criações figuras de mulheres ligadas 

aos vampirismo, ao demoníaco e impuro. Havia, neste período, dois grandes extremos 

para representar as mulheres, dois estereótipos: a pureza e a luxúria, ora vistas como 

anjos virginais, ora como demônios dotados de beleza destruidora. É somente no século 

XX que se inicia o culto a mulher fatal. Entretanto, esta característica da mulher não 

aparece totalmente livre, isto é, em suas representações artísticas há sempre uma 

vigilância que controla sua intencionalidade, a mulher deve ser fatal intencionalmente.  

Desde o seu nascimento, o cinema mundial recorreu às grandes vedetes do teatro 

para compor seus papéis. Contudo, a participação delas foi efêmera, pois no início do 

cinema moderno havia uma espécie de primazia sobre elas que sobrepunhas seus papéis 

como atrizes, somente alguns anos mais tarde que as atrizes e atores começam a se 

libertar de suas personagens. Neste momento, os intérpretes tornam-se tão importantes 
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quanto ou mais que os próprios personagens e se inicia, assim, a dialética do ator e do 

papel. 

A partir da década de 30 os filmes tornam-se mais complexos, com conflitos 

psicológicos e realistas. Não podemos esquecer que nesta época o mundo passava por 

um momento de grande recessão, foi assim que os happy ends propagados por 

Hollywood se tornaram quase que uma exigência. O realismo, os temas de teor 

psicológico e os finais felizes são efeitos do surgimento de uma nova indústria 

cinematográfica pautada no imaginário burguês. 

É diante desde cenário social que as antigas formas femininas estereotipadas 

começam a se desfazer. No lugar da virgem inocente surge a exótica aventureira, por 

exemplo. Surgem também as mulheres chiques, amantes e companheiras, enquanto que 

as antigas vampiras ganha um sex-appeal, tornando o gênero bad girl popular. Esta 

nova fase que suscita entre o bem e o mal traz o surgimento de novos ídolos para as 

telas. A dicotomia do bom/mal começa a ser espalhada liberando uma grande energia 

erótica em torno das mulheres. 

O cinema de Almodóvar dá a suas personagens femininas uma grande 

autonomia, que resulta de desejos escondidos. No discurso fílmico do diretor, elas 

atravessam barreira do frágil que separa o masculino do feminino e quebram toda a 

ordem natural e social que é esperada para o filme. Como nos explica Ana Lucilia 

Rodrigues (2009, p.55) as personagens femininas de Almodóvar são as melhores 

representantes “da volta por cima”, pois como sujeitos dramáticos, suas reações são 

mais ricas e melhores do que as dos homens, e parafraseando o diretor: homens também 

choram, mas as mulheres choram melhor. 

Em relação ao método narrativo utilizado por Almodóvar em A Pele que Habito, 

pode-se afirmar que o filme pode ser abordado por diferentes aspectos: sexual, 

ontológico, político, feminista, etc. A figura da mulher é o que mantém sua estrutura 

narrativa e organização textual. A utilização da figura feminina como ponto central da 

análise estrutural de sua narrativa, cria um novo modelo de mulher, e, automaticamente, 

a afasta do modelo indutivo já existente. 

Sendo assim, podemos relacionar o fato de que a estrutura da mulher ativa o 

diálogo com um problema mais amplo, que é a posição social da mulher. Neste ponto, 
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Almodóvar convida o leitor a fazer uma reformulação, a partir da perspectiva da análise 

estrutural, do conceito que temos da estrutura dos papéis femininos dentro da narração 

cinematográfica. Deve ficar claro, que esta narrativa não é simplesmente uma soma de 

novas proposições estruturais e sociais sobre o papel da mulher, pelo contrário, o filme 

busca estabelecer um equilíbrio entre o enigma-inicial do personagem Vicente/Vera até 

a sua resolução. 

3.8- O corpo andrógeno de Vera/Vicente 

 

 O objetivo deste tópico é ilustrar com passagens do filme A pele que habito as 

teorias acima explanadas, deixando claro que o corpo abjeto faz parte de nossa cultura 

contemporânea e se tornou um meio capital explorado cada vez mais pela medicina 

estética. 

