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6FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

APRESENTAÇÃO
Os trabalhos reunidos nesse volume derivam do simpósio 

Figuração de personagens monstruosas, por isso manter-se-á 
título semelhante ao simpósio, referente ao IV Congresso 
Internacional “Vertentes do Insólito Ficcional” – Mostruosidades 
ficcionais – Homenagem aos 200 anos de publicação de 
Frankenstein, de Mary Shelley, realizado pelo SePEL.UERJ 
(Seminário Permanente de Estudos Literários da UERJ), de 12 a 
14 de novembro de 2018, na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Foram dias de aprendizagem e troca tão enriquecedoras, 
com foco nos processos de figuração de personagens, que se 
concretizam na organização do livro.

Os treze ensaios compõem um conjunto significativo das 
possibilidades da pesquisa no âmbito dos estudos acerca da 
arquitetura do monstro e da monstruosidade. A reflexão acerca 
dos processos de figuração de personagens vem operando 
de modos diversos no decorrer do tempo e da história. 
Com isso, percebe-se como os estudos narrativos importam 
para as reflexões acerca do monstro e da monstruosidade, 
principalmente ao observar-se as nuances da formação ou 
deformação do reconhecido como humano no decorrer do 
tempo e na percepção da história. Os processos envolvidos 
na arquitetura do monstro e da monstruosidade constituem-
se a partir de um longo percurso seja pela tipificação de entes 
sobrenaturais, bizarros, seja pela conjugação de elementos 
naturais, mas com disfunções psíquicas.
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Nesse sentido, a construção do monstro na história poderia 
ser proveniente de deformidades exteriores, interiores ou de 
ambas. As personagens seriam, então, (de)formadas, hibridas, 
anormais, exatamente, pela monstruosidade tanto externa 
quanto interna, física e psíquica, sólita e insólita, que contêm.

No simpósio realizou-se o debate acerca de padrões ou 
diferenças presentes na constituição do monstro e para quê 
isso importaria na composição das arquiteturas narrativas, 
focando nas relações entre os processos de figuração da 
personagem e nas manifestações do insólito na narrativa. 
O objetivo foi discutir sobre os processos de construção do 
monstro e da monstruosidade no decorrer do tempo, modelos e 
configurações da personagem. O percurso realizado em grupo e, 
posteriormente, de modo individual, na redação final dos ensaios, 
contribuiu para a confecção de um estudo bastante significativo 
acerca das nuances presentes na constituição de personagens 
formuladas por estratégias variáveis e permeadas pela exceção 
para a estruturação do monstro e das monstruosidades. Trata-
se de um percurso multifacetado pela figuração da personagem 
e pelas nuances em torno da construção das monstruosidades.

Os treze ensaios exploram diferentes espaços para 
tratar da configuração do grotesco e da monstruosidade, 
indicando as muitas possibilidades presentes na confecção do 
monstro. De tempos diversos e também de mundos distintos, 
os caminhos das literaturas se cruzam para fazerem notar a 
insurreição do monstro na composição dos mundos possíveis 
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ficcionais, instaurando nas vertentes do (in)sólito a percepção 
de monstruosidades múltiplas.

Tem-se, portanto, o alicerce para excelentes conclusões 
acerca da figuração de personagens monstruosas. A leitura 
desse estudo fornece, assim, importantes desdobramentos para 
as pesquisas acerca do monstro e da figuração de personagens, 
certamente, incentivando novos olhares e outras leituras.

Os organizadores.



9

FRANKENSTEIN, DE MARY SHELLEY E “O INTRUSO”,
DE H. P. LOVECRAFT: SIMETRIAS

André de Sena

Neste texto buscarei realizar uma breve leitura comparativa 
entre o romance Frankenstein (1818), da escritora inglesa Mary 
Shelley (1797-1851), e o conto “O intruso”, do norte-americano H. 
P. Lovecraft (1890-1937), a partir dos núcleos temáticos e recursos 
estilísticos utilizados na construção do personagem monstro. 
Intento, assim, revelar como o discurso do modo larmoyant 
típico do romance sentimental setecentista é contaminado 
pelos topoi do horror (Frankenstein), e como se dá a recriação 
dessa experiência sob a pena lovecraftiana. De um lado, temos 
um monstro ao mesmo tempo idealista, amoroso, sentimental, 
mas que adquire uma carga de terror/horror, subliminar ou não, 
em inúmeras passagens, e que se sabe monstro (Frankenstein); 
de outro, um indivíduo solitário que se descobre enquanto tal 
(“O intruso”); ambos refletindo perfeitamente deformidades 
exteriores e interiores, sólitas e insólitas.

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações a 
respeito das características romanescas dessa obra de Mary 
Shelley e do modo larmoyant nela presente. Sua diegese é 
construída a partir da forma e de um imaginário epistolares, 
de grande apelo na época do pré-romantismo especialmente 
a partir de Júlia, ou a nova Heloísa (1760), de J. J. Rousseau  
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(1712-1778), ela própria influenciada por uma rica tradição 
setecentista de romances e novelas de tendência confessional 
(epistolares ou não) que será cara à elaboração do egotismo 
escritural romântico. A feição inicialmente missivista de 
Frankenstein se agrega posteriormente a um tipo de narrativa 
que não deixa de ter origem nos diários, memórias, ensaios, 
testemunhos e livres de raison comuns aos séculos XVII e XVIII, 
contudo numa óbvia verticalização de base solipsista herdada de 
Rousseau e, mais ainda, já própria do romantismo autoconsciente. 
Em outras palavras, visualizamos em Frankenstein uma escrita 
desbordantemente confessional, subjetiva e idiossincrática, 
bem diversa do impulso universalista exigido pela anterior 
normatividade neoclássica, mas, mesmo assim, ainda porejando 
um sentimentalismo característico do período setecentista. A par 
disso, oscilam-se as analepses ao presente contínuo sob a ótica 
de dois narradores principais, o aventureiro R. Walton – que de 
narrador inicial autodiegético se transformará num híbrido entre 
narratário e narrador homodiegético –, e o doutor Frankenstein, 
que passará a ser o narrador principal (pelo viés memorialista de 
Walton) a ditar a história, enfeixada, como afirmado, ora sob a 
forma de cartas, ora capítulos, ou então, num amálgama entre 
ambos. A narrativa moldura da diegese shelleyana dá espaço, 
como é mister nessa técnica, a várias outras narrativas que se 
entre mesclam ao longo da história, revelando novos prismas de 
acordo com as mudanças dos diversos focos narrativos, incluindo-
se o da própria criatura monstruosa do doutor Frankenstein.



11

Tanto o caráter epistolar como o modo larmoyant, em 
sua vertente rousseauniana (especialmente de Júlia, ou a nova 
Heloísa), se presentificam em Frankenstein, como dito. Esse 
modo pode ser basicamente compreendido como a vertente 
sentimentalista da série romântica, performático e repleto 
de suscetibilidades emotivas ligadas não apenas a novos 
procedimentos estilísticos que ousaram confrontar a então 
prosa logocêntrica e impessoal do Iluminismo – espécie de 
invasão lírica na prosa –, mas também a uma ânsia empírica de 
exaltação pública das lágrimas como novo paradigma social e 
cultural. Condenada, em contextos teóricos específicos, por 
alguns – como Schiller, em passagem do ensaio Sobre o patético, 
de 1793 –, mas exaltada e utilizada por uma infinidade de outras 
obras e autores românticos, essa nova sensibilidade visaria, 
conforme Hauser (2000, p.558), a uma “busca deliberada de 
choques espirituais”, os quais darão ensejo 

a um verdadeiro virtuosismo emocional, a alma 
dissolve-se toda em compaixão e, em última 
instância, o único objetivo perseguido em arte é a 
excitação das paixões e o despertar de simpatias. 
O sentimento converte-se no veículo mais 
confiável entre o artista e o público, e o meio 
mais expressivo de interpretação da realidade; 
conter a expressão de sentimento agora significa 
abster-se completamente da influência artística, 
e viver sem sentimento significa ser insensível.

Essa primeira característica da narrativa shelleyana pode 
ser detectada já nas cartas iniciais escritas por Walton: na 
sensibilidade e amabilidade no trato com a irmã Margaret; no 
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elogio da amizade e na avultada necessidade que o personagem 
afirma ter de um verdadeiro amigo; no encômio à poesia como 
fonte de virtude; na insistência de gentileza e cooperação entre 
os homens; bem como nos personagens pobres e virtuosos 
instigadores do patético, geralmente pintados em meio a 
enredos amorosos; no maravilhamento diante da natureza, que 
vai do elogio da liberdade a uma espécie de melancolia eufórica 
ou sublime, própria dos devaneios rousseaunianos etc., que 
também aparecerão ao longo do percurso narrativo.

Observemos, por exemplo, a descrição que Walton faz 
do doutor Frankenstein, ao resgatá-lo do mar, onde estava à 
deriva, a revelar esse ardor sentimental nas relações entre os 
personagens do romance como um todo:

Suas maneiras são tão afáveis e gentis [...] 
todos os marinheiros estão interessados nele, 
mesmo que tenham se comunicado tão pouco 
[...]. De minha parte, começo a estimá-lo como 
a um irmão, e seu pesar constante e profundo 
me enche de solidariedade e compaixão. 
(SHELLEY, 2001, p.40)

E como o próprio personagem se define:
Há algo trabalhando em minha alma que não 
compreendo. Sou uma pessoa bastante esforçada 
– um operário que executa suas funções com 
perseverança e dedicação –, mas paralelamente 
a isso há um amor pelo maravilhoso, uma crença 
no maravilhoso entrelaçada em todos os meus 
projetos, que me impele para longe dos caminhos 
habituais dos homens, até o mar selvagem e 
as regiões desconhecidas que estou prestes a 
explorar. (SHELLEY, 2001, p.35-36)
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Como se sabe, as primeiras missivas de Frankenstein são 
escritas a bordo de um navio que segue para o Polo Norte. Mas, 
neste espectro do larmoyant, atrelada às descrições da vida em 
alto-mar, às minudências dos exercícios náuticos, surgem uma 
espécie de embevecimento que se aglutina a uma reflexão sobre 
ideais humanitários (a evolução do ser humano a partir de uma 
visão sentimentalista), e uma imaginação transfiguradora do 
real que chega inclusive a propor novas experiências estéticas 
em relação ao – até então apartado – universo da ciência. Esse 
idealismo sentimentalista realmente está posto no trato que 
Walton estabelece com a ciência: já na carta 1 do romance, ele 
se encontra em São Petersburgo, na Rússia, e fala sobre sua 
intenção de ir ao Polo Norte descobrir “o segredo do magnetismo” 
(SHELLEY, 2001, p.31), a “força estupenda que atrai o ponteiro da 
bússola” (SHELLEY, 2001, p.30). Estamos muito longe dos padrões 
logocêntricos e mecanicismo iluministas; o que se vê aqui é uma 
associação e interesse romântico eufórico pela natureza (e a 
própria natureza do) sublime. Por algo inominável que se atrela 
ao conceito de infinito romântico, e vai além da compreensão 
da própria ciência e o natural, um meio termo entre este e o 
sobre-humano (o sublime), associado ainda à força arrebatadora 
da arte pelo viés de rasgos esteticistas.

Gerd Bornheim afirma mesmo a existência de uma ciência 
“romântica”. Segundo o mesmo,

O Romantismo [ou a vertente sentimentalista 
romântica] opõe-se, em qualquer plano, à 
interpretação racionalista da realidade, não só 
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na filosofia, na religião, na arte e na moral, mas 
também na ciência. Nesse ponto, mais uma vez, 
seguem os passos de Goethe. Este se opusera a 
Newton, recusando-se a aceitar sua tradução 
friamente matemática da natureza; acusava 
de pobre uma ciência que não vê na cor, por 
exemplo, senão intensidade maior ou menor de 
vibrações matematicamente mensuráveis [...]. 
E F. Schlegel afirma: “Se queres penetrar nas 
profundidades da física, inicia-te nos mistérios da 
poesia”. (BORNHEIM, 2005, p.96-97)

Contudo detecta-se em Frankenstein a presença da binomia 
romântica, ou conúbio entre o sublime e o grotesco, o que faz 
dele um romance que também envereda no gênero horror, e o 
conduz muito além do sublime larmoyant, que despreza o noturno 
e o nefando. As relações binômicas podem ser estabelecidas das 
mais diversas formas, no âmbito da narrativa (especialmente no 
encadeamento sucessivo de elementos sublimes e grotescos), na 
construção de personagens, nas imagens que o texto trabalha e 
nas ideias e conceitos de que se utiliza. 

Num perfeito amálgama que se estabelece entre os 
capítulos 4 e 5 do livro, por exemplo, observa-se a binomia 
romântica em todo seu potencial. Se, no capítulo 4, o doutor 
Frankenstein afirma sua natureza apolínea e cientificista nestes 
termos:

Em minha educação, meu pai tomara todos os cuidados 
para evitar que minha mente se impressionasse com os horrores 
sobrenaturais. Não guardo memória de ter, uma única vez, 
tremido diante de uma história supersticiosa ou receado a 
aparição de espíritos. A escuridão não tinha qualquer efeito 
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sobre minha imaginação, e os cemitérios eram, para mim, meros 
depósitos de corpos privados de vida, que, de moradia da beleza 
e da força, haviam se tornado comida para os vermes (SHELLEY, 
2001, p.64-65).

Logo em seguida, pelo mesmo avanço da memória 
(Frankenstein rememora sua história a Walton, que, por sua 
vez, também a rememorará sob a forma escrita), o mesmo 
personagem será descrito sob o poder da monomania, absorto na 
busca de material humano em ossários, cemitérios, necrotérios, 
obcecado pela geração da vida a partir de restos de cadáveres 
numa confusão entre rituais ocultistas e livros de anatomia e 
ciência que fará história. Tais espaços obviamente espelham 
a perturbação de sua mente e também servem de elemento 
binômico. A insalubridade do laboratório do doutor Frankenstein 
aponta para a presença do fantástico e do horror em ambientes 
dedicados à ciência; ele mais se assemelha a um matadouro, 
montado num quarto escondido da residência universitária, e 
compõe outro desses loci horrendi citados anteriormente, os 
quais aparecerão como contrapontos binômicos às descrições 
prévias (e, logo em seguida, posteriores) de uma natureza e 
espacialidade sublimes:

Quem seria capaz de imaginar os horrores de 
meu trabalho árduo e secreto, enquanto eu 
chapinhava na umidade infecta dos túmulos ou 
torturava animais vivos, a fim de dar vida ao 
barro inanimado? [...]. Eu apanhava ossos nos 
ossários e perturbava, com dedos profanos, os 
segredos prodigiosos do corpo humano [...]. A 
sala de dissecção e o matadouro forneciam-
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me os materiais necessários; com freqüência, 
aquela ocupação me repugnava, enquanto, ainda 
movido por uma ansiedade que aumentava cada 
vez mais, eu a conduzia à iminência da conclusão. 
(SHELLEY, 2001, p.67)

A partir do capítulo 5, a transição do sublime larmoyant 
inicial ao grotesco se aprofunda, e chegamos à experiência do 
horror literário nas descrições do ser ideal a quem o doutor 
Frankenstein buscara dar vida, cuja aparência repugnante dá o 
tom antissublime:

Já era uma hora da manhã; a chuva tamborilava 
lúgubre nas vidraças e minha vela já quase se 
havia extinguido quando, à sua luz bruxuleante já 
meio consumida, vi os olhos amarelos e opacos 
da criatura se abrirem; inspirou com força, e um 
movimento convulsivo agitou-lhe os membros.

Como posso exprimir minhas emoções diante 
dessa catástrofe, ou descrever o ser miserável 
que eu lograra formar através de sofrimentos 
e cuidados infinitos? Seus membros eram 
proporcionais, e eu escolhera belos traços para 
seu rosto. Belos! Meu Deus! Sua pele amarelada 
mal cobria a trama de músculos e artérias; seus 
cabelos, de um negro lustroso, eram abundantes; 
seus dentes, de uma brancura perolada. Esses 
caprichos só faziam criar um constraste ainda 
mais horrendo com seus olhos úmidos – que 
pareciam ter quase a mesma cor das órbitas, de 
um branco sombrio, em que se encaixavam –, 
com sua compleição murcha e com seus lábios 
retilínios e negros [...].