 Obviamente, o corpo de Vera/Vicente torna-se um corpo abjeto (não no sentido 

estético, mas sexual, isto deve ficar claro) após a personagem que, inicialmente, era um 

homem passa por uma cirurgia de mudança de sexo, realizada pelo médico Robert 

Legard, que julga, desta maneira, estar se vingando deste homem que certo dia estuprou 

sua filha que sofria de transtornos psicológicos. Retomando o conceito de 

performatividade trazido por Judith Butler, observa-se claramente que o gênero mulher 

é construído socialmente. Isto é, Vicente/Vera passa por um processo de confinamento 

no qual sofre ações repetidas que o levam a crer que um indivíduo pertencente ao sexo 

femnino. As cenas a seguir ilustram o momento em que o drº Legard aprisionou 

Vicente para começar sua transformação em Vera: 
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 Esta ultima cena colocada acima ilustra o momento em que o cirurgião começa 

seus trabalhos laboratorias para a transformação do personagem. Também fica claro 
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nesta cena, que o médico busca novas experiências no campo da reconstituição 

corporal: nesta passagem Legard testa no corpo de Vera um novo tipo de pele humana 

desenvolvido por ele capaz de resistir a qualquer trauma, como queimaduras e 

acidentes, por exemplo. 

 Nota-se, por meio desta cena, que assim como Victor Frankenstein, Legard 

também “brincou” de ser Deus e buscava recriar no corpo de Vera um ser bastante 

próximo a perfeição física. Familiarizado com as mais novas técnicas científicas da 

medicina estética, Legard estabeleceu para o corpo de Vera um novo padrão anátomo-

político. 

 Fazendo uma transposição das ideias de Miriam Goldenberg, em O corpo como 

capital (2009, p.44), Legard retoma a uma velha polêmica da busca pelo corpo perfeito. 

Desde muito cedo, as mulheres são submetidas a padrões estéticos, que normalmente se 

baseiam em padrões europeu, e se não correspondem de forma satisfatória a tais 

imposições, são tidas como inferiores e ficam à margem da sociedade. Miriam nos 

explica (2009, p.45) que o corpo feminino tem se tornado com corpo aprisionado à 

modelos de beleza: ela deve ser alta, de cabelos lisos, magra e curvilínea. As mulheres 

que não possuem estas características não se encaixam aos padrões. A autora destaca 

que este processo prejudica as manifestações de miscigenação e não leva em 

consideração as particularidades, aos quais as mulheres estão submetidas como clima, 

espaço geográfico, descendência étnica, etc. 

 Retomando o filme, o corpo de Vera/Vicente se monstra um meio bastante 

eficaz para a desconstrução do binarismo homem/mulher pautado em valores 

heterossexuais. Os atos tanto do médico, quanto de Vera são atos políticos que 

subvertem, em termos da lei, e revelam uma base mais obscura da sociedade pouco 

falada. O “eu” do sujeito Vera, justamente como Butler postula, é construído a partir de 

uma prática discursiva repetida. Os atos repetitivos auxiliam a construção da aparência e 

da identidade substancial da personagem.  

 Como não há identidade de gênero por trás por trás das expressões de gêneros, 

os atributos físicos de Vera não expressam essência, são apenas atos performativos. 

Nota-se também que há a inexistência de um sujeito como identidade fixa, o que não 

significa desconsiderar que haja a existência de um sujeito, que no caso é Vera. 
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 Entende-se que o filme constitui uma ação política pelos direitos das mulheres 

na era pós-moderna. Considera-se aqui esta uma obra pertencente à pós-modernidade, 

pois inaugura um processo de ressignificação de identidade em sua pluralidade no 

cinema mundial. É fato que somos construídos socioculturamente, o que não significa 

renegar a parte subjetiva do processo de autoconstrução. Vera é um personagem que 

tem personalidade própria e que não cede totalmente às vontades de seu criador, ela 

rompe totalmente com o binarismo falogocêntrico/heterossexual. As cenas a seguir 

resumirão o processo de transformação de Vicente em Vera. 
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 Vera embora não se lembre claramente de sua identidade anterior possui alguns 

momentos de raptura, isto é ao perceber o quanto foi e é manipulada pelo drº Legard ela 

se revolta com os atos normativos que ele impõe a ela e tenta libertar-se do corpo 

andrógeno ao qual está aprisionada. Em um primeiro momento ela não obtém sucesso, o 

que mais a frente a leva a tomar medidas extremas: 
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 No cinema contemporâneo observa-se uma grande necessidade exibicionista, 

fazendo do sexo e do gênero um conjunto de imagens espetaculares voltadas somente 

para o consumo, delineadas pela ética do horror. A sexualidade feminina dentro destes 

parâmetros também sofre as consequências do capitalismo cinematográfico. Cada vez 

mais, a mulher é representada nas artes de forma geral como um objeto a ser 

consumido. Surge assim, o problema do assujeitamento mencionado anteriormente: o 

capitalismo ordena que a mulher se assuma, mesmo que de forma alienada. 

 A mulher também passa a sentir a necessidade de combater este processo, 

fazendo-a se identificar com figuras fortes e emblemáticas da luta pelo feminismo. Ana 

Lucia Rodrigues resume (2009, p.97) que “o momento atual deste feminino reflete a 

substituição do desejo (simbólico) pela demanda (imaginária) e pela necessidade 

identificatória (lógica).” 

 O cinema almodovariano apresenta personagens femininas que vivem em um 

espaço realista, o que falta como suporte identificatório para muitas mulheres de modo 

geral. Criar uma personagem nascida mulher implicaria em uma série de prescrições 

que limitariam a sua existência dentro do próprio filme. Desta forma, Almodóvar pôs 

em prática a teoria postulada por Butler e criou um personagem que se torna mulher ao 

longo da trama, dando a ela um caráter de sexo vivenciado culturalmente. 
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 Vera torna-se mulher quando se enquadra dentro de um processo consciente de 

incorporação de atos que constituem habilidades corporificadas. Reconhece-se aqui que 

ser mulher vai muito além das definições de gêneros. Vera mantém uma série de 

comportamentos e atitudes que são facilmente identificadas como características do 

sexo femino. Todavia, o expectador se surpreende ao ver que ela se rebela, em certo 

momento, contra este modelo imposto. Vera é estuprada no filme mais de uma vez, 

tanto por seu Criador quanto por personagens alheias. É por meio destas ocorrências 

que ela se reconhece como mulher e ao final mata o cirurgião plástico com um tiro, em 

uma tentativa de se libertar das correntes que o gênero lhe impôs. 
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 Antes de ter a coragem necessária para matar seu criador, Vera passou por 

momentos de transtornos, os quais a fizeram tentar se matar. Legard jamais permitiria, 

ao contrário de Victor Frankenstein, que sua criação sofresse dilacerações física, pois 

deseja sua morte, mas sim o seu corpo. Nota-se que o médico criou um ser feito para 

servi-lo tanto em seus desejos carnais, quanto sociais: para ele Vera era um prêmio, uma 

bela estátua a ser exibida. O jogo todo se inverte quando Vera se rebela com esta 

tentativa de torna-la um objeto. 

 Esta caracterização de Vera como um objeto explica que a aparência do ser é 

quase sempre produzida pelas estruturas de significação. A ordem simbólica das coisas 

cria uma inteligibilidade cultural através da dicotomia mutuamente excludente de que a 

posição do ‘ter’ refere-se aos homens e a do ‘ser’ às mulheres.  
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 A categoria sexo é normativa, é segundo a nomenclatura de Foucault um “ideal 

regulatório”, neste sentido, a presença do sexo no filme não funciona como uma norma, 

mas como parte de uma prática reguladora que produz os corpos, que governa, ou seja, 

o corpo andrógeno governado pelo drº Legard. 

 O sexo, especialmente para as mulheres, é uma idealização que se materializou 

através do tempo. Não é uma realidade simples, tampouco estático, mas é parte de um 

processo pelo qual as normas reiteram as suas forças. A reiteração deste processo é 

necessária, pois como dito, o sexo não é estático, esta materialização nunca é um 

processo totalmente acabado, por isso que há a necessidade de reforçar suas normas. A 

dimensão performativa da construção do gênero do personagem é a reiteração destas 

normas. 