Incapaz de suportar o aspecto do ser que criara, 
corri para fora dali [...]. (SHELLEY, 2001, p.70)



17

Essa descrição inicial se adensará ainda mais noutro 
episódio relatado logo a seguir, quando, após desmaiar, o doutor 
Frankenstein é acordado pela presença silenciosa do monstro 
que está agora a contemplá-lo, gerando-se uma paradigmática 
cena de horror literário:

Foi então que vi, à luz amarela e fraca da lua, 
que penetrava no quarto através das venezianas 
da janela, aquele infeliz – o monstro miserável 
que eu criara. Ele erguia o cortinado da cama e 
seus olhos, se é que podiam ser assim chamados, 
estavam fixos em mim. Abria a boca e murmurava 
sons inarticulados, enquanto um esgar deixava-
lhe os dentes à mostra e enrugava sua face. Talvez 
ele tenha falado, mas eu não ouvi [...].

Ah! Nenhum mortal suportaria o horror daquele 
semblante. (SHELLEY, 2001, p.71)

Sabe-se que a experiência do olhar é fundamental na 
literatura de horror, no sentido de construção dos efeitos de 
estranhamento ficcional e experienciação estética do medo. 
Essa troca de olhares entre criador e criatura nos faz lembrar 
algo da conflituosa relação entre Id e Superego freudianos, 
o monstro sempre sugerindo uma relação de outridade com 
Frankenstein: ciência, religião, ordem, desordem, vida e morte 
se digladiam nesse ambíguo território do olhar. Já Sigmund 
Freud, em O estranho (1919), se perguntava sobre tais relações, 
numa passagem que poderia ter sido inspirada pelo romance 
shelleyano:

A muitas pessoas parece sumamente estranho o 
que se encontra atrelado à morte, aos cadáveres 
e ao retorno dos mortos, com seus espíritos e 
espectros [...]. Aqui o estranho encontra-se por 
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demais contaminado com o horrível, e em parte 
está por ele encoberto [...]. Dois fatores vêm 
dar boas informações sobre essa permanência: 
a força de nossas reações afetivas originais e 
a incerteza de nosso conhecimento científico. 
Nossa biologia ainda não pôde decidir se a morte 
é o destino necessário de todo modo de vida 
ou se é apenas um acaso regular, talvez mesmo 
evitável da vida. O enunciado: “todo homem é 
mortal”, glosado nos manuais de lógica como 
exemplo de uma afirmação geral, não elucida 
ser humano algum, e nosso inconsciente dispõe 
hoje, como outrora, do mesmo reduzido espaço 
para a representação da própria mortalidade. 
(FREUD, 2014, p.62-63)

Freud diz ainda que “aprendemos que a morte aparente 
e a reanimação dos mortos são representações por demais 
estranhas” (FREUD, 2014, p.68-69), e se refere ao efeito estranho 
incitado pelo ato de se contemplar objetos inanimados que 
lembram falsamente os seres humanos, bem como outros objetos 
subitamente despertados por algum movimento, revelando vida 
insuspeita. Frankenstein segue esses planos, mas num outro tipo de 
‘falsidade humana’: a disformidade através de partes do humano 
e a consciência onde não deveria estar. Além disso, o monstro 
afirma, na alteridade, o efeito de horror, mais na semelhança 
fugidia do que na dessemelhança ou total informidade, numa 
perspectiva que realmente antecipa as teorias freudianas ligadas 
à inquietação gerada por objetos cotidianos: “meu aspecto [...] 
é uma representação asquerosa do seu, e a mínima semelhança 
torna-o ainda mais horrendo” (SHELLEY, 2001, p.139), diz a 
criatura ao doutor Frankenstein.
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Assim, as características outsiders deste se exponenciam  
no monstro numa ampla gama de sentidos. A binomia na 
construção do personagem Frankenstein (logocentrismo, 
sentimentalismo/monomania, fatalismo, mania persecutória) 
reflete-se no inicial sentimentalismo e ulterior pulsão destrutiva 
terrorífica de sua criação, que pode ser considerada um dos 
ícones maiores do espírito literário outsider romântico. A 
narrativa moldura linear do monstro vai do capítulo 11 ao 16, e 
constitui importante momento da própria história da escritura 
fantástica. De início, após seu lacunar processo de criação, 
vagueia pelos campos e florestas alemães, nos trazendo à mente 
o arquétipo do bom selvagem numa dinâmica composicional 
que tem algo de bildungsroman. Após a emblemática primeira 
incursão numa cidade, é perseguido e sofre violência sem saber 
o motivo, e passa então a viver pelos ermos, evitando choques 
com a ‘civilização’. Até ocupar o esconso de uma casa onde vive 
uma família de poucos recursos, no qual, mesmo isolado, através 
da observação e audição, aprenderá a falar, a ler, e descobrirá 
que também existe virtude na sociedade.

É nesse entretempo que descobre sua fisionomia 
monstruosa – note-se, não sua natureza – ao observar-se 
refletido numa poça d’água:

Eu admirava as formas perfeitas dos moradores 
daquela casa – sua graça, beleza e compleição 
delicada; o quão aterrorizado fiquei, porém, 
quando vi a mim mesmo na água transparente 
de um charco! A princípio, recuei, incapaz de 
acreditar que fosse de fato eu quem se refletia ali; 
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quando me dei conta de que eu era, na verdade, 
este monstro que sou, fui assolado pelas mais 
amargas sensações de abatimento e humilhação. 
Ai de mim! (SHELLEY, 2001, p.122)

É a partir da descoberta da própria aparência que se vai 
gestando o demônio da dúvida. Mais à frente, o monstro se 
perguntará: “E o que era eu? [...] Quando olhava ao redor, não 
via seres como eu, tampouco ouvia falar a respeito. Seria eu, 
então, um monstro, uma nódoa sobre a face da Terra, da qual 
todos os homens fugiam e que todos os homens repudiavam?” 
(SHELLEY, 2001, p.129).

Mas tais dúvidas ainda não impossibilitam a moldagem da 
primeira faceta do monstro, a sentimentalista. Todos os topoi do 
modo larmoyant se presentificam, num primeiro momento, em 
sua fala; contudo sua melhor representação se dará pela via da 
intertextualidade: numa de suas jornadas fora do esconderijo, 
em busca de alimento, encontrará uma bolsa que contém três 
livros: Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe; O Paraíso 
perdido, de Milton; e Vidas paralelas, de Plutarco. O monstro 
sentimental refletirá a melancolia e o sentimentalismo presentes 
em Werther, como ele próprio revela:

Em Os sofrimentos do jovem Werther, além do 
interesse de sua história simples e comovente, 
tantas opiniões são discutidas e tantas luzes 
lançadas sobre o que até então haviam sido 
assuntos obscuros para mim que ali encontrei uma 
fonte inesgotável de especulação e admiração. 
Os hábitos domésticos e tranqüilos ali descritos, 
combinados a sentimentos elevados, que tinham 
por objeto algo fora dos interesses pessoais, 



21

estavam bem de acordo com minha experiência 
entre meus protetores e com as necessidades 
sempre vivas em meu peito [...]. Simpatizava com 
as opiniões do herói [sobre o tema do suicídio], 
cuja morte chorei mesmo sem compreendê-la 
com exatidão.

Enquanto lia, contudo, eu me concentrava em 
meus próprios sentimentos e condição.
(SHELLEY, 2001, p.137)

Se a presença de Rousseau já pairava fortemente sobre 
as peregrinações florestais iniciais do monstro, como bom 
selvagem, nesse excerto estará mais do que corroborada. Sabe-
se que a principal origem e influência do Werther goethiano está 
em Júlia, ou a nova Heloísa, da qual, por sinal, toma a forma 
epistolar e imita uma série de diálogos e episódios. Contudo, 
em minha opinião, o monstro sentimentalista se abebera, na 
diegese shelleyana, muito mais do modo larmoyant presente em 
Werther (ecos confessos de Rousseau) do que das fartas doses 
de melancolia e pessimismo efetivamente ultrarromânticos nele 
também existentes. Há, sim, algo de larmoyant em Werther, 
embora em um diapasão muito menor do que ocorre em Júlia, 
esse paradigma mor do romance sentimental setecentista. Tal 
modo, conforme dito, está emparelhado ao sublime (ou a uma 
vertente ‘positiva’ deste), à exaltação das virtudes, ainda com 
um quê de espraiamento iluminista – não pelo viés do intelecto, 
mas do sentimento, uma espécie de Aufklärung sentimental.

Mas o que diferencia Frankenstein de outras obras 
puramente sentimentalistas se nos revela através de sua 
herança gótica. Aos poucos o larmoyant vai cedendo terreno 
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aos topoi do horror, e a primeira faceta do monstro se dilui em 
outra, muito mais aterrorizante. A partir do capítulo 16, ele não 
será apenas o ser disforme, mas dar-se-á sua transformação 
em besta amoral, ao ser repelido, quando descoberto, pelos 
habitantes da casa em que se ocultara – até então tidos por ele 
como virtuosos – por conta de sua aparência terrífica. Essa (de)
gradação do monstro solar ao noturno é construída com talento 
por Mary Shelley; de início, ele fala de si para si: “Poderia ter 
destruído com prazer aquela casa e seus moradores e ter me 
fartado com seus gritos e sua desgraça” (SHELLEY, 2001, p.144), 
como se se fosse convencendo de tal mudança. Pouco depois, 
irá realmente destruir a residência dos que antes considerou 
como “protetores” (quando não se sabia de sua existência), ato 
que simboliza a ‘morte’ da esfera sentimental do livro e o ápice 
da binomia romântica: “Pus fogo num galho seco de árvore e 
dancei com fúria ao redor da afeiçoada casa [...]. Logo que me 
convenci de que nenhuma ajuda conseguiria salvar uma única 
parte [dela], saí dali e fui buscar refúgio na floresta” (SHELLEY, 
2001, p.147). 

Contudo o ápice dessa nova monstruosidade se dará no 
episódio em que a criatura assassina uma criança (na verdade, 
o irmão caçula do doutor Frankenstein, por vingança), início de 
uma série de mortes atrozes por ela efetuada:

O menino se debatia e me cobria de injúrias que 
levavam o desespero a meu coração; apertei sua 
garganta para silenciá-lo, e um instante depois 
ele jazia morto aos meus pés.
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Contemplei minha vítima; meu coração encheu-
se de exultação e de diabólico triunfo. Batendo as 
palmas das mãos, exclamei:

– Também eu tenho o poder da destruição; 
meu inimigo não é invulnerável. Esta morte 
lhe trará desespero, e centenas de outros 
infortúnios hão de atormentá-lo e destruí-lo. 
(SHELLEY, 2001, p.150)

É realmente digna de apreço e destaque a preocupação 
de Mary Shelley em construir um personagem redondo e 
multifacetado, e com isso tenha de prescindir do anterior 
espectro didático (extraliterário) que quase sempre o modo 
larmoyant impõe. Obviamente é isto o que idealmente se 
espera de um verdadeiro autor romântico: que assuma a ‘lição’ 
imaginativa da arte desligando-a de qualquer recalque moralista 
ou didático. No caso de Shelley, ainda há a utilização desse 
mesmo aporte (moral, didatismo), mas sem a recusa da binomia. 
Ao tempo que assume seu lado bestial, o monstro consolida 
sua própria binomia e adquire o estatuto de ícone do horror 
oitocentista. Aceitar a bestialidade, neste caso, é também ir 
além da simples verossimilhança que poderia sugerir a síntese 
de uma monstruosidade exterior e interior, pois trata-se da 
referendação de uma escolha feita com consciência – ainda 
que premida pelas circunstâncias –, o que a torna (a escolha) 
mais impactante e vertical, do ponto de vista da psicologia do 
personagem. Se, no início da narrativa, surge a dúvida sobre se 
a feiura do monstro espelharia um lado moralista da obra – uma 
perspectiva latentemente didática a sancionar a noção clássica 
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de kalokagathia (o belo é bom, a virtude é boa e bela, contrários 
ao feio, mau), ou resultado hybrista de ações condenáveis por 
parte da ‘ciência’ do doutor Frankenstein –, somos por fim 
presenteados com essa reviravolta que nos proporciona a autora, 
em que avulta o deleite nas descrições de fenômenos e imagens 
que visam a criação de uma atmosfera de estranhamento 
estético, a busca pela geração de efeitos de medo de maneira 
autoconsciente, amorais justamente por serem ficcionais.

Mais de um século depois da publicação de Frankenstein, 
o escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft traz a lume 
o seu conto “O intruso” (“The outsider”), cuja primeira versão 
é datada de 1921, mas impresso na famosa revista Weird Tales 
cinco anos depois, em abril de 1926. Nesta narrativa curta 
encontramos um narrador autodiegético que rememora, através 
de uma contínua analepse a ocupar toda a diegese, os fastos de um 
passado nebuloso. Já nas primeiras linhas, detecta-se a influência 
de Frankenstein na composição desse personagem outsider, que 
se define como “o entorpecido, o desapontado; o estéril, o caído”  
(LOVECRAFT, 2017,p.298-299), a vagar pelos ermos de um espaço 
propositalmente mal delineado – fato a espelhar a obnubilação 
de sua mente.

Diversamente do romance shelleyano, o conto de Lovecraft 
não faz qualquer uso do modo larmoyant, optando em investir 
num imaginário gótico típico, inclusive, de maneira especiosa, 
quase maneirista. Observa-se um franco investimento e a 
completa autonomia da esfera da ficcionalidade em relação a 
qualquer controle do imaginativo ou proposta de didatismo. Em 
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outras palavras, o que se busca é a expressão do horror ficcional 
puro, horror este aquilatado pelas décadas subsequentes a 
Frankenstein, que garantiram a dita autonomia e a maioridade 
do gênero na literatura de língua inglesa.

Diferentemente do monstro de Shelley, o personagem 
– também não nomeado – de Lovecraft não tem nem terá 
conhecimento algum a respeito de seu surgimento; antes, se nos 
aparece como fruto de uma abiogênese a partir de loci horrendi:

Não sei nada do local onde nasci, exceto que era 
um castelo infinitamente velho e infinitamente 
horrível; cheio de passagens escuras e dotado 
de altos tetos, onde o olhar só encontrava 
teias de aranha e sombras. As pedras nos 
corredores em desagregação pareciam sempre 
abominavelmente úmidas, e havia um odor 
detestável por toda parte, como se exalasse dos 
cadáveres empilhados de gerações defuntas. 
Nunca havia claridade, e por isso eu às vezes 
costumava acender velas e olhá-las fixamente em 
busca de alívio; tampouco havia algum sol do lado 
de fora, uma vez que as árvores terríveis cresciam 
muito além da mais alta torre a que se podia ter 
acesso. (LOVECRAFT, 2017, p.299)

A descoberta do fogo pela criatura em Frankenstein 
repercute indiretamente o imaginário da autocriação no mito 
reelaborado por Ésquilo (c.525/524 a.C. - 456/455 a.C.), em 
Prometeu acorrentado, estando essa reação química associada, 
para além da simples subsistência, à geração do logos. No conto 
lovecraftiano, a mesma imagem é trabalhada como um escape, 
entrevisto literalmente numa possibilidade de ascensão; algo 
novo – inconscientemente pré-visualizado como o sol ou a luz 
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que os astros noturnos pudessem refletir, segundo um livro de 
gravuras que o narrador afirma ter – há de ser revelado acima 
das árvores e da escuridão. Há uma torre no meio da floresta 
e ele irá tentar subir através dela, no intuito de contemplar 
qualquer coisa além dessa natureza sombria que habita desde 
sempre. Sua angústia parece afirmar uma não adequação a esses 
espaços:

De tais livros aprendi tudo o que sei. Nenhum 
professor me incitou ou me guiou, e não me 
recordo de ter ouvido qualquer voz humana 
em todos aqueles anos – nem mesmo a minha 
própria; pois embora tivesse lido sobre a fala, 
nunca pensei em tentar expressar-me em voz 
alta. Meu aspecto era assunto igualmente 
ignorado, pois não havia espelhos no castelo, e 
eu por instinto me julgava semelhante às jovens 
figuras que via desenhadas e pintadas nos livros 
[...]