 A repetição destas normas, no filme, teve um caráter temporal, pois as regras 

habitaram a personagem por um tempo determinado até ela se rebelar contra seu 

criador. A rebelação de Vera quebra um tabu, um rito construído socialmente: o da 

fragilidade do sexo feminino. O fato de a protagonista ser um andrógeno traz à tona a 

noção de paródia de gênero, que foi defendida por Butler e presumem a existência de 

um original ao qual estas identidades imitam. Neste caso, não há um original. O original 

de Vera foi modificado na mesa de cirurgia de Robert Legard e por meio da repetição 

de normais a narrativa vai construindo um novo original. 
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 Embora os elementos tradicionalmente parodiados pelo gênero estejam 

relacionados à cultura misógina, o filme propõe uma recontextualização do mito da 

originalidade. Mesmo não sendo um filme cômico, percebe-se um leve traço de humor 

quando há a perda do sentido do normal. Já a dor vivida pelos personagens, em 

contrapartida, parece nos fazer experimentar uma nova ideia acerca de nossos próprios 

corpos. Os falos que referem ao ‘ser’ e ao ‘ter’ mostram posições sexuais divergentes, 

que muito embora necessárias para a subjetivação dos gêneros masculinos e femininos, 

podem gerar um efeito cômico, segundo Rodrigues (2009, p.111) 

 Por fim, entende-se que a reflexão crítica a respeito da própria antologia do 

gênero proposta pelo diretor espanhol gera uma desconstrução das possibilidades 

móveis de distinção entre ter e ser. A mulher da narrativa de A pele que habito mostra-

se como meio eficaz nos desmascaramento da ideia de que o desejo feminino deve ser 

subordinado às vontade da economia fálica. 
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IV- Considerações Finais 

 

Desde os primórdios do mundo a humanidade carrega consigo o desejo de 

reinventar a vida, mesmo que para isso alguns homens tenham que brincar de serem 

Deus. Victor Frankenstein e Robert Legar, médicos altamente capacitados do ponto de 

vista teórico e técnico científico, experimentaram remontar as origens da vida criando, 

paradoxalmente, para si, seres responsáveis por sua ruína, seres por meio dos quais eles 

acreditavam obter a glória e o reconhecimento.  

Movidos pelo desejo de vingança os personagens se valeram das técnicas 

científicas mais poderosas de sua épocas para criar pessoas as quais eles julgavam ter o 

privilégio da imortalidade. Victor Frankenstein criou um ser laboratorial que nos fez 

repensar sobre os limites que permeia o normal e anormal, o são e o doente. A Criatura 

de Frankenstein possui uma construção muito bem articulada por Mary Shelley que nos 

leva a crer que os verdadeiros monstros somos nós mesmos. O monstro de Shelley 

rompe todos os paradigmas em relação aos limites do belo e do normal, fazendo-nos 

pensar quem de fato fora o vilão da história: criador ou criatura? 

A criação de Victor Frankenstein nos ensina ao longo da narrativa que o homem 

é a sua forma autêntica de deformidade, em termos de caráter, atitudes e personalidade. 

O monstro é, por vezes, embora cometa atrocidades, capaz de despertar a compaixão do 

leitor levando-a a pensar ao final da obra que o verdadeiro monstro foi Victor 

Frankenstein que abandonou sua criação. 

Como mencionado diversas vezes ao longo desta dissertação, o monstro é a 

representação de nossos medos, defeitos e desvios de caráter compilados em uma figura 

subjulgada como a propagadora dos males da humanidade. Se traçarmos um parâmetro 

linear entre as figuras monstruosas desde a Idade Média até chegarmos em Vera, de 

Almodóvar, observaremos que elas representam, evolutivamente, os nossos desvios de 

caráter e personalidade. Para exemplificar, quando somos crianças ou adolescentes nos 

ensinam que devemos temer ao diabo, mas não nos contam que mais tarde seremos 

tratados como um, se tivermos uma aparência fora dos padrões ou se mantivermos 

comportamentos aos quais a sociedade julga como desviante das normas. 

O monstro sobreviveu à literatura, ao cinema, à pintura, às artes de maneira 

geral, pois por mais que tentemos negar isto, ele nos fascina por assimilação. A criatura 
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de Frankenstein é um ser que vaga em busca de sua humanidade perdida. Um processo 

não tão distante ocorre com a personagem de Almodóvar: Vera passa por um processo  

de humanização, de maneira que permita encaixá-la na sociedade do consumo, nossa a 

sociedade atual. Vera corporifica nossos desejos de sermos aceitos e reconhecidos por 

nossa aparência ao mesmo tempo que mostra o que o ser humano é capaz quando se 

sente sufocado pela repetição de regras impostas pelos detentores do poder. 

Em princípio, Vera e a Criatura de Frankenstein nos chamam a atenção, por são 

como espelhos de nossas próprias almas que revelam nos medos e desejos mais 

obscuros. Contudo ao longo de ambas as obras os personagens vão sendo construídos 

com características tão humanas e identificáveis que nós nos esquecemos de suas 

verdadeiras essências. A Criatura, aos poucos deixa de ser um monstro, aos olhos do 

leitor e se torna tão humana como qualquer um de nós. O mesmo acontece com Vera, a 

narrativa do filme é tão bem articulada que nos leva a crer, em certo ponto, que Vera é 

uma mulher por natureza e não construída culturalmente. 

Todas as noites durante os sonhos, em nosso inconsciente, produzimos monstros 

moralizadores de nossas ações diárias, mas na sociedade contemporânea o monstro que 

mais nos assusta é o do medo de não existir, de não poder ocupar um lugar na no 

Império do belo, no qual tudo que ocorrer de acordo com as normas. Caso você não 

corresponda aos estereótipos normativos, você é monstro. É também válido destacar, 

que na obra de Almodóvar não há a presença da figura de um monstro rejeitado por seu 

criador que vem com o objetivo de moralizar o expectador. Pelo contrário. Mas o ponto 

em comum de ambas as obras encontra-se justamente na busca pela identidade dos 

personagens que sofrem do mesmo mal: a inadequação social. 

O objetivo principal desta pesquisa foi mostrar, por meio de estudos 

teratográficos que nós criamos nossos próprios monstros, por meio das banalizações do 

dia a dia, e quando, finalmente, nos dando conta do que estamos criando, tentamos 

corrigir e punir estas nossos próprios monstros, sem perceber que eles são frutos de 

nossa miséria enquanto seres humanos. É desta premissa que surgem os serial killers, os 

pedófilos, os estupradores, e uma infinidade de outros monstros que convivemos 

cotidianamente. 

Atualmente, tomamos como verdade que o feio deve ser corrigido e não os 

desvios de caráter. Desta maneira surge amplamente o campo da cirurgia plástica, numa 
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tentativa frustrada de corrigir os monstros que estão dentro de nós e se refletem nas 

aparências. Hoje em dia o ser humano que não se encaixa aos padrões tem duas 

alternativas: a cirurgia plástica ou assumir sua extravagancia. Todavia esta segunda não 

é uma decisão fácil de ser tomada. Para muitas pessoas passar por um procedimento 

cirúrgico parece ser bem menos doloroso do que ser assumir. 

Por último, percebemos que os meios pelos quais os monstros são propagados 

desempenham a função de mediadores culturais entre o conflito belo x espantoso. Para a 

sociedade atual parece haver somente estes dois extemos e não um meio termo, o que 

nos leva a crer que o mundo ficcional dos monstros deve ser imensamente mais fácil do 

que o nosso mundo real, pois lá eles assumem sua identidade, aqui não.  Buscou-se, por 

meio deste trabalho, mostrar três identidades distintas que os monstros assumiram ao 

longo a história, e quem sabe, despertar o interesse do leitor para o tema, de modo que 

ele possa um dia vir a dizer quem são para ele os monstros contemporâneos.  

Curiosamente, nota-se por fim, que no mundo real as identidade são assumidas porque 

não queremos os monstros vivendo perto de nós, tampouco dentro de nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

   

V- Referências Bibliográficas 

 

ALMODÓVAR, Pedro. A pele que habito. Espanha Filmnation:, 2011. 

ALONSO, Aristides. O Grotesco: transformação e estranhamento. Rio de Janeiro: 

Facha, 2001 

AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. São Paulo: Papirus Editora, 1995.  