Do lado de fora, além do fosso pútrido e sob as 
escuras árvores mudas, eu com frequência me 
deitava e sonhava durante horas sobre o que 
lia nos livros; e com ardor imaginava-me entre 
as multidões felizes no mundo ensolarado que 
ficava além da floresta interminável.
(LOVECRAFT, 2017, p.299)

Trata-se de uma óbvia inspiração de Frankenstein, 
incluindo-se os índices de ‘inverossimilhança’ no que toca ao 
ato da leitura (talvez o monstro ‘leia’ apenas as imagens dos 
livros...). Diferentemente do monstro de Frankenstein, que 
aprende – mesmo sem interagir diretamente – com a observação 
de hábitos humanos empíricos, a criatura de Lovecraft mimetiza 
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imagens de livros, chegando a imaginar-se uma delas, o que 
gera polissemia no entrecruzamento dos índices da realidade 
diegética e os níveis de autossugestão do personagem. Apesar 
de habitar um local insalubre, ele ainda não é um monstro, fato 
ressaltado pela própria aversão que passa, aos poucos, a nutrir 
por esse espaço.

Um dia ele decide escalar a sobranceira torre e descobre, 
após alçar uma passagem bastante elevada que julgava acima 
do que imaginava ser a floresta onde vivia, que na realidade 
seu local de origem seria algo como uma catacumba, ou amplo 
espaço subterrâneo:

Em vez de uma vertiginosa paisagem com 
copas de árvores vistas de uma imponente 
altitude, estendia-se à minha volta, no mesmo 
nível do gradil, nada menos do que a terra 
firme, adornada e diversificada por lápides 
e colunas de mármore eclipsadas por uma 
antiga igreja de pedra, cujo pináculo em 
ruínas resplandecia espectralmente ao luar. 
(LOVECRAFT, 2017, p.301)

Nesse momento, uma nova carga de horror é incrementada 
na construção do personagem, através dos dispositivos elisivos 
da narrativa: como foi parar nesse local? Como sobreviveu? Como 
poderia encontrar livros no espaço que sugestivamente nomeia 
de “castelo”? São perguntas que ficam sem resposta, por conta 
das elipses. A verdade é que o simbolismo da referida ascensão 
não representará um salto do grotesco ao sublime, das trevas 
para a luz. Na realidade é a saída de um lugar trevoso para outro, 
por conta de um processo de autodescoberta – alteridade de si 



28FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

para si – que, ao fim e ao cabo, tem sua origem na anagnorisis 
clássica (por exemplo, quando o personagem Édipo descobre-se 
‘monstro de’ ou ‘em si mesmo’). O personagem sai a vagar pelas 
novas paisagens até deparar-se com um grande salão repleto 
de pessoas, num momento aparentemente festivo. É quando se 
revela sua primeira conformação monstruosa – aos olhos dos 
outros (como também ocorre em Frankenstein):

Então eu atravessei a janela baixa e entrei no salão 
magnificamente iluminado, e ao fazê-lo passei 
do meu único radiante momento de esperança 
[de ser aceito, por se imaginar ‘humano’] à mais 
sombria convulsão de desespero e desilusão que 
já sentira. O pesadelo começou rápido, pois, 
enquanto eu entrava, imediatamente ocorreu 
uma das mais aterrorizantes demonstrações que 
jamais concebi. Mal havia cruzado o parapeito 
quando, sobre todo o grupo, abateu-se um 
pavor repentino e inesperado de intensidade 
assustadora, distorcendo cada face e extraindo os 
gritos mais horríveis de quase todas as gargantas. 
A fuga foi geral, e em meio ao clamor e ao pânico, 
vários perderam os sentidos e foram arrastados 
por seus acompanhantes em demencial 
debandada. Muitos cobriam seus olhos com as 
mãos e tateavam às cegas e desajeitadamente 
em sua corrida para escapar, derrubando 
móveis e esbarrando contra as paredes antes de 
conseguirem alcançar uma das muitas portas. 
(LOVECRAFT, 2017, p.302)

Depois desse acontecimento é que se dá o segundo 
momento de alteridade, o da criatura consigo própria. Sozinha 
no vasto salão, se contempla numa superfície refletora e tem 
medo do próprio reflexo, mesmo sem ainda saber tratar-se disso:
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Uma combinação de tudo o que é poluto, nefasto, 
indesejável, anormal e detestável. Era a imagem 
macabra da decomposição, da antiguidade e da 
desolação; o pútrido e viscoso eidolon de uma 
revelação doentia; o desnudamento horrível 
daquilo que a terra misericordiosa deveria para 
sempre ocultar. Deus sabe que aquilo não era 
deste mundo – ou não mais deste mundo –, no 
entanto, para meu horror, vi nos seus traços 
carcomidos e de ossos expostos um arremedo 
perverso e repugnante da forma humana; e em 
suas vestes bolorentas e em desintegração, uma 
qualidade indizível que me arrepiou ainda mais. 
(LOVECRAFT, 2017, p.302)

Novamente vemos a presença daquilo que foi trabalhado 
por Mary Shelley, a saber, os vestígios humanos na aparência 
inumana, a dar um incremento de estranheza à monstruosidade, 
o fiat necessário à expressão do horror ficcional, que se completa 
com esse ‘algo a mais’.

É importante destacar que a revelação da autoconsciência 
do monstro se dará na última linha da diegese, quando a 
anamnese deste conto lovecraftiano vem até o presente diegético 
(o momento da escrita propriamente dita, apesar de não haver 
nenhum índice metalinguístico no tocante a esse processo) e 
explica a descoberta fatal: o personagem estava a contemplar a 
si próprio e não a outrem. Tal descoberta não elide a presença 
de novas aporias, o que torna o conto polissêmico a exemplo de 
seu protótipo Frankenstein.

Para explicar isso, retomo outros dois momentos em que 
o narrador sai da analepse e retorna ao presente da escrita. 
O primeiro está contido nas linhas iniciais do conto, quando a 
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criatura afirma rememorar seu desconhecimento a respeito da 
própria monstruosidade. Ela recria um tempo que não deixa 
de ser melancólico, a partir dos espaços distópicos e abjetos 
do “castelo” e da “floresta” em que se encontrava isolada (e, 
até o final da narrativa, ficaremos sem saber do que realmente 
se tratam tais espaços). Contudo tal desconhecimento é 
preferível à descoberta: “E, no entanto, sinto-me estranhamente 
satisfeito [diz o narrador no presente da escrita], e agarro-me 
desesperadamente a essas lembranças ressequidas sempre 
que minha mente por um momento ameaça transcender-se até 
o outro” (LOVECRAFT, 2017, p.299). Ou seja, parece preferir a 
ingenuidade inicial, quando se supunha humano, ao tempo em 
que se já sabe monstro – como se oscilasse ambos os estados 
(humano e monstro) continuamente no presente. Essa é outra 
sugestão polissêmica do texto, a ressaltar uma nova binomia.

Por outro lado, e conclusivamente, no segundo momento 
de ‘presentificação’ diegética, contido nas últimas linhas do texto, 
a criatura aceita sua condição monstruosa e – diferentemente do 
que ocorre com o monstro de Frankenstein, que se autoaniquila 
e revela uma incólume virtude apesar dos crimes que cometera – 
passa a viver como uma presença maléfica no mundo, parecendo 
se saciar com isso:

No supremo horror daquele segundo [quando, 
cambaleante, tocou sem querer na mão da 
própria imagem refletida, imaginando-a de um 
outro, um ser monstruoso] eu esqueci o que 
me havia apavorado, e a explosão de negras 
memórias desapareceu em um caos de imagens 
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reverberantes. Num estado onírico, eu fugi 
daquele paço assombrado e maldito e corri veloz 
e silenciosamente à luz da lua. Quando retornei 
ao lugar de mármore no pátio da igreja e desci 
os degraus, descobri que o alçapão de pedra 
era irremovível; mas não lamentei, pois odiava 
o castelo antigo com suas árvores. Hoje cavalgo 
com os zombeteiros e amigáveis espectros no 
vento noturno, e brinco durante o dia entre 
as catacumbas de Nephren-Ka, no vedado e 
desconhecido vale de Hadoth, à margem do Nilo. 
Sei que a luz não é para mim, exceto aquela que a 
lua projeta sobre as tumbas rochosas de Neb, nem 
qualquer alegria exceto os festins inomináveis 
de Nitokris, sob a Grande Pirâmide; embora em 
minha nova turbulência e liberdade eu quase 
acolha a amargura do exílio.
(LOVECRAFT, 2017, p.303 - grifos nossos)

O monstro se autodescreve, conforme afirmado, como uma 
nefasta entidade, contudo numa nova e insuspeita geografia: os 
vales egípcios. Não há nenhuma explicação de como lá chegara 
e sobre a improvável relação entre a paisagem desértica atual e 
as florestas antes citadas (lacunas que não deixam de produzir 
sugestões e polissemia). Tais ‘defeitos’ composicionais, a meu 
ver, não chegam a macular o aspecto imaginativo do trabalho; 
importa, de fato, ressaltar a disforia que permanece, impacificada, 
ao término da diegese. O monstro se aceita enquanto tal e passa 
a fazer parte do panteão de personagens malignos construídos 
pela imaginação lovecraftiana. Não necessita de uma proba 
redenção final (e sua propedêutica característica), já que as 
produções de horror haviam, desde há muito, se autenticado 
enquanto gênero. Nesse aspecto, o próprio silêncio a respeito 
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dos processos de letramento dos monstros (leitura e escrita) 
– geralmente criticados como inverossímeis – se dê mais por 
conta de uma certa liberdade de composição que possibilita o 
imaginativo, do que falha composicional propriamente dita. A 
criatura de Frankenstein lê livros e escreve mensagens ao seu 
criador, enquanto no conto lovecraftiano é a própria autora do 
texto. Uma vez que suas existências são permitidas pelos planos 
da imaginação, sua linguagem e escrita não o seriam menos.
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FIGURAÇÃO DA FANTASMAGORIA EM FRANKENSTEIN
DE MARY SHELLEY

Guilherme Preger

O GÓTICO E A FANTASMAGORIA
A anedota histórica relata que o quarteto de poetas 

e escritores ingleses formado por Lord Byron, Percy Bysshe 
Shelley, sua mulher Mary Shelley e John William Pollidori, além 
da irmã de Mary, Claire Clairmont, também namorada de Byron, 
estavam reunidos em Villa Diodati, uma mansão perto do lago 
Genebra na Suíça, lendo e contando histórias de horror gótico. 
Corria o ano de 1816, o “ano sem verão”, ano anormalmente frio 
na Europa, e a “incessante chuva” prendia o grupo nos interiores 
da mansão. O livro preferido para leitura era Fantasmagoriana, 
uma coletânea francesa traduzida do alemão publicada 
anonimamente em 1812 por Jean-Baptiste Benoît Eyriès com 
histórias de fantasmas, aparições, espectros e personagens 
redivivas. Lord Byron então propôs um desafio: “Cada um de 
nós escreverá uma história de fantasmas, disse Lord Byron; e sua 
oferta foi aceita. Éramos quatro” (SHELLEY, Introdução à edição 
de 1831, Apud SHELLEY: 2016, p.17).

Do desafio proposto por Lord Byron nasceram dois clássicos 
do romance gótico: Frankenstein, o Moderno Prometeu, de Mary 
Shelley, publicado em 1818 e The Vampyre, de John Pollidori 
publicado em 1819. Esta última obra precedeu em quase 80 



34FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

anos a obra clássica vampiresca de Bram Stoker. Quanto ao livro 
de Mary Shelley, se tornou, segundo Braulio Tavares (1986), a 
primeira obra de ficção científica.

A obra de Mary Shelley, na verdade, embora siga diversos 
índices literários do romance gótico, introduz significativas 
mutações nesse gênero. Estilo surgido cerca de 50 anos antes, 
com o Castelo de Otranto, de 1764, do inglês Horace Walpole, 
o horror gótico se tornaria um formato ficcional de extremo 
sucesso no século XIX. É razoavelmente fácil associar o sucesso 
do estilo às inquietudes sociais europeias com a revolução 
industrial, a revolução francesa e a emergência do capitalismo na 
virada entre os dois séculos. No entanto, foram mulheres como 
Mary que adotaram o gênero e o desenvolveram. Dois nomes se 
destacam: Clara Reeve e Ann Radcliffe. Foram essas autoras que 
introduziram a temática sobrenatural “explicada” que visava dar 
realismo às histórias. A primeira escreveu The Old English Baron 
(1778), que diretamente fazia referência ao Castelo de Otranto, 
e é tida com uma forte influência na autora de Frankenstein. Ann 
Radcliffe, autora de diversos livros, tinha como característica 
fornecer explicações racionais às aparições sobrenaturais em suas 
histórias. Em ambos os casos, os romances dessas autoras faziam 
uma ponte entre o relato gótico medieval e o moderno romance, 
que não apenas tinha um apelo pelo realismo, mas também pela 
exploração psicológica.

Mas o horror gótico também significava uma mudança no 
próprio discurso romanesco ficcional. Se o estilo gótico pode ser 
atribuído a certa nostalgia idealizada de uma era pré-moderna, 
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medieval e não mercantilizada, em termos de discurso, a escolha 
pelo horror procura diretamente envolver o leitor no imediato 
da leitura. Se o horror quer gerar efeitos de medo, pânico e 
assombro, isso significa que o romance gótico é uma estratégia 
voltada à reação do leitor, e assim há que se intuir, no próprio 
corpo do texto, certa imagem do destinatário que se quer atingir 
por catarse. O leitor, ou o narratário, devem ser figurados pelo 
texto como passíveis de influência. O que se deseja é usar a 
literatura como um dispositivo retórico para transformações 
afetivas e psicológicas, ou mesmo corporais. O romance gótico é 
literatura dirigida para transformações figurais.

Mas a obra que Mary Shelley diretamente cita como 
influência é mesmo a coletânea lida pelo grupo de amigos na 
noite fria de inverno na Vila Diodatti. O título da coletânea, 
Fantasmagoriana, era baseado no conceito de fantasmagoria, 
uma técnica ilusionista de projeção de imagens desenvolvida 
pelo belga Étienne-Gaspard Robert (Robertson). Robertson 
era um físico especialista em óptica e também mágico 
profissional. Seu espetáculo ilusionista macabro fez um grande 
sucesso na Paris do final do século XVIII, assustada pelo terror 
revolucionário. As fantasmagorias que atraíam os poetas 
britânicos nas noites frias da Suíça se referem às projeções 
do dispositivo técnico de Robertson baseado em conceitos 
ópticos então muito recentes. Produto da junção entre 
tecnologia, ciência e estética, as fantasmagorias prenunciavam 
as novas formas de expressão da fotografia e do cinema.  
Através de um feixe de luzes provenientes de “lanternas mágicas”, 
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projetam-se imagens assombradas nas paredes, como esqueletos 
e monstros, associadas ao uso do ventriloquismo. Sons ambientes 
também eram adicionados ao evento ilusionista. Um grande 
espetáculo onde as luzes eram apagadas e as portas do ambiente 
fechadas para que ninguém pudesse sair. Robertson costumava 
dizer: “Eu só estou satisfeito se meus espectadores, trêmulos e 
amedrontados, levantam a mão ou cobrem seus olhos por medo 
de fantasmas e demônios correndo em direção a eles”1

A produção direta de sensações – de pavor, mas também 
de maravilhamento – era a função estética almejada pelo 
novo aparelho luminoso. Fantasmagoriana, a coletânea de 
contos que tanto impressionou os poetas românticos ingleses, 
almejava produzir sobre seus leitores esse mesmo tipo de 
assombro. A fantasmagoria enquanto técnica de projeção proto-
cinematográfica influenciou a transformação do romance gótico 
numa forma estética destinada a gerar terror, redefinindo para o 
gênero literário gótico uma nova pragmática de recepção.

No entanto, o efeito sobre Mary Shelley foi de uma total 
paralisia. Desafiada a escrever uma história de horror, ela 
experimenta o bloqueio criativo: “esta vazia incapacidade de 
invenção”. Na célebre Introdução que escreveu para a edição 
de 1831 de sua obra-prima, Shelley relata sua incapacidade de 
escrever uma história de horror para atender ao desafio proposto 
por Byron: “Você pensou numa história? Eu era questionada a 
cada manhã, a cada manhã eu era forçada a responder com uma 
negativa mortificante” (SHELLEY, 2016, p.19).

1  In https://en.wikipedia.org/wiki/Phantasmagoria Acesso em 29.Abr.2019
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A inspiração de Shelley veio afinal a partir das conversas 
com os demais poetas sobre o “princípio da vida” e sobre os 
estranhos experimentos levados a cabo em época então recente. 
Primeiramente, certo doutor Erasmus Darwin2 que teria dado 
“movimento voluntário” a um pequeno “macarrão” (vermicelli). 
Depois os curiosos sucessos do galvanismo, então um tipo ainda 
espantoso e incompreendido de experiência pré-científica: 
“Talvez se as partes que compõem uma criatura possam ser 
fabricadas, reunidas e dotadas de calor vital” (SHELLEY, 2016, 
p.19). Esse “calor vital” foi justamente o comburente que 
deu início ao processo de construção de uma das obras mais 
assustadoras da literatura, porém entre as mais sedutoras, 
conhecidas e recontadas.

Desse modo, a obra prometeica de Mary Shelley pode 
ser lida igualmente como um inusitado debate científico entre, 
pelo menos, três visões (ou “paradigmas”) de ciência defendidas 
pelos seus três personagens principais. A ciência progressista e 
desbravadora de Robert Walton, narrador epistolar cujo relato 
enquadra toda a história; a doutrina antiga, alquimista e esotérica 
praticada por Victor Frankenstein em sua busca pela recriação 
da vida e pela vitória contra a morte; e a perspectiva positivista 
exposta pela Criatura que adquire todo seu conhecimento da 
leitura de livros e da observação direta (através de uma fenda) da 
vida de uma família. A essas perspectivas é preciso igualmente 
acrescentar a própria visão de ciência de Mary Shelley, cuja obra 
2  Erasmus Darwin era avô do autor de A Origem das Espécies. Na verdade, ele não usou macarrão e 
sim certos tipos de vermes que supostamente teriam geração espontânea. Também era famoso como 
autor de uma teoria da criação como um encontro entre vida e morte.
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propõe uma revisão dos valores patriarcais da ciência e uma 
ética do cuidado (MELLOR, 1987).

Frankenstein, o Moderno Prometeu é a estranha criatura 
produzida há 200 anos por esse cruzamento inesperado entre 
um gênero em seu momento tardio, que havia sido curiosamente 
alavancado por mulheres escritoras, uma tecnologia de projeção 
óptica desenvolvida para oferecer pavor em meio aos terrores 
políticos da Revolução e os estranhos experimentos científicos 
de uma época de mudanças de paradigma. São esses elementos 
díspares que provocaram mutações nos discursos literários, 
metamorfoseando-o em novo gênero, e, ao mesmo tempo, 
engendrando fantasmas que assustarão continuamente a 
consciência civilizatória dos séculos seguintes.

OS FANTASMAS DO TEXTO
A imagem do fantasma é a do espectro sem corpo, ou da 

forma sem matéria. É a alegoria de uma figura que não encontra 
lugar, que vaga e assombra pela nostalgia ou lamento de um 
corpo ou de um lugar perdido. O paradigma dessa figura é o 
pai de Hamlet que assombra as torres do Castelo de Elsinore 
lamentando a realeza perdida através da perfídia. Em outro 
clássico contemporâneo, as investidas do célebre cavaleiro de 
La Mancha contra os moinhos de vento metamorfoseados em 
gigantes, ou contra rebanhos que se tornam guerreiros de um 
exército inimigo, também poderiam ser considerados como 
fantasmas. É interessante que esses dois grandes clássicos 
literários da modernidade, que abrem uma nova sensibilidade, 
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tenham abordado a vigência dessas imagens ambíguas. Em 
ambos os casos, tratam-se de fantasmas do texto, gerados pela 
leitura. Como diria Polônio na peça de Shakespeare, apesar de 
haver loucura, há método.

A palavra “fantasma” é derivada da palavra grega 
phantasma (φάντασμα) que, por sua vez, deriva do verbo 
phainesthai, aparecer, ou do substantivo phainetai, aparição, 
(de onde vem também a palavra “fenômeno”). A palavra 
“fantasmagoria” vem da junção dos termos phantasma com 
ágora, significando então “lugar de aparições”. O espetáculo de 
ilusão óptica criado por Robertson era justamente um lugar de 
aparições. Mas é possível também considerar a literatura como 
este lugar fantasmático, como aquelas imagens que surgiam a 
Dom Quixote em suas leituras solitárias.

Os escritores romanos traduziam a palavra phantasma 
pelo termo latino figura. Esta palavra também se aproxima de 
phantasía, que nos legou “fantasia”. Como mostra Luiz Costa 
Lima em seu ensaio O Imaginário e a imaginação (LIMA, 2009, 
p.110-155), o termo phantasía está associado em Aristóteles 
não a percepção sensível e imediata, mas às imagens que 
permanecem quando se fecham os olhos, ou quando se relaxa 
a percepção. Por isso, surge associado à fantasia no filósofo 
grego a problemática do erro cognitivo, pois como estão ligados 
o pensar e o perceber, é possível se pensar em algo que não 
está dado, mas “fantasiado”, por um aparecer interior que se 
descola do perceber (voltado ao mundo exterior). Esse aparecer 
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é o fantasma, é uma imagem internalizada que difere daquilo 
que aparece imediatamente como fenômeno (phainomena).

Um trecho de Aristóteles do ensaio De Memoria é bastante 
significativo sobre esse assunto:

Uma pintura pintada sobre um suporte é, a 
um só tempo, uma figura (phantasma) e uma 
semelhança (eikon): ou seja, enquanto a mesma 
coisa é tanto isso como aquilo, embora ser isso e 
aquilo não seja o mesmo, e se possa contemplá-
la tanto como uma figura, quanto como uma 
semelhança. Do mesmo modo havemos de 
conceber a imagem dentro de nós em si mesma ou 
como relativa a algo mais. Enquanto encarada em 
si mesma, é apenas uma figura ou uma imagem; 
mas, quando considerada como relativa a algo 
mais, isto é, como sua semelhança, é também 
uma lembrança. (Apud LIMA, 2009, p.132)

Assim, a figura ou o fantasma são imagens que valem 
por si mesmas, enquanto as imagens de semelhança, icônicas, 
são aquelas resgatadas pela memória, ou seja, pela anamnesis. 
Aqui, é preciso lembrar que, seguindo a tradição platônica, 
a anamnese define a busca pela ideia verdadeira, que para 
Aristóteles compreende a busca por uma imagem percebida e 
reconhecida pela memória.

Por isso, o texto, ao não envolver a percepção imediata, 
envolve sempre a figuralidade. Essa figuralidade pode oscilar entre 
as imagens de memória e as imagens fantasiosas. No entanto, 
Luiz Costa Lima, no mesmo texto, recusa a ideia de phantasma 
como a repetição ou reprodução de imagens anteriores, mas 
a relaciona antes ao termo de “evocação”, como uma imagem 
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movida pelo desejo (orexis) que leva à ação (LIMA, 2009, p.134). 
Por isso vemos que há um jogo entre recuperação de uma 
imagem vivida como semelhante e icônica, imagem-ícone, e uma 
imagem-fantasma, evocativa, que é projetada pelo desejo como 
inferência, ou impulso à ação.

Todo texto, portanto, tem figuralidade ou fantasmas. 
Apesar da sinonímia, gostaria de propor então uma distinção 
entre os dois termos. Denomino figura a impressão mnemônica 
e icônica gerada por um texto que é legitimada pelo leitor 
pela semelhança a uma experiência passada. E fantasma a 
uma imagem mais ambígua, que não pode ser legitimada pela 
experiência, mas sim por evocações corporais ou mentais (isto 
é, provenientes “Da anima”, ou “Peri psyches”, isto é, da psique, 
evocando outra obra de Aristóteles).

Assim, o conceito de fantasma teria, pelo menos, três 
características gerais. A primeira, fantasma é uma figura 
excedente gerada pelo próprio texto, na sua condição de móvel 
da imaginação; a segunda, é uma figura de legitimidade ambígua, 
pois escapa à confirmação da experiência, ao mesmo tempo 
em que é projetada pelo desejo inconsciente; e finalmente, é 
uma imagem que se corresponde consigo própria, ela possui 
uma autonomia, no sentido de ser autorreferente e de ser 
recorrente. Ou seja, ela escapa ao próprio controle do leitor 
ou do observador. É com base nessa tríplice característica que 
abordarei a presença da fantasmagoria na obra de Mary Shelley.
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AS FANTASMAGORIAS DE FRANKENSTEIN
O vazio criativo relatado por Mary Shelley em seu prefácio 

foi vencido por um sonho na qual surge assustadora a imagem 
do fantasma:

Vi – com os olhos fechados, mas a visão 
mental aguçada – o pálido estudante das 
artes profanas ajoelhado diante da coisa que 
havia montado. Vi o pavoroso fantasma de 
um homem se esticar e, então, sob a ação de 
alguma máquina poderosa, mostrar sinais de 
vida e se mexer com um movimento desajeitado, 
meio-vivo. Deve ter sido assustador, pois 
extremamente assustador deveria ser o efeito 
de qualquer tentativa humana de imitar o 
estupendo mecanismo do Criador do mundo. 
(SHELLEY, [1831] 2016, p.21)

Desde o início da narrativa surge a relação simbiótica 
entre a autora e seu personagem, Victor Frankenstein, assim 
como na história há a simbiose entre o criador e sua criatura. 
Essas relações são de fronteiras que se interpenetram e que 
criam a ambiguidade fundamental da trama, ou da intriga.  
A visão do fantasma é a fagulha elétrica que permite à autora 
prosseguir em sua obra.

Tudo deve ter um começo, parafraseando Sancho 
Pança; e esse começo deve estar ligado a algo 
que veio antes. Os hindus fazem um elefante 
sustentar o mundo, mas o elefante se acha 
apoiado sobre uma tartaruga. A invenção, deve-
se admitir humildemente, não consiste em criar 
livremente, não consiste em criar alguma coisa do 
nada, mas sim do caos. Em primeiro lugar, deve-
se dispor dos materiais: eles podem dar forma a 
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substâncias escuras, informes, mas não podem 
fazer surgir a própria substância. Em tudo que se 
refere às descobertas e às invenções, mesmos 
àquelas pertencentes ao campo da imaginação, 
lembramo-nos sempre da história de Colombo e 
de seu ovo. A invenção consiste na capacidade de 
entender os recursos de um objeto, e no de poder 
de moldar e adaptar as ideias sugeridas por ele. 
(SHELLEY, [1831] 2016, p.19)

As “substâncias escuras, informes” são aquelas mesmas 
com que Victor Franskenstein produziu a sua criatura. A obra de 
Shelley é composta de forma semelhante: um relato que muitas 
vezes parece incongruente ou mesmo inverossímil e que dá vez a 
situações para além da normalidade, conduzindo à criminalidade 
abjeta como o assassinato de crianças, ou a condenação à morte 
de uma inocente ou o simples e brutal homicídio frio ou por 
vingança. Sem dúvida, a obra de Mary Shelley desafiou com 
escândalo as normas morais de seu tempo. A obra foi lançada 
anonimamente em 1818 e confusamente atribuída de início a 
seu marido, o poeta Percy Bysshe Shelley. O prefácio de Mary 
em 1831, na terceira edição, que esclarece as dúvidas quanto à 
autoria, é um pedido de desculpas por ter produzido tal “terrível 
criação”.

Por outro lado, o intrincado jogo de relatos dentro de 
relatos, de narrativas “emboites”, encaixadas, com narradores 
intradiegéticos, primeiro com a narrativa epistolar de Robert 
Walton, depois com a narrativa de Victor, e finalmente, dentro 
desta última, com a narrativa da Criatura, encena relações 
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complexas de subjetividade. Inicialmente, Walton diz considerar 
Victor como uma “alma gêmea”, pois ambos se consideram 
cientistas desbravadores de territórios novos. Porém, a primeira 
visão de Walton, da criatura, é fantasmagórica e insólita (a 
Criatura de “estatura gigantesca” num trenó puxado por cães 
cruzando uma região de gelo inóspita): “Esta aparição causou-
nos um assombro imenso” (SHELLEY, 2016, p.41). E quando 
encontra Victor, no meio do gelo, esse encontro é também 
inteiramente inusitado: “um habitante selvagem de alguma ilha 
desconhecida” (SHELLEY, 2016, p.43).

É curioso como a relação que se desenvolve entre os dois 
se assemelha a um acoplamento eletromagnético. Walton é 
um estudioso do magnetismo, enquanto Victor é um Prometeu 
elétrico, aquele que descobre nos raios elétricos o novo fogo 
alquímico que permitirá superar a morte. Na época em que 
Shelley escreveu sua obra ainda não se sabia que a eletricidade 
e o magnetismo eram campos mutuamente associados. 
Frankenstein é uma alegoria premonitória dessa descoberta. No 
entanto, o relato de Victor serve de advertência à desmedida 
das ambições de Walton, em seu afã de chegar ao polo norte 
enfrentando condições adversas e perigosas, colocando sua 
tripulação em risco.

Mas o acoplamento mais evidente é aquele que se dá 
entre criador e Criatura, entre Victor e o estranho ser sem nome, 
inominável. Essa relação se dá numa costura de intriga, insidiosa 
como um sonho. Pois logo após seu ato de criação, narrado em 
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termos absolutamente lacônicos, Victor desmaia e ao despertar, 
o ser inominado não está mais lá, desapareceu. E começa então 
um processo de esquecimento que, em chave freudiana, pode ser 
chamado de “recalque”. O que é recalcado é a cena da criação. 
Esquecido, como se nada tivesse realmente acontecido, Victor 
retorna à sua cidade natal, ao seio da família, à companhia de 
sua meia irmã Elizabeth, com quem deverá se casar, apenas para 
assistir a destruição progressiva de seus parentes e amigos, a 
começar com seu irmão menor. E é então que a Criatura retorna 
sob as formas de pressentimentos, pesadelos e visões ambíguas. 
A partir da condenação da inocente Justine, esse conjunto de 
distúrbios psicológicos se soma à má consciência de Victor, que 
sabe que a responsabilidade pelos crimes reside em sua Criatura. 
No entanto, durante todo o romance, ele é simplesmente incapaz 
de confessar a sua obra, a não ser para um delegado de polícia, 
ao final, que não acredita em sua história.

Começa uma estranha e paradoxal perseguição pela 
Europa, na qual não se sabe afinal quem persegue quem. 
Essa perseguição se dá durante todo o romance. Nunca é 
inteiramente claro, na trama de intrigas do romance, quem está 
atrás de quem. Inicialmente, a criatura parece estar atrás de 
Victor. Quando este decide se vingar, o jogo aparentemente se 
inverte. Aparentemente porque Victor, apesar de comprar uma 
pistola exatamente para esse fim, é completamente incapaz de 
realizar seu ato vingativo. Como nas animações do tipo “gato e 
rato”, perseguidor e perseguido formam um acoplamento de 
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personalidades. Em muitas situações, a criatura não é outra 
coisa do que a má consciência de seu criador, ou sua sombra 
psíquica. Nesse sentido, a fábula de Frankenstein precede a de O 
Médico e o Monstro de Robert Louis Stevenson.