 

AUMONT, Jacques. Dicionário teórico e crítico do cinema. Tradução Eloisa 

Araújo Ribeiro. São Paulo: Papirus, 2003 

BALTRUŠAITIS, Ju g . Aberrações; ensaio sobre a lenda das formas. Tradução 

Vera de Azambuja Harvey. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999.  

 

BATISTA, Rodrigo Siqueira. Deuses e Homens. Mito, filosofia e medicina na 

Grécia antiga. São Paulo: Landy, 2003 

 

BRAGA, M., GUERRA, A. & REIS, J.C. Breve história da ciência moderna. Das 

Luzes ao sonho do doutor Frankenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

 

BRANAGH, Kenneth. Frankenstein. USA: Tristar Pictures, 1994. 

 

BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega. Petrópolis: Vozes, 1987. 

BRANDÃO, V.G. Estética da Monstruosidade: O imaginário e a teratogonia 

contemporânea. 2013. 195 f. Dissertação. (Mestrado em Comunicação). 

Universidade de Brasília, Brasília.2013 

 

BRANDÃO, V.G. O monstro, o cinema e o medo ao estranho. Comunicação, UnB, 

Brasília.15, jun.2012. Disponível em: < http://www.rua.ufscar.br/site/?p=11733>. 

Acesso em: 18.ago.2013 

 

BELUCHE, R. A gênese dos anormais. Out.2007. Disponível em: 

<http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=29&id=337>. Acesso: 

17.ago.2013 



193 
 

   

 

BODEI, Remo. As formas da Beleza. Tradução de Antônio Angonese. São Paulo: 

EDUSC, 2005. 

BULFINCH, Thomas. Livro de ouro da mitologia. 11. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

1999 

 

BUTLER, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los limites materiales y discursivos 

del sexo. Buenos Aires: Paidós, 2002. 

 

______, Judith. Judith Butler e a teoria Queer. São Paulo: Autêntica 2012. 

 

_____, Judith. Bodies that matter. USA: Taylor & Francis, 2011 

 

_____, Judith. Gender Trouble. USA: Routledge, 2002. 

 

CAMPBELL, Joseph. Mito e Transformação. Trad. Frederico N. Ramos. São Paulo 

Ágora, 2008 

 

___________, Joseph. O poder do mito. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São 

Paulo: Palas Athena, 1990.  

 

___________. Para viver os mitos. Tradução Anita Moraes. São Paulo: Cultrix, 

2006. 

CANGUILHEM, Georges. O normal e o Patológico.Trad. Maria Thereza Redig de 

Carvalho Barrocas. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011 

 

CASTELFRANCHI,Y. Quase como nós. Out.2007. Disponível em: 

<http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=29&id=339>. Acesso:  

17.ago.2013 

 

 

CARROLL, Noël. A filosofia do horror ou paradoxos do coração. Tradução 

Roberto Leal Ferreira. Campinas, SP: Papirus, 1999. 



194 
 

   

 

CERQUEIRA, Elizabeth Kipman. Sexualidade, gênero e desafios bioéticos. São 

Paulo: Difusão, 2011 

 

 

CHARLES GOULD, B. A. Mythical Monsters. London: W. H. Allen & CO, 1886. 

 

COHEN, Jefrrey Jerome. Pedagogia dos Monstros ─ os prazeres e os perigos da 

confusão sem fronteiras. Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 

2000. 

 

CORRÊA, Lilian Cristina. O Foco Narrativo e o Mito de Prometeu em 

Frankenstein, de Mary Shelley. Dissertação de Mestrado em Comunicação e 

Letras da UPM. São Paulo, 2001 

CORRÊA, Lilian Cristina. Frankenstein, de Mary Shelley e a Ética (?!) da 

Criação Cosmogênica. São Paulo:UPM, 2009 

 

DAMASCENO,J. Corpo de quem? Espetáculo e ciência no século XIX. Out. 

2007. Disponível 

em:<http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=29&id=338>. Acesso: 

17.ago.2013 

 

 

DIEL, Paul. O simbolismo na mitologia grega. São Paulo: Attar Editorial, 1991 

 

ECO, Umberto. História da feiúra. Tradução Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: 

Record, 2007. 

 

ELIADE, M. O sagrado e o profano. A essência das religiões. São Paulo: Martins 

Fontes, 1992. 