Quando a Criatura pede ou mesmo obriga seu criador a 
lhe fazer uma parceira, como companhia para a solidão, a má 
consciência de Victor se torna dobrada, pois agora é um duplo 
crime que ele precisa cumprir. O segredo, a culpa e o desejo 
de morte de Victor Frankenstein conjuntamente constroem o 
recalque de sua consciência. Escrito pelo menos oitenta anos 
antes da interpretação psicanalítica dos sonhos, o clássico de Mary 
Shelley também encobre, com o recalque de seu protagonista, 
um nítido impasse sexual. Pois o ato da criação da vida através 
de um engenho artificial representa um desvio da reprodução 
sexuada, exatamente como nos dias contemporâneos o discurso 
da clonagem genética foi recalcado pelo mesmo motivo. Quais 
seriam os custos evolutivos que a adoção de uma reprodução 
não sexuada poderia trazer à espécie do homo sapiens? Que 
tipos de seres monstruosos poderiam ser concebidos através do 
domínio artificial da reprodução não sexuada? Essas questões se 
tornarão ainda mais dramáticas a partir da narrativa da Criatura.   
Na narrativa de Frankenstein, a ambiguidade sexual celibatária 
do protagonista é posta à prova na relação quase incestuosa 
com sua irmã adotada, tratada como prima, Elizabeth. Fica claro 
que Victor, a todo momento, foge da realização do matrimônio 
com sua meia-irmã a ponto de ela, em certo momento, 
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questionar seu desinteresse conjugal. O segredo impossível de 
ser compartilhado de Victor é sempre o pretexto para postergar 
a união sexual. Este segredo é, portanto, o elemento crucial 
de seu travamento sexual. A insólita perseguição desenvolve 
então uma fantasmagoria própria que descortina deste impasse 
libidinal. Alguns trechos do romance deixam manifestas a 
obsessão fantasmagórica e a má consciência do protagonista.

Estremeci, e meu coração desfaleceu quando, 
à luz da lua, vi o demônio no batente da janela. 
Uma careta medonha enrugava seus lábios 
quando ele me olhou, onde eu me dedicava a 
cumprir a tarefa que ele me impusera. Sim, ele 
tinha me seguido em minhas viagens; vagara 
pelas florestas, se escondera em cavernas, ou se 
refugiara nas charnecas amplas e desertas. Agora, 
vinha observar meu progresso e reivindicar o 
cumprimento de minha promessa. (SHELLEY, 
2016, p.241)

De manhã, fui possuído por uma espécie de 
pesadelo; sentia as garras do demônio apertando 
meu pescoço, e não conseguia livrar-me dele; 
gemidos e gritos ecoavam em meus ouvidos. 
(SHELLEY, 2016, p.263)

Enquanto eu ainda me achava inclinado sobre 
ela, na agonia do desespero, ocorreu-me 
levantar o olhar. As janelas do quarto haviam 
sido escurecidas anteriormente, e senti uma 
espécie de pânico ao ver a pálida e amarelada 
luz da lua iluminar o quarto. As cortinas haviam 
sido afastadas, e, com uma indescritível sensação 
de horror, vi na janela aberta a mais horrenda 
e odiada figura. Havia um sorriso sarcástico na 
face do monstro, e ele parecia zombar, como se 
apontasse com seu dedo diabólico para o cadáver 
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de minha esposa. Corri para a janela e, puxando 
da pistola, atirei. Mas ele esquivou-se, pulou do 
seu lugar e, correndo com a velocidade de um 
raio, mergulhou no lago. (SHELLEY, 2016, p.281)

Em todos esses casos, há uma ambiguidade fundamental na 
descrição da Criatura, vista como monstro ou como demônio em 
silhuetas fantasmáticas e fugidias. No romance de Mary Shelley, as 
imagens da Criatura vêm transfiguradas por projeções recorrentes 
de seu criador, como será visto a seguir.

AS FIGURAÇÕES DA FANTASMAGORIA
Em Frankenstein, a Criatura é uma personagem sem 

nome cujas principais características são projeções geradas não 
apenas pelo narrador-criador, mas pela própria fabulação de sua 
história. Posso citar três figurações principais:

1. O incontrolável: figura gerada pelo próprio discurso 
hermético e criacionista do protagonista que não pode 
ser contida por ele mesmo. Esta figuração pertence a 
sua hubris, ao excesso desmedido e prometeico de sua 
prática científica, herdeira das concepções alquímicas e 
esotéricas. Victor Frankenstein quer vencer a distinção 
entre vida e morte, e com isso ele se torna um precursor 
do transhumanismo que visa superar o próprio ser 
humano. Por outro lado ele também enuncia a era em que 
os poderes cada vez maiores da ciência ameaçam se tornar 
incontroláveis;
2. O inominável: figura de ambivalência, cuja legitimidade 
é espúria e que não tem nome: monstro, demônio, 
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desgraçado (wretch), marginal (outcast), diabo, “coisa 
ruim” (fiend), aborto, anjo caído. De fato, nenhum nome 
é dado à personagem da Criatura, seja por Victor, seja por 
Mary. Seu não reconhecimento é também um índice de 
sua natureza inclassificável. Por outro lado, num trecho 
do romance é concedida a palavra à personagem, que 
então pode expressar sua experiência e sua história. Mas 
permanece seu lado contraditório: educado por livros 
e pela observação, com um discurso que é tipicamente 
romântico, mas também positivista, a Criatura acaba se 
revelando um assassino cruel e vingador, sem nenhum 
constrangimento ético;
3. O recorrente: figura que sempre retorna, como uma má 
consciência, gerando um acoplamento criador-criatura. A 
Criatura sempre reaparece nos lugares mais inesperados, 
onde está Victor, de modo a fazer o leitor acreditar que 
são ambos em essência a mesma pessoa. Daí também a 
ambiguidade gerada pelo deslizamento posterior do nome 
do criador para sua criatura que se tornou proverbial 
nas diversas releituras, traduções e transmediações do 
romance original.
Essas três figuras enquadram as fantasmagorias do 

romance. Pois Frankenstein é um romance de narrativas internas 
focalizadas a partir da voz de seus três narradores. Se a princípio, 
o fantasma parece aparecer apenas a Victor, com sua húbris, 
com seus complexos de culpa, e suas renúncias sexuais, ao final 
do Romance, saltando de um nível diegético a outro (metalepse), 
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a Criatura também aparece a Walton. Após a morte de Victor, o 
romance termina com o enfrentamento entre este e a Criatura. 
Curiosamente, este encontro representa uma interrupção da 
narrativa epistolar para uma narração em “tempo real”. Walton 
critica a sede de vingança, sua vitimização hipócrita e sua 
atitude homicida.  A Criatura tem, então, no interior do relato de 
Walton, o direito à última palavra, na qual reconhece seu erro e 
a sua dívida com o criador. O desaparecimento final da Criatura é 
uma última metamorfose fantasmagórica: transformar-se numa 
legenda. Desaparecer de cena para tornar-se um ser espectral a 
rondar inomináveis e imprevisíveis construções da tecnologia, e 
reencarnar em figurações híbridas ou mesmo monstruosas da 
desmedida do conhecimento científico. Assim como há algo do 
mítico Golem em sua figura mitológica, há também na Criatura 
antevisões dos robôs, dos androides, de zumbis e mortos-vivos. E 
mesmo dos engenhos científicos cujos poderes e consequências 
não se entreveem e nem se podem controlar.
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As metAmorfoses de FRANKENSTEIN (1816-1974)   
Jayme Soares Chaves

Frankenstein é um mito. Um mito literário e um mito 
moderno. O que significa isso? O que diferencia um mito literário 
de um mito tradicional, cosmogônico? O mito tradicional, 
como bem observa Jean-Claude Carriére (2003, p.30), é um 
mito fundador, ou seja, um mito que precede os homens e 
as instituições, e que dá sentido à vida dos homens e das 
instituições. Já um mito inventado por um homem, um artista, é 
o que Carrière chama de “mito acompanhador, que teria nascido, 
por algum frêmito de um espírito privilegiado, ao mesmo tempo 
que um movimento ainda secreto da História, que, sem ele, 
seria menos afirmado, menos perceptível” Um “mito que segue 
o curso das coisas, que vem em seguida, como para ilustrar mais 
tarde um desvio decisivo das mentalidades”. O mito moderno 
nasce desse encontro inesperado, entre o instinto de um artista 
e uma tendência decisiva na história do mundo.

E. Michael Jones exemplifica assim a situação:
Mary Shelley criou o mito de nossa época 
– uma época razoavelmente próxima ao 
Iluminismo. Certamente, um dos indicadores 
de que esta época ainda nos pertence é o fato 
de que a história de Frankenstein continua a ser 
contada. E continuará a ser contada enquanto o 
Iluminismo, com sua propensão para manipular 
os seres humanos segundo as leis da “natureza”, 
permanecer em seu curso. (2000, p.94)
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E conclui:
Frankenstein, nesse aspecto, é o oposto de A letra 
escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Frankenstein 
é um romance medíocre, que gerou filmes de 
primeira ordem porque também é um mito; A 
letra escarlate é um grande romance que gerou 
filmes terríveis, porque não é um mito. Hester 
Prynne, a adúltera protagonista de Hawthorne, 
é um grande personagem ficcional, mas não 
encarna o mito de sua era do mesmo modo que 
Victor Frankenstein. Frankenstein é, nesse ponto, 
o mito do Contra Iluminismo. A história sintetiza 
as aspirações do Iluminismo e explica, em seu 
estilo rudimentar, porque elas estão fadadas ao 
fracasso. (JONES, 2000, p.95)

Como costuma acontecer, um mito literário moderno é, o 
mais das vezes, uma espécie de avatar de algum mito tradicional. 
No caso de Frankenstein, é um avatar de Prometeu. Não por 
coincidência, o título completo do romance de Mary Shelley 
é Frankenstein, ou o Moderno Prometeu. Mas tanto Prometeu 
quanto Frankenstein pertencem a uma linhagem mítica que 
começa, talvez, na Suméria, e provavelmente ainda não terminou 
de gerar novos ramos:

O tema do conhecimento sempre teve uma longa 
história na literatura. Gilgamesh, na epopeia 
suméria que leva seu nome, vagava pelo mundo 
em busca do conhecimento da vida eterna. 
Entre os gregos, o mito de Prometeu tematizava 
os bônus e os ônus do conhecimento. Em uma 
das versões de seu mito, o da Teogonia e a de 
Os trabalhos e os dias, de Hesíodo, ao dotar a 
humanidade da ferramenta do fogo e elidir a 
distância entre deuses e homens, Prometeu libera 
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a ira de Zeus, figurada em Pandora e sua caixa de 
males. Na tradição judaico-cristã, a perdição de 
Adão e Eva está relacionada à interdita árvore 
do conhecimento. A tradição prossegue no 
mundo moderno, com a lenda do Dr. Fausto, 
primeiro tomada por Christopher Marlowe em 
Tragical history of doctor Faustus (1604). Fausto 
está disposto a fazer qualquer coisa para obter 
conhecimento, até mesmo oferecer sua alma em 
troca, ao fazer um pacto com Mefistófeles, um 
servo de Lúcifer. Mas a figuração definitiva da 
hybris do homem de ciência se dá no romance de 
Mary Shelley. Em Frankenstein (1818), o Gótico 
encontrou a perspectiva sobre o conhecimento 
que faltava para consolidar sua condição de 
gênero narrativo moderno por excelência, ao 
tematizar os produtos monstruosos da razão. 
(FRANÇA, 2017, p.23)

Este tema da interdição do conhecimento sofrerá um 
pequeno abalo na proto-ficção científica oitocentista da otimista 
Era das Máquinas, voltará após os horrores da Grande Guerra, 
e será aparentemente sepultado pelo triunfalismo norte-
americano de Hugo Gernsback, tornando a surgir na ressaca 
pós-nuclear e na Guerra Fria, mantendo suas ambivalências e 
contradições até os dias de hoje.

Existem outros requisitos para transformar um personagem 
literário em um mito. Jean Jacques Lecercle (1991), autor de 
um pequeno e interessante livro sobre o mito de Frankenstein, 
assinala o que ele identifica como “os sintomas do mito”: 
a origem textual, seu autor e sua época são esquecidos. O 
primeiro paradoxo do mito literário é que, ao contrário do mito 
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fundador tradicional, sua origem é perfeitamente rastreável, no 
entanto, esquecida. O segundo paradoxo é que o mito literário 
é moderno, mas, pelas razões apontadas, se torna intemporal. O 
resultado deste processo é a sobrevivência e a infinita reescrita, 
releitura e reciclagem destes mitos. É notável que boa parte 
da ficção fantástica e aventuresca produzida hoje seja uma 
reciclagem de mitos literários, personagens que eclipsaram seus 
autores, escaparam das garras dos textos de origem, e passaram 
a habitar o imaginário popular e as mentes dos mais diversos 
criadores contemporâneos. Frankenstein, Drácula, Sherlock 
Holmes, Tarzan, Capitão Nemo, todos são, em algum grau, mitos 
literários.

O caso de Frankenstein é um pouco mais complexo. 
Não apenas o personagem eclipsou a sua autora, como um 
personagem eclipsou o outro. Trata-se de um duplo processo de 
usurpação. Em ambos, a criatura eclipsa o criador: o personagem 
se torna maior do que seu autor, a criatura se torna maior do 
que o cientista que lhe deu a vida. Usurpa inclusive o seu nome. 
Por mais que as inúmeras releituras do mito nos últimos 60 anos 
tenham se esforçado para devolver ao personagem o nome 
perdido, “Frankenstein” permanece associado à criatura. No 
Brasil, com a peculiar pronúncia “Franquistêin”, essa associação 
foi imortalizada no famoso duelo de sambas entre Noel Rosa e 
Wilson Batista, que aconteceu no Rio de Janeiro entre 1933 e 
1936, período em que os filmes com Boris Karloff eram muito 
populares. Batista, num golpe baixo, zombou em versos do 
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queixo deformado de Rosa, popularizando na rima a pronúncia 
errada do nome. O título do samba, como não poderia deixar de 
ser, era “Frankenstein da Vila”:

Boa impressão nunca se tem
Quando se encontra um certo alguém
Que mais parece um Frankenstein

E a recente franquia de desenhos animados infantis, Hotel 
Transilvânia, perpetua a usurpação: o nome da criatura do Dr. 
Viktor é, simplesmente, “Frank”.

Então, vamos traçar aqui brevemente o seguinte percurso: 
Mary Shelley escreve o romance, que poderíamos associar com a 
forma musical e literária da lamentation, o lamento, presente na 
literatura inglesa desde, pelo menos, o Beowulf. Profundamente 
abalada com as consequências emocionais e físicas das doutrinas 
iluministas e mecanicistas professadas por seu pai, William 
Godwin, e sua mãe, Mary Wollstonecraft, bem como por seu 
amante na época e futuro marido, o poeta Percy Shelley, Mary 
Shelley escreve o seu livro como uma espécie de conto moral, 
onde se demonstram os perigos e as desgraças que se abatem 
sobre aqueles que não apenas aceitam o fogo divino das mãos 
de Prometeu, mas passam a se considerar igualmente como 
deuses, usurpando a tarefa do Criador Supremo de fabricar vida 
humana, ainda que não ex nihilo.

O livro, publicado anonimamente em 1818, se tornou um 
sucesso, e recebeu críticas favoráveis e desfavoráveis (HINDLE 
Apud SHELLEY, 2015, p.8). Cinco anos depois, em 1823, surge o 
primeiro produto derivado: a peça teatral Presumption, or the 



57

fate of Frankenstein, de Richard Brinsley Peake, assistida por 
Mary Shelley e seu pai. Três anos depois, outra adaptação, feita 
por Henry M. Milner, intitulada The man and the Monster, or The 
fate of Frankenstein, subiu aos palcos. Segundo Adam Roberts 
(2018, p.217), neste curto espaço de tempo surgiram cerca de 
quinze versões teatrais do romance. Em 1887, temos um marco 
para os procedimentos ficcionais que estamos analisando: um 
musical burlesco de Richard Butler e Henry Newton, Frankenstein, 
or The Vampire’s Victim, antecipava a prática do crossover e as 
futuras paródias e reuniões de monstros famosos da literatura e 
do cinema.

Equivalente vitoriano de certos filmes “B” como 
Dracula Meets the Wolf Man, The Vampire’s 
Victim reúne as duas mais populares figuras 
do melodrama espectral: Dr. Frankenstein, 
interpretado por uma mulher, e o vampiro, nesse 
caso o Visconde Visconti. Também temos uma 
namorada vampira, Mary Ann, e um clube de 
vampiros. (STUART, 1994, p.173)

Stuart, citando Forrey, descreve o musical como uma 
“extravagância”, observando que é o primeiro espetáculo a 
reunir as criações de Mary Shelley e John Polidori. A menção a 
Polidori é significativa: ele era um dos presentes na famosa noite 
em Vila Diodati, e o único, além de Mary, a escrever um conto de 
horror: The Vampire, “responsável pela introdução da criatura 
na prosa de ficção inglesa. Um verdadeiro divisor de águas na 
literatura de vampiros” (SILVA, 2010, p.28).

É digno de nota, ainda segundo Stuart, que na peça o 
Monstro seja feito de argila (referência ao Golem?) e que sua 
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primeira entrada em cena seja travestido de Galatea, uma 
caricatura direta de Oscar Wilde.

Levando em consideração que os teatros de Londres, no 
período compreendido, podiam receber entre 1.500 e 3.800 
espectadores, e que existiam assentos disponíveis pela quantia 
de 1 xelim, dezesseis vezes mais barato do que uma edição 
impressa do romance (ROBERTS, 2018, p.217), não surpreende 
que o mito tenha se constituído fora de suas páginas.

Em 1910, a primeira adaptação cinematográfica é realizada 
por Thomas Edison. Seguiram-se mais duas, em 1915 e 1920, 
ambas consideradas perdidas. E, finalmente, em 1927, Peggy 
Webbling escreve a sua adaptação teatral do romance, que será 
a base do filme de 1931 da Universal Pictures, dirigido por James 
Whale e estrelado por Boris Karloff.

Eis um exemplo notável de como os mitos modernos se 
desenvolvem. Na peça de Webbling, pela primeira vez o nome 
“Frankenstein” é usado intencionalmente tanto para o criador 
como para a criatura. Mas ela não foi pioneira nesta prática. 
Em 1908 um articulista já observava como era comum, mesmo 
entre pessoas cultas, a confusão entre os personagens. Mas 
na peça de Webbling o uso é ostensivo. E não pode passar 
despercebido o fato de que essa peça foi encomendada pelo 
produtor e dramaturgo Hamilton Deane, para explorar o sucesso 
de sua própria adaptação teatral do Drácula de Bram Stoker. As 
duas peças fizeram várias turnês juntas, e sem dúvida formaram 
a base para o duplo sucesso da Universal Pictures na década de 
30, com Bela Lugosi e Boris Karloff. 
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O território estava preparado para a usurpação final de 
um nome e a construção de um mito. O golpe final foi, sem 
nenhuma dúvida, a clássica e seminal caracterização e pungente 
interpretação de Boris Karloff como a criatura no filme de James 
Whale. Se a usurpação do nome já não era incomum, a associação 
da imagem de Karloff com o nome “Frankenstein” nos cartazes 
de divulgação deixou uma marca indelével, difícil de desfazer. De 
nada adiantou acrescentar, abaixo do título, a frase “the man who 
made a monster”. Por isso, a figuração do personagem Victor 
Frankenstein tal como interpretada por Colin Clive no filme de 
Whale passou despercebida. Infelizmente, pois, paralelamente a 
ascensão e tomada de posse do nome pela criatura, a figuração 
do cientista começou a tomar outros rumos, bem diferentes 
daqueles originalmente traçados por Mary Shelley. Em Shelley, 
assim que a criatura abre os olhos, o horror e o arrependimento 
tomam conta do cientista. E a partir daí, a narrativa de Victor se 
torna tanto uma lamentation quanto uma forma de expiação.

Ah! Nenhum mortal poderia suportar o horror 
daquele rosto. Uma múmia a que se devolvesse 
a vida não seria tão horrenda quanto aquele ser 
miserável. Eu o contemplara antes de concluí-
lo; já era feio. Porém, quando aqueles músculos 
e juntas se tornaram capazes de movimento, 
transformou-se em algo que nem mesmo Dante 
conseguiria conceber. (SHELLEY, 2015, p.133)

Comparemos agora o mesmo momento no filme de 1931. 
Em Whale, o cientista, ao ver sua criatura ganhar vida, entra 
em uma espécie de transe, gargalhando enlouquecidamente e 
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repetindo o episódio do Jardim do Éden: comendo do fruto para 
se tornar um deus.

Henry Frankenstein: Look! It’s moving. It’s alive. 
It’s alive... It’s alive, it’s moving, it’s alive, it’s alive, 
it’s alive, it’s alive, IT’S ALIVE!

Victor Moritz: Henry - In the name of God!

Henry Frankenstein: Oh, in the name of God! Now 
I know what it feels like to be God!

Digna de nota é a inversão dos nomes das personagens: 
Victor torna-se Henry, Henry torna-se Victor e deixa de ser Clerval 
para ser Moritz, sobrenome da criada Justine no romance. E isto 
porque, como bem observa Lecercle,

o filme adota estratégia inversa. Decide primeiro 
apagar as relações familiares. A intriga na realidade 
não está mais centrada na relação filial entre a 
criatura e seu criador. É assim pelo menos que eu 
interpreto o vaivém dos nomes, que faz com que 
no filme Frankenstein se chame Henry, enquanto 
seu amigo se chama Victor. Frankenstein não 
é mais vencedor: o que prevalece sobre ele no 
fim não é a ideia prometeica dos perigos e das 
fascinações do saber; são as convenções sociais, 
as ternas doçuras do amor conjugal. Foram felizes 
e tiveram muitos filhos, pelo menos até o próximo 
episódio1. (LECERCLE, 1991, p.109)

Reforçando o ponto de vista de Lecercle, o Frankenstein de 
Whale/Webbling só realiza as consequências dos seus atos quando 
toma consciência do instinto homicida do monstro, resultado da 
utilização de um cérebro avariado em sua construção2. O terror 

1  Muitos filhos que protagonizarão as sequências de Frankenstein produzidas pela Universal!

2 Episódio inexistente no romance de Mary Shelley.
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advém não de uma crise de ordem metafísica, mas da coerção 
pelas convenções sociais e pela força da lei dos homens.

A isso acrescentem-se os limites da instituição, 
um cineasta hollywoodiano não sendo tão 
senhor de sua criação quanto uma jovem 
diante do seu papel em branco. Assim, é a 
Hollywood que devemos o fim otimista, o happy 
end sendo uma obrigação – compreendemos 
por que o monstro não estrangula Elizabeth. 
(LECERCLE, 1991, p.106)

Em 1935, Whale dirige a primeira sequência, The Bride 
of Frankenstein. Como filme, é muito superior ao precedente. 
Apesar de ser uma obra inédita centrada em um único ponto 
da narrativa original – que não chega a acontecer – a criação de 
uma fêmea, ausente no filme de 1931, ela tem um diferencial 
que será fundamental, no meu entender, para a sobrevida do 
mito Frankenstein. 

O filme abre com uma reconstituição da reunião entre o 
casal Mary (Elsa Lanchester, que também interpreta a Noiva) 
e Percy Shelley (Douglas Walton) e Lord Byron (Gavin Gordon) 
na Vila Diodati, às margens do lago de Genebra. Cai uma 
tempestade. Os dois poetas se extasiam diante das tremendas 
forças da natureza. Os relâmpagos assustam Mary Shelley, que 
pede para que velas sejam acesas, ao mesmo tempo em que se 
dedica ao pacífico trabalho de costura. Esta atitude provoca um 
comentário irônico de Byron:

Lord Byron: Astonishing creature.

Mary: I, Lord Byron?
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Lord Byron: Frightened of thunder, fearful of the 
dark. And yet you have written a tale that sent my 
blood into icy creeps.

Mary: (giggling) Ha, ha, ha.

Lord Byron: Look at her Shelley. Can you 
believe that bland and lovely brow conceived of 
Frankenstein, a Monster created from cadavers 
out of rifled graves? Isn’t it astonishing?

O enredo do romance de Mary é rememorado por Lord 
Byron através de... cenas do filme de 1931! Um flashback 
acompanha a narrativa de Byron:

Lord Byron: What a setting in that churchyard to 
begin with. The sobbing women, the first plod 
of earth on the coffin. That was a pretty chill. 
Frankenstein and the dwarf stealing the body out 
of its new-made grave, cutting the hanged man 
down from the gallows where he swung creaking 
in the wind. The cunning of Frankenstein in his 
mountain laboratory, picking dead men apart 
and building up a human Monster, so fearful - so 
horrible that only a half-crazed brain could have 
devised. And then the murder! The little child 
drowned. Henry Frankenstein himself thrown 
from the top of the burning mill by the very 
Monster he had created. And it was these fragile 
white fingers that penned the nightmare3.

Todo o filme anterior é resumido nesta fala, que é ilustrada 
por uma síntese das imagens do filme de 1931. Esta narrativa de 
abertura de The Bride of Frankenstein usurpa o lugar do romance 
original, e as imagens do filme são relatadas e relembradas como 
sendo produto da pena de Mary Shelley!

3  In https://www.filmsite.org/bride.html Acesso em 21.Out.2019.



63

Não surpreende que a imagem popular da personagem, 
aquela que se incrustou na consciência coletiva, esteja tão 
vinculada à adaptação cinematográfica de James Whale. 
Citando Brian Taves em relação às adaptações e apropriações 
dos enredos e personagens de Jules Verne: o texto de qualquer 
autor que possui a capacidade de criar um mito literário que se 
torna liberto, unbound, de suas origens, passa a ser o conjunto 
do acúmulo de impressões adquiridas através de suas várias 
versões nas artes do espetáculo e em todas as mídias.

Então temos, até aqui, o seguinte processo: o personagem 
eclipsa o autor; a criatura eclipsa o criador, tanto na ficção como 
na realidade; o filme eclipsa o livro, inclusive é substituído pelo 
filme dentro do filme. O mito está, definitivamente, solto no 
mundo.

A Universal vai realizar ainda cerca de seis sequências, 
sendo que as quatro últimas vão constituir – seguindo o 
precedente aberto quarenta anos antes pelo musical burlesco 
de e Newton – um universo compartilhado, através da prática 
transficcional do crossover, elencando outros monstros famosos 
da produtora, Drácula e o Lobisomem, e dando prosseguimento 
à linhagem do clã Frankenstein, com seus descendentes se 
dedicando novamente a experimentos de criação e ressureição.

O romance original, como sabemos, possui uma tripla 
moldura narrativa. Inicia-se com a narrativa do capitão Walton. 
Dentro desta narrativa, temos a narrativa de Victor Frankenstein; 
e dentro da narrativa de Victor, a narrativa da Criatura. O filme de 
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1931 abre mão deste recurso. O de 1935 promete uma moldura, 
com o prólogo em Vila Diodati, mas não cumpre integralmente 
a promessa, pois, ao final, a moldura não se fecha. Quando em 
1957 a produtora inglesa Hammer decidiu refazer o ciclo de 
monstros clássicos da Universal, sua versão para o mito, The 
Curse of Frankenstein, recupera a moldura narrativa, mas de 
modo diferente. A narrativa do capitão Walton e a narrativa da 
criatura são suprimidas, sobrando apenas a narrativa de Victor, 
que se dá na prisão, onde aguarda a sua execução na guilhotina 
pelo assassinato de sua criada Justine (lembrando que no 
romance, Walton também está preso, mas com seu navio em 
uma geleira do Polo Norte).

O Frankenstein da Hammer, interpretado por Peter Cushing, 
difere substancialmente de seus antecessores. Em Mary Shelley, 
ele é o cientista que almejava ser o Moderno Prometeu, mas 
que recua imediatamente diante do sucesso de sua empreitada, 
sendo responsável por sua desgraça, pela desgraça de sua 
criação, e pela desgraça de seus amigos e familiares. O romance, 
como já disse, é uma longa lamentação, uma confissão, uma 
exposição do remorso de Viktor, por ter alguma vez ousado 
tomar o lugar de Deus. O Frankenstein de James Whale é mais 
autoindulgente, recuando apenas quando percebe que a criatura 
é um homicida incontrolável. Mas o Frankenstein concebido 
pelo roteirista Jimmy Sangster, pelo diretor Terence Fisher, e 
pelo ator Peter Cushing, é a antítese de tudo isso: frio, cerebral, 
calculista, psicopata (no sentido de “incapaz de empatia”), e, 
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ao contrário de suas encarnações anteriores, não apenas não 
se horroriza com o homicídio, como o comete sem nenhum 
remorso. Tudo que o interessa são as suas pesquisas. Imbuído 
de uma autoproclamada superioridade moral e intelectual, ele 
destrói qualquer coisa que se coloque entre ele e seus objetivos.

Lecercle vai deplorar esta releitura, segundo ele, 
desprovida de contradições que nos façam nos identificar com 
o personagem. O Frankenstein da Hammer encarna uma espécie 
de mal absoluto, sem nuances, desprovido de um mínimo de 
humanidade que nos possa fazer compartilhar, vicariamente, 
de sua grandeza e de sua tragédia. No entanto, me parece que 
Lecercle deixou escapar (mas não tanto) um dado fundamental: 
esse Frankenstein de 1957 foi realizado 12 anos após o término 
da Segunda Guerra Mundial, assim como o Frankenstein da 
Universal 13 anos após o término da Primeira. A Grande Guerra, 
que boa parte dos historiadores considera como o marco do 
verdadeiro início do século XX, esfriou o otimismo com que o 
grande público enxergava os poderes da ciência, otimismo esse 
responsável pela popularidade da ficção científica e da proto-
ficção científica. A ficção científica, como vimos anteriormente, 
entrou em certo declínio na Europa e conheceu uma formidável 
ascensão nos Estados Unidos, o único país na época que, saindo 
fortalecido da guerra, tinha razões para crer no progresso da 
ciência. O retrato do Dr. Frankenstein no filme de 1931 mostra 
um cientista mais ousado, mais tomado pela hubris, embora com 
algum resquício de moralidade diante do horror. O Frankenstein 
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da Hammer é o Frankenstein pós-campos de concentração, 
pós morticínio planejado, calculado, em escala industrial. Pós-
experiências genéticas absurdas do Dr. Josef Mengele em 
Auschwitz, pós-experiências biológicas absurdas do Dr. Trofin 
Lysenko na União Soviética. Se esse Frankenstein nos parece uma 
figura plana, sem ambiguidades, sem contradições, por outro 
lado nós tivemos exemplos bastante concretos e reais de até 
onde a insensibilidade diante dos resultados de uma experiência 
catastrófica poderia ir. O Dr. Frankenstein da Hammer é o nosso 
Frankenstein.

É evidente que diante desta figuração, a criatura perdeu o 
estatuto que havia adquirido com Boris Karloff. O foco passou a 
ser o médico, e não o monstro. Ou seja: “the man who made a 
monster” foi erguido de sua queda e conheceu nova ascensão, 
solidificada graças as sequências que foram feitas. Mas, uma 
vez que o mito estava incontornavelmente solto, liberto, 
unbound, sua ascensão se fez totalmente à revelia do romance 
original, e gerou seis sequências que expandiam, adulteravam e 
contradiziam o texto e o filme originais de modo radical.