 

  ELÍADE, Mircea. Mito e Realidade. São Paulo: Perspectiva, 2004 

 



195 
 

   

FLORESCU, Radu. Em Busca de Frankenstein. O Monstro de Mary Shelley e 

seus mitos. São Paulo: Mercuryo, 1998 

FOUCAULT, Michel. Os anormais: curso no Collège de France (1974-

1975). Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2002.  

 

 

_____________, Michel. Vigiar e Punir. Trad. Raquel Ramalhete. 

39.ed.Petrópoles, RJ: Vozes, 2011 

 

 

_____________, Michel. O nascimento da Clínica. Trad. Roberto Machado. 7.ed. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011 

 

_____________, Michel. Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema. Trad. 

Ines Autran Dourado Barbosa.2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009 

 

 

FREUD, Sigmund. O mal estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto 

Alegre, RS: L&PM, 2010. 

 

GIL, José. Monstros. Tradução José Luís Luna . Lisboa : Relógio D’Água , 2006. 

 

GOLDENBERG, Miriam. De perto ninguém é normal. Rio de Janeiro: Record, 

2005. 

 

_____________, Miriam. O corpo como capital. São Paulo, 2.ed.Estação das 

Letras e Cores, 2010 

 

GONÇALO, Junior. Enciclopédia dos monstros. São Paulo: Ediuro, 2008. 

 

HITCHCOCK, Susan Tyler. Frankenstein: as muitas faces de um monstro. 

Tradução Henrique A. R. Monteiro. São Paulo: Larousse do Brasil, 2010. 

 

GUERREIRO, Fernando. Monstros Felizes: La Fontaine, Diderto, Sade, Marat. 

Lisboa: Edições Colibri, 2000. 

 

HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. Trad. de Álvaro 

Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 



196 
 

   

 

 

JEHA, Julio; NASCIMENTO, Lyslei. Da fabricação dos monstros. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2009. 

 

JEHA, Júlio (Org.). Monstros e monstruosidades na literatura. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2007.  

 
 

KAYSER, Wolfgang Johannes. O grotesco: configuração na pintura e na literatura. São 

Paulo: Perspectiva, 2003. 

 

KANDEL, Eric. Em busca da memória: o nascimento de uma nova ciência da 

mente. Tradução de Rejane Rubino. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

LECERDE, Jean-Jacques. Frankenstein. Mito e Filosofia. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1991 

 

LE GOFF, Jacques. Uma história do corpo na Idade Média. Tradução Marcos 

Flaménio Peres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

 

LEITE, J.J.. O que é um monstro? Out.2007. Disponível em: 

<http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=29&id=340>.Acesso: 

17.ago.2013 

 

LEVINE, George, KNOEPFLMACHER U. C. (Ed.). The Endurance of 

Frankenstein:  Essays on Mary Shelley's Novel. Berkeley: University of 

California Press, 1984 

 

LOVECRAFT, H. P. O terror sobrenatural na literatura. Lisboa: Vega, 2003 

 



197 
 

   

MANGUEL, Alberto. Contos de horror do século XIX. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2009. 

 

MARTINHO, Maria Cristina Teixeira. O horror gótico de Frankenstein - uma 

distonia da alteridade. 1995. Doutorado em Letras (Ciência da Literatura) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 

 

MELLOR, Anne Kostelanetz. Mary Shelley: her life, her fiction, her monsters. 

New York: Chapman and Hall, Inc., 1988. 

 

MÉNARD, René. Mitologia greco-romana. Tradução Aldo Della Nina. São 

Paulo: Opus, 1991. 

 

MONTEIRO Maria Conceição. Na aurora da modernidade: a ascensão dos 

romances gótico e cortês na literatura inglesa. Rio de Janeiro: Editora Caetés, 

2004. 

 

MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras; 2002. 

. 

MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Tradução António-Pedro 

Vasconcelos. Lisboa : Relógio D’ Água , 1997. 

 

 

NAZÁRIO, Luiz. Da Natureza dos Monstros. SP: Arte e Ciência. 1998.  

 

______________. Cinema de Terror. Revista Superinteressante. São Paulo, 2008. 

Entrevista concedida a Juan Weik, 28 fev. 2008.  

 

______________. Sobre Monstros. Revista Superinteressante. São Paulo, 2009. 

Entrevista concedida a Juan Weik, 2009. 

 

PELPEBART, Peter Pal. Vida Capital: ensaios de biopolítica. São Paulo: 

Luminus, 2011. 



198 
 

   

 

QUAMMEN, David. Monstro de Deus: feras predadoras: história, ciência e mito.  

Tradução Maria Guimarães. São Paulo: Companhia das letras, 2007. 

 

RODRIGUES, Ana Lucilia. Pedro Almodóvar e a feminilidade. São Paulo: Escuta, 

2008. 

 

ROSENKRANZ, KARL. Estética de lo Feo. Traduccion y edición de Miguel 

Salmeron. Spain: Julio Ollero Editor, 1992. 

 

RUSSO, Mary. O grotesco feminino. Risco, excesso e modernidade. Trad. Talita 

M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

 

SHATTUCK, Roger. Conhecimento Proibido: de Prometeu à pornografia. Trad. 

S. Duarte. São Paulo, Companhia das Letras, 1998. 

 

 

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Tradução Fernando Mascarello. 

Campinas, São Paulo: Papirus, 2006. 

 

 

SHELLEY, Mary. Frankenstein ou Prometeu Moderno. São Paulo: Ática, 2006 

SOUZA, Ricardo Timm & OLIVEIRA, Nythamar Fernandes. Fenomenologia hoje 

III: Bioética, Biotecnologia, Biopolítica. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008 

 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 

2004. 

 

UZIEL, Anna Paula. RIOS, Luís Felipe & PARKER, Guy Richard. Construções da 

Sexualidade: gênero, identidade e comportamento em tempos de AIDS. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2004. 

 



199 
 

   

       WOLF, Leonard. The Essencial Frankenstein. Los Angeles: Plume, 1995. 

 

 

VERNANT, Jean Pierre. A morte nos olhos. Trad. Clovis Marques. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1985 

 

 

VERNANT, Jean Pierre. Mortals and Immortals – Collected Essays. New Jersey: 

Princeton University Press, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 


	Currículo Lattes
	Larissa Donatelli

	Identificação
	Endereço
	Formação acadêmica/titulação
	Formação Complementar
	Atuação Profissional
	Áreas de atuação
	Idiomas
	Produções
	Eventos
	Introdução
	1.1 - A gênese da monstruosidade: os monstros como criação social
	1. Preâmbulo

	1.2- Os monstros como criação social
	1.3- Monstros Maravilhosos
	1.4 - O Filme Freaks
	1.5- As narrativas míticas: Os monstros na Antiguidade Ocidental Clássica
	1.6- Beleza Disforme
	1.7- O humor que aniquila
	1.8 - Os monstros mitológicos gregos
	1.9- Os monstros na Idade Média
	1.9.1- Os monstros bíblicos e o Satanás
	1.9.2- Seres das Trevas
	1.10- Monstros nas Artes
	1.11- O monstro nas Narrativas Modernas

	Capítulo II - Os Mitos de Frankenstein
	2.1- A menina que criou o monstro
	2.3- Inspiração Literária para a jovem alquimista
	2.4 - O mito de Prometeu
	2.4.1- Pigmalião
	2.4.2- As lendas do Golem

	2.5 - A concepção de um homem artificial
	2.6- Um choque romântico
	2.6.1 - O Romantismo na Inglaterra

	2.7 - Estrutura Narrativa Inovadora
	2.8-  O corpo condenado
	2.9 - O filme Frankenstein
	Capítulo III - A pele na qual habita um ser andrógeno
	3.1  Judith Butler e a teoria Queer
	3.2- Judith Butler e a desconstrução dos gêneros

	3.3- A biopolítica face aos processos de dessujeição
	3.4- Sexo e Biopoder: a invenção de identidades sexuais
	3.5- Império da Biopotência e os Corpos abjetos
	3.6- A construção do feminino no cinema de Pedro Almodóvar
	3.7- Pedro Almodóvar e a questão do feminino
	3.8- O corpo andrógeno de Vera/Vicente
	IV- Considerações Finais
	V- Referências Bibliográficas