A primeira sequência, The Revenge of Frankenstein (1959), 
chama atenção a partir do título: dupla vingança, da personagem 
em seu novo contexto, e do mito como um todo. Não apenas 
recuperará o seu estatuto original como irá muito mais longe, 
estabelecendo um cânone ficcional próprio.

O segundo filme da Hammer começa exatamente onde 
termina o primeiro, com o barão marchando para o cadafalso 
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para ser guilhotinado. Escapa e passa a clinicar com outro nome, 
Dr. Stein, além de prestar serviços médicos para os pobres e 
necessitados. Essa “caridade” praticada pelo médico esconde 
os seus reais objetivos: encontrar carne fresca para seus 
experimentos, no caso, um corpo construído que receberá o 
cérebro de um aleijado, responsável por ajudar o “bom doutor” 
em sua fuga em troca de um novo corpo. No romance de Mary 
Shelley, bem como nos filmes de 1931 e 1957, Viktor constrói a 
criatura com partes de defuntos recém-sepultados. Em Revenge, 
ele a constrói com membros de homens vivos, falsamente 
diagnosticados com doenças passíveis de amputamentos. A 
evolução da personagem em direção a uma maior deterioração 
moral, bem como a um avanço em sua ciência, é evidente. 
Avanço científico e colapso moral. “O horror é a moralidade 
escrita às avessas. É a ordem moral vista pelo lado errado do 
telescópio” (JONES, 2000, p.59).

O roteiro, mais uma vez de Jimmy Sangster, surpreende 
não apenas no desenvolvimento do personagem, mas na 
capacidade metalinguística e autorreferencial. Um momento 
notável é quando o Barão é confrontado com a descoberta de 
sua identidade pelo jovem Dr. Hans Kleve (Francis Matthews):

STEIN: So, and what if I am this Baron Frankenstein?

HANS: Are you?

STEIN: Just now you were telling me, now you’re 
asking. Dr. Kleve, why are you so interested in this 
gentleman?

HANS: I’m in search of knowledge.
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STEIN: Oh, knowledge! Oh, so that’s it! My name 
is Frankenstein, I’ll admit.

HANS: Ah!

STEIN: But it’s a large family, you know. 
Remarkable since the Middle Ages for its 
productivity.There are offshoots everywhere, 
even in America, I’m told. There’s a town called 
Frankenstein in Germany.

Even in America, I’m told. A ironia não poderia ser maior. 
O Barão, com sua dupla nacionalidade – suíço enquanto criador, 
inglês enquanto criatura – tem a sua vingança, escarnecendo da 
usurpação generalizada, perpetrada pelos estadunidenses da 
Universal Pictures.

O filme se encerra com o linchamento do Dr. Stein pelos 
seus pacientes, quando sua verdadeira identidade é revelada. 
Prestes a morrer, ele ordena ao apavorado Dr. Kleve que transfira 
o seu cérebro para um corpo recém-construído. Sua nova 
identidade, Dr. Frank, instala-se em Londres. Percebemos que 
seu novo braço, tatuado, é o braço amputado de um marginal de 
rua, interno do hospital onde sua identidade pregressa clinicava.

Os dois primeiros filmes da franquia Hammer formam um 
conjunto harmonioso, tanto na mise-en-scène como no roteiro. 
Quando a Hammer anunciou em 1956 que iria produzir The Curse 
of Frankenstein, a Universal proibiu terminantemente o uso de 
qualquer imagem que remetesse ao filme de 1931, o que obrigou 
os produtores a uma retomada do romance original ao mesmo 
tempo em que reinventava o personagem. Sete anos depois, o 
estúdio norte-americano percebeu o potencial financeiro das 
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produções britânicas. O terceiro filme da série é surpreendente, 
o que, no caso, não é um elogio. The Evil of Frankenstein (1964) 
ignora quase tudo que sucedeu nos filmes anteriores. Esperamos, 
como espectadores, encontrar o Dr. Frank com seu braço tatuado 
clinicando em Londres e dedicando-se a novos, mais ousados 
e macabros experimentos. Mas não. Nesta sequência, nunca 
houve prisão, condenação, guilhotina, fuga, nova identidade, 
quase-morte, transplante de cérebro e braço tatuado. Nunca 
houve Londres. Reencena, em flashback, os acontecimentos do 
primeiro filme, modificando bastante a história. A reminiscência 
de sua criação primordial remete ao filme da Universal, o que 
se explica por razões contratuais: a produtora distribuiu o filme 
nos Estados Unidos e cedeu os direitos de uso da iconografia dos 
anos de 1930: o design do laboratório, a maquiagem de Boris 
Karloff, o moinho, o tema da noiva – Rena, uma jovem surda-
muda interpretada por Katy Wild. Na verdade, este terceiro 
filme quebra a continuidade com os outros porque ele foi uma 
tentativa de fazer aquilo que sempre foi o projeto original da 
Hammer: refilmar o clássico de 1931. Infelizmente, vislumbrando 
uma maior distribuição de seus filmes mundo afora, o estúdio 
não se importou de descartar a originalidade conseguida com 
a dupla Curse/Revenge, e recomeçou a história praticamente 
no ponto em que o primeiro filme de Whale se encerra. Com 
um roteiro fraco, desta vez escrito por John Elder, direção 
pouco inspirada de Freddie Francis e dispensando as premissas 
engenhosamente arquitetadas pela dupla Fischer/Sangster dos 



70FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

dois primeiros filmes, The Evil of Frankenstein é uma decepção. 
Seu único momento memorável é a abertura, onde a dissecação 
de um cadáver fresco é mostrada, juntamente com os créditos 
iniciais, apenas com a imagem em close do rosto febril do Barão.

No entanto, este pouco apreço pela coerência interna 
deste mundo ficcional que estava sendo construído vai acabar 
por reforçar o potencial mítico do personagem.

No quarto filme, Frankenstein Created Woman (1967)4, 
temos a volta de Terence Fischer na direção. O roteiro de 
John Elder novamente ignora os eventos anteriores, mas, em 
compensação, elabora uma das mais criativas releituras do 
personagem, tanto do ponto de vista dramatúrgico como do 
ponto de vista mítico-filosófico.

O filme anterior termina com Frankenstein desaparecendo 
em seu castelo em chamas. Este inicia com uma curiosa 
experiência pós-morte: o doutor é congelado vivo e depois 
descongelado, para comprovar sua teoria sobre a sobrevivência 
temporária do espírito na matéria morta. Se até aqui, levando 
em conta inclusive o romance original de Mary Shelley, o que 
estava em jogo era a construção de corpos e o transplante de 
cérebros, neste filme Frankenstein executa o isolamento e o 
transplante da alma de um corpo para outro corpo. No caso, 
da alma de seu jovem assistente, Hans Werner (Robert Morris), 
condenado injustamente a ser executado na guilhotina, para o 
corpo de uma moça, Christina (Susan Denberg), atraente mas 

4  Ao mesmo tempo paródia e inversão prometeica do título do famoso filme de Roger Vadim E Deus 
criou a mulher, com Brigitte Bardot.
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deformada desde a infância por uma deficiência física. A alma de 
Hans, inoculada em seu corpo, passa a orientar Christina em uma 
série de assassinatos, precedidos de sedução, para se vingar dos 
responsáveis por sua injusta execução. 

Neste filme, Frankenstein executa a sua obra-prima. 
Elimina as imperfeições de Christina com uma bem-sucedida 
cirurgia plástica e a presenteia com um novo corpo e uma 
nova alma. Temos aqui mais uma variação do tema da 
“Noiva de Frankenstein”. Mas também temos novamente as 
derivações cinematográficas dos mitos literários e seus avatares 
cosmogônicos. Christina é um avatar de Pandora, mito-irmão de 
Prometeu, inclusive portando uma caixa que é aberta diante de 
sua última vítima. O mal que ela contém é a cabeça decapitada 
de Hans, que resume a acusação, a prova do crime, a sentença 
e a execução. Mas, ao contrário do mito grego, não restava ali 
nenhuma esperança.

Pandora, conta-nos Hesíodo em Os trabalhos e os dias, 
foi construída por Hefesto por ordem de Zeus, para espalhar 
os males entre os homens, como forma de neutralizar a ação 
do fogo divino roubado por Prometeu e entregue aos homens 
(HESÍODO, 1990, p.25-29). Nosso Moderno Prometeu tenta 
atribuir-se a função divina de Criador do Homem, e também da 
Mulher. Mas, como em toda paródia satânica dos mitos e das 
doutrinas religiosas, as coisas dão muito errado, e Christina, 
após executar sua vingança, não prevista por seu “criador”, é 
finalmente liberada pela alma de Hans para morrer em paz: 
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“You have done what you had to do, Christina. You may rest 
now...in peace.” E suicida-se. A mulher sem alma5, a Pandora do 
cientificismo oitocentista, obra-prima de Victor Frankenstein, 
não dará o testemunho de seu triunfo.

Lembrando a definição platônica de demiurgo, ou seja, 
um artífice neutro, não dualista, indiferente ao bem e ao 
mal, que organiza o mundo e os seres a partir de um estado 
caótico preexistente, este é o estágio máximo que Frankenstein 
conseguiu chegar em sua hubris, em todas as releituras e 
variações da história original em todos os tempos e em todas as 
mídias: um imperfeito demiurgo. Com efeito, no Timeu:

Outro ponto que devemos deixar claro, é saber 
qual dos dois modelos tinha em vista o arquiteto 
quando o construiu: o imutável e sempre igual a si 
mesmo ou o que está sujeito ao nascimento? Ora, 
se este mundo é belo e for bom o seu construtor, 
sem dúvida nenhuma este fixara a vista no 
modelo eterno; e se for o que nem poderá se 
mencionar, no modelo sujeito ao nascimento. 
Mas, para todos nós é mais do que claro que ele 
tinha em mira o paradigma eterno; entre as coisas 
nascidas não há o que seja mais belo do que o 
mundo, sendo seu autor a melhor das causas. 
(PLATÃO, 2001, p.65)

E mais adiante:
Desejando a divindade que tudo fosse bom e, 
tanto quanto possível, estreme de defeitos, 

5  Andreas Rohrmoser, que escreve e mantém um site inteiramente dedicado ao mito Frankenstein, 
observa um outro aspecto do personagem Christina: “O fato de Christina ser simultâneamente homem 
e mulher em sua alma e corpo, na verdade faz dela uma espécie de ser hermafrodita ou andrógino. 
Quando ela se dirige à cabeça de Hans com uma voz masculina e a cabeça responde com uma voz 
feminina, todas as separações - sexual, física e espiritual - são removidas e Christina se torna uma 
união pessoal de dois seres humanos, onde já não está claro qual parte é homem e qual parte é mulher. 
A consequência só pode ser o suicídio”. In http://www.frankensteinfilms.com/ Acesso em 01.Fev.2019.
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tomou o conjunto das coisas visíveis – nunca em 
repouso, mas movimentando-se discordante e 
desordenadamente – e fê-lo passar da desordem 
para a ordem, por estar convencido de que esta 
é em tudo superior àquela. (PLATÃO, 2001, p.66)

Ou seja, assim como a divindade, ou Demiurgo, cria segundo 
um modelo – no caso, o “modelo que sempre se conserva igual a si 
mesmo”, e não “algo sujeito ao nascimento” (p.64) – e organiza o 
caos primordial para criar a vida, Frankenstein, desde o romance 
de Mary Shelley, cria a vida a partir de um material preexistente. 
No entanto, o seu modelo não é a Ideia Eterna, e sim aquilo que 
é sujeito ao nascimento e a morte, passível de decomposição 
e desagregação. Se Frankenstein fosse lido por Platão, este o 
consideraria, sem dúvida, a antítese do “bom construtor”, “o 
que nem se pode mencionar”: uma pseudo-divindade diabólica.

Paul Diel, em sua análise do mito de Prometeu, considera 
Pandora, por ter sido artificialmente criada, desprovida de alma 
(1991, p.226). Christina efetivamente recebe uma alma postiça, 
uma alma que não é sua, e parte em busca dos culpados pela 
morte do corpo que esta alma habitava. Como Epimeteu6, eles 
são seduzidos por Pandora e só percebem o erro fatal diante da 
morte inevitável. 

O quinto filme, Frankenstein Must Be Destroyed (1969), 
do ponto de vista exclusivamente cinematográfico, talvez seja 
o melhor. Extremamente bem dirigido por Fischer, com roteiro 
conciso de Bert Bratt, esta sequência, ainda que novamente 
6  O nome “Epimeteu”, em grego, significa “o que pensa depois”, o que age antes de refletir. (DIEL, 
1991, p.227). Frankenstein, como Moderno Prometeu, “pensa antes”. Em nenhum momento se deixa 
seduzir pela mulher que criou.
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ignorando as premissas anteriores, nos traz um Doutor que é 
quase a encarnação absoluta do Mal. Desprovido do pouco que 
lhe restava de consciência e moralidade, ele mata, chantageia 
e estupra. Uma tênue ligação com o filme anterior pode nos 
autorizar a entender esse processo como resultante da hubris 
absoluta de quem foi capaz de manipular a alma humana. Mas, 
em termos de desmedida científica, de complexo de Prometeu, 
este filme representa um retrocesso: Frankenstein ignora o quão 
longe ele foi capaz de chegar em seus experimentos anteriores e 
se dedica novamente ao transplante de cérebros.

O último filme da Hammer com Peter Cushing é Frankenstein 
and the Monster from Hell (1974), e também último filme da 
carreira de Terence Fischer. O único interesse que este pouco 
inspirado canto do cisne provoca é a confirmação da inesgotável 
capacidade do estúdio de reinventar a história da personagem. 
O roteiro, mais uma vez de John Elder, nos conta que o Barão foi 
julgado por bruxaria e encarcerado em um hospício, onde passa 
a exercer influência sobre o diretor no intuito de prosseguir em 
suas experiências, utilizando os outros pacientes como cobaias.

É muito fácil entender a ausência de unidade entre os 
filmes da Hammer apenas como simples desleixo, característico 
de produções econômicas, conhecidas como “filmes B”. Mas 
eu apresento aqui uma outra leitura: sendo Frankenstein um 
mito moderno, estas incoerências não são importantes. O mito 
prescinde da lógica. É característico dos mitos possuírem várias 
versões, complementares e conflitantes. Pensemos em Prometeu, 
mito do qual Frankenstein é um avatar: Hesíodo nos conta duas 
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versões, respectivamente na Teogonia e em Os trabalhos e os 
dias. Ésquilo, em Prometeu Acorrentado, uma terceira. Platão, 
no Protágoras, uma quarta. Percy Shelley vai reinventar o mito 
em Prometheus Unbound. De Hesíodo a Shelley, o mito sofrerá 
inúmeras releituras, acréscimos e omissões (TROUSSON Apud 
BRUNEL, 2005, p.784-793).

Um dos romances de ficção científica considerado como 
proto-steampunk, é Frankenstein Unbound7, de Brian Aldiss, 
publicado em 1973. Um ano, portanto, antes do último longa-
metragem da Hammer tendo Victor Frankenstein como 
protagonista. O jogo intertextual já começa no título, pois O 
moderno Prometeu é o subtítulo do romance original de Mary 
Shelley, e Prometheus Unbound é o título de um drama lírico 
de Percy Shelley. Aldiss retoma a moldura narrativa original do 
romance de Mary Shelley. Do mesmo modo que Frankenstein 
se inicia com uma carta do Capitão Walton à sua irmã, o 
romance de Aldiss também começa de modo epistolar, com 
uma série de cartas do cientista Joe Bodenland à sua esposa, 
que, curiosamente, chama-se Mina. Mina também é o nome da 
noiva de Jonathan Harker no Drácula de Bram Stoker, também 
um romance epistolar, e que se inicia com o diário de Harker 
escrito em notas taquigráficas. Logo no início, temos uma dupla 
referência às obras que originaram dois dos mais famosos 
monstros da literatura e do cinema.

Bodenland narra, em suas cartas, o estranho fenômeno de 
uma série de choques de linhas do tempo de Terras paralelas, 
7  Edição portuguesa: ALDISS, Brian. Frankenstein libertado. Lisboa, Livros do Brasil, 1988.
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causados por fendas espaço-temporais abertas em decorrência 
de combates aéreos com armas nucleares na estratosfera, 
alterando a geografia e a noção de tempo do nosso mundo, 
no ano de 2020. As cartas de Bodenland são escritas à mão e 
enviadas pelo correio, como as do Capitão Walton, pois as 
instabilidades causadas pela abertura das fendas, impedem 
os sistemas de comunicação computadorizados de funcionar. 
Harker, no Drácula, usa a taquigrafia que, na época, era um meio 
bastante moderno de tomar notas. No século XIX, a modernidade. 
No século XXI, o retrocesso.

Diante da iminência de uma catástrofe sem precedentes, 
Bodenland observa seus netos e seus amigos realizando uma 
cerimônia fúnebre para uma bicicleta motorizada, no quintal 
da casa. Bodenland conclui que, apesar do “ataque furioso das 
escolas” ao pensamento mítico, as crianças vivem “imersas no 
mito”, e que a própria crença na felicidade trazida pelo avanço 
da ciência é também um mito, um “mito do Intelecto”, que o 
mundo moderno espera que todos subscrevam (ALDISS, 1982, 
p.17).

O primeiro sinal de que existe uma anomalia no espaço-
tempo é quando surge um cavaleiro medieval nos arredores 
da casa de Bodenland. Mais tarde, o próprio Bodenland se 
vê transportado para o passado junto com o seu automóvel. 
Descobre que está na Genebra do ano de 1816, e para seu 
espanto, ele presencia o julgamento da governanta Justine Moritz, 
acusada do assassinato de um menino, William. São personagens 
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do romance de Mary Shelley. Bodenland descobre que, neste 
mundo paralelo, os personagens do romance existem realmente 
e dividem o mesmo plano de realidade com sua autora, a qual 
encontra em Vila Diodati na companhia de Lord Byron e Percy 
Shelley. O choque produzido pela constatação da existência 
desses planos de realidade, principalmente quando Bodenland 
se vê frente a frente com o próprio Barão Victor Frankenstein, o 
levam à seguinte reflexão: “O meu ego superior tinha assumido 
o comando – chamem-lhe o resultado do choque temporal, se 
quiserem, mas a verdade é que me sentia na presença de um 
mito e, por associação de ideias, aceitava-me como sendo uma 
personagem mítica!” (ALDISS, 1988, p.43).

Quando Bodenland encontra-se com Frankenstein, ele vê 
um desdobramento natural das várias figurações do personagem 
em sua longa carreira mítica, da sua origem até o ano de 1974, 
ano da publicação do livro, com seu desejo de “roubar da Mãe 
Natureza alguns de seus segredos mais fundos”, de “colocar 
nas mãos do homem alguns dos poderes que até aí se haviam 
confinado a um Deus esquivo e fictício”, de “acender um novo 
fogo de Prometeu” (p.62).

Na releitura de Aldiss, Bodenland ocupa, de certa forma, a 
função ficcional da Criatura:

O que é notável neste romance é que Joseph 
Bodenland, o homem do futuro, figura no mundo 
ficcional de Aldiss como o Monstro na ficção 
de Mary Shelley. Na Genebra de 1815 ele surge 
da escuridão e evita áreas povoadas. Ele é um 
homem de outro mundo e de outro tempo, se 
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sente um estranho em um mundo que sempre 
considerou como um passado seguro e agradável, 
“sem refrigeradores ou latas vazias jogadas 
no solo” ... Joseph Bodenland é um espelho do 
futuro projetando sua sombra no passado, e 
desta Arcadia ele desce para uma miltonica 
“paisagem infernal de luz e fogo, um lago de 
fogo”. (PALOMERO, 1996, p.123)

No romance de Aldiss a instabilidade do espaço-tempo faz 
mais do que embaralhar a cronologia e a geografia. Ela rompe 
com a separação entre “os processos formais do pensamento” 
e os “acontecimentos da realidade”, para usar as expressões de 
Hans Vaihinger (2011, p.160). Como Bodenland reconhece, a 
presença de Frankenstein na Genebra de 1815 era inexplicável. 
Aldiss desconstrói o romance de Mary Shelley construindo 
uma metaficção científica, onde um personagem de ficção 
estranha a existência real de outro personagem de ficção e 
acaba reconhecendo para si o seu próprio estatuto ficcional. 
Joseph Bodenland, nas palavras de Marie-Laure Ryan8, seria uma 
impossibilidade ontológica.

Aldiss ainda vai escrever mais duas homenagens ao gótico 
e ao scientific romance: A outra ilha do Dr. Moreau (1980) e 
Drácula Libertado (1991). Como observa Roberts, “estes últimos 
títulos agem como reconhecimento tácito de que o peso da FC 

8  Marie-Laure Ryan diria que isso implica na “criação de existências que pertencem simultaneamente 
a categorias ontológicas incompatíveis. Esse tipo de impossibilidade é exemplificado pela frase “Eu sou 
ficcional”. A condição bem aventurada dessa forma de expressão nunca poderia ser cumprida, porque 
estar ciente de sua própria ficcionalidade atribuiria propriedades contraditórias para o locutor: ao 
falar “eu sou”, a personagem observa a si mesma como real, isto é, como autonomamente existente; 
mas, ao reconhecer a si mesmo como ficcional, ele admite que existe somente num mundo possível 
não real criado através da imaginação do autor. A frase combina com essas duas perspectivas em uma, 
criando um locutor com características contraditórias.” (RYAN, 2014, p.11)
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pré-existente tornava-se um empecilho cada vez maior, algo 
com que os escritores da nova ficção tinham de lidar de alguma 
maneira” (2018, p. 487).
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A REESCRITA DO MONSTRO LOVECRAFTIANO NO
UNIVERSO 3.0

Taciara Aristóvolo Andrade
Juliana Cristina Salvadori

INTRODUÇÃO
O que se investiga neste artigo é como as fanfictions 

reescrevem as narrativas góticas apresentando-as para um novo 
público de leitores. Ou seja, compreendemos as fanfictions como 
reescrita (LEFEVERE, 2007), isto é, um processo tradutório que 
reescreve, Lovecraft e seus monstros na contemporaneidade 
midiática, influenciando na construção de um cânone doméstico 
(VENUTI, 2002) do autor na materialidade virtual. A análise 
for realizada a partir do mapeamento de oneshots (narrativas 
curtas) publicadas na plataforma Wattpad - principal plataforma 
de publicação de fanfictions - que se apropriem das narrativas 
Lovecraftianas e reescrevam para uma nova materialidade e 
público. Nossa pesquisa foi amparada na abordagem descritiva 
dos estudos da tradução, na literatura comparada e análise de 
corpus.

Para melhor compreendermos o objeto desse artigo, a 
fanfiction, faz-se necessário elucidar as categorias teóricas. 
Partimos então do conceito de Henry Jenkins, que define 
fanficction como “qualquer narração em prosa com histórias e 
personagens extraídos dos conteúdos dos meios de comunicação 
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de massa” (2008, p.387). O autor traça o conceito a partir de 
adaptações midiáticas em relação ao cinema, o que justifica 
o destaque aos meios de comunicação de massa. Tatiana 
Laai (2013), por sua vez, define fanfiction como “textos que 
extrapolam o limite da narrativa original e expandem o universo 
ficcional onde acontece a história” (p.1). Para tanto, Laai parte 
da própria etimologia da palavra considerada autoexplicativa: 
fan+fiction = ficção de fã, uma narrativa criada por fãs. O 
artigo tem como foco compreender como se dá a reescrita das 
narrativas de Lovecraft nessa materialidade contemporânea.

Lovecraft passa a ser apropriado por esses novos 
leitores/escritores em uma materialidade que produzirá outras 
interpretações das narrativas do autor como, também, a reescrita 
de sua estética nesse meio. Portanto, para compreendermos o 
papel dos ficwriters nessa perspectiva da reescrita, o artigo tem 
como base teórica os estudos da tradução cultural. O próprio 
termo “tradução” é polissêmico: de acordo com Souza (1998), 
a tradução pode ser o produto (o texto), o processo (ação 
tradutória), o ofício ou a disciplina. Quanto aos Estudos da 
Tradução, estes adquirem o status de disciplina independente 
apenas na década de 1950, amadurecendo sua relação com 
outras áreas de estudo. A partir desta reconfiguração do campo 
de conhecimento, novas teorias emergem remodelando o lugar 
que a tradução ocupa e repensando seu papel. Dentre estas 
abordagens, a construção identitária do Outro (ou apagamento 
do Outro), é um tema que vem adquirindo espaço na discussão 
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sobre tradução, na perspectiva cultural, desde a década de 
1990. Nesta perspectiva, destacam-se teóricos como Venuti 
(2002) que analisa a formação das identidades culturais por 
meio da tradução que resulta na construção de um cânone 
domético de determinado autor/gênero; e Lefevere (2007), que 
concebe a tradução como reescrita, processo sempre sujeito 
a manipulações – seja semântica, ideológica e/ou cultural – a 
partir de pautas locais. Com isso, a tradução pode criar “novos 
conceitos, novos gêneros, novos recursos” (p.7).

No capítulo inicial de seu livro, “Pré-escrever”, Levefere 
(2007) aponta que o mesmo é indicado para os escritores 
intermediários, “homens e mulheres que não escrevem 
literatura, mas a reescrevem” (p.13), que são corresponsáveis 
pela sobrevivência das obras literárias em meio aos leitores 
não profissionais. O(a) reescritor(a) atual transpõe o texto além 
do semiótico, transpõe culturas. São compiladores de guia de 
leitores, que referenciam textos e escritores para aqueles que 
não tem tempo ou não preferem ler as narrativas originais. Esses 
novos leitores (não profissionais) são expostos à literatura mais 
pela sua reescrita que pela sua escritura, então, “os envolvidos 
nesse estudo terão de se perguntar quem escreve, por que, sob 
que circunstâncias e para que público” (p.21). É nesse interim 
que está o ficwriter reescrevendo distintas narrativas e gêneros 
para esse público de leitores não profissionais.

No capítulo A formação de identidades culturais, em 
Escândalos da tradução: por uma ética da diferença (2002), de 
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Lawrence Venuti, propõe discutir que a domesticação dos textos 
que ocorrem no processo tradutório influencia na construção 
da identidade de uma cultura, a qual está já inserida em sua 
própria tradução. A tradução, de acordo com Venuti, possui duas 
perspectivas: tradução de si (processo de própria tradução, ou 
seja, uma identidade coletiva de uma cultura sobre ela mesma); 
e a tradução do outro (ocorre quando a tradução reconstrói a 
identidade cultural do Outro, atendendo a valores, conceitos, 
ideologias e sua recepção na localidade de chegada). Tal 
tradução influencia na construção de um cânone doméstico de 
determinado autor/gênero.

Resumidamente, toda tradução é um processo de 
reescrita influenciada por aspectos culturais da sociedade de 
chegada (LEFEVERE, 2007) que resulta na construção de um 
cânone doméstico de determinado autor ou gênero (VENUTI, 
2002). Para analisarmos como ocorre a reescrita de Lovecraft 
pela fanfiction faz-se necessário abordarmos a construção do 
cósmico Lovecraftioano.

MONSTRUOSIDADE E TRANSGRESSÃO
Das várias facetas da transgressão destacam-se o livro 

Introduction - Gothic Excess and Transgression, de Botting (1995), 
que discute acerca da transgressão e o Excesso, elementos que 
são caracterizados, pelo autor, como centrais na construção do 
gênero gótico, favorecendo no desdobramento do horror e terror. 
A transgressão produz um excesso de sensações que ameaçam 
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a sanidade, honra, regras sociais e naturais, gerando conflitos, 
terror e medo. O terror e horror provoca emoções catárticas, 
a transgressão provoca o medo através da fragmentação dos 
limites sociais, resultando, após, na reconstituição de novos 
limites. Em O Medo Como Prazer Estético: (Re)Leituras do Gótico 
Literário (2015), os autores partem do pressuposto de que 
o medo, como mecanismo biológico, é a emoção que mais se 
busca nas narrativas góticas. A sensação de perigo eminente 
quando não há exposição à sua causa, já que o leitor não 
arrisca sua vida, é o campo das emoções estéticas que o gótico 
mergulha. Jenks (2003) contribui para discussão ao buscar definir 
e estruturar a transgressão desde sua origem filosófica até suas 
representações contemporâneas (serial killers). Foucault (1963), 
no capítulo “Préface à la transgression”, endossa a definição 
do elemento, a transgressão, argumenta que a transgressão se 
constrói através dos limites sociais e como transpor os mesmos 
gera o elemento, quer seja a transposição linguística ou física, 
resultando na construção do monstro.

A transgressão é elemento constante na narrativa gótica 
e presente em cada uma das características do gênero (locus 
horribilis, passado, personagem monstruosa). A personagem 
monstruosa é o ápice da transgressão, é o monstro como 
meio para expor o sobrenatural, o transgredir do corpo, da 
linguagem, da sexualidade. Ainda em “Prefácio à Transgressão” 
(2001), Foucault argumenta que a construção do monstro se dá 
a partir do momento que o comportamento foge do padrão. A 
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ambivalência do gótico não se caracteriza pela a escolha de um e 
a exclusão de outro, mas é sim a relação dos paralelos, o sagrado 
e profano, a razão e emoção. E o que se mantem de forma crucial 
no gênero é o choque entre o limite e a transgressão.

Julio Jeha destaca em Monstros e monstruosidades na 
literatura (2007) que a “Monstruosidade carrega implicações 
tanto estéticas quanto política. Deformidades externas revelam 
transgressão, pois o indivíduo personifica uma traição da 
natureza” (p.7). Através da transgressão o mostro se forma, é 
um corpo é representativo de medo, desejo e fantasia de uma 
época, sentimento ou lugar (COHEN, 2000).

“O MEDO DO DESCONHECIDO” - CÓSMICO & LOVECRAFT
Apesar de ser conhecido pelas narrativas de terror, 

Lovecraft escreveu abrangendo uma variedade de gêneros 
textuais e temas: o autor possui mais de cem mil cartas escritas; 
ensaios como crítico literário; ensaios na área da ciência – já que 
era fascinado por astronomia; ensaios filosóficos; autobiografia; 
relatos de suas viagens ao longo da Costa Atlântica e, como Poe, 
iniciou pela poesia.

Perdas familiares, problemas econômicos, crescimento 
tecnológico e mudanças sociais são fatores determinantes para 
a vida pessoal e literária do autor. Sua ficção transforma-se de 
nostálgica, quando ainda está vivendo em Providence, para 
sombria, com fortes críticas sociais, ao chegar em Nova York. Ao 
retornar para Providence, Lovecraft produz as suas ficções mais 
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famosas: o conto “The Call of Cthulhu” (1926), At the Mountains 
of Madness (1931), o conto “The Shadow out of Time” (1934–
35). Suas narrativas continuam a trazer elementos políticos e 
econômicas (em meio a Grande Depressão).

A narrativa de Lovecraft é consistente. Há um personagem 
narrador que conta um ocorrido para outrem, que também é o 
leitor, mas sua narrativa leva-nos a questionar sua veracidade, 
pois é eivada de emoções contraditórias e um espetáculo de 
horror surreal, quasi alucinação: não sabemos, então, distinguir 
o que é real ou alucinação e a tensão narrativa cresce a cada 
parágrafo. Suas narrativas se baseavam e fundamentaram o 
cosmicismo em um argumento: quão insignificantes são os 
seres humanos em relação ao o universo e o desconhecido, 
inviabilizando as intervenções divinas frente à insignificância da 
raça humana quando confrontada com seus seres fantásticos, 
que transgridem o real, e fenômenos naturais desse universo 
desconhecido.

As narrativas Lovecraftianas utilizam desse desconhecido 
para incitar medo. Em O horror sobrenatural em literatura 
(2007) Lovecraft afirma: “A emoção mais antiga e mais forte 
da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais 
poderoso é o medo do desconhecido”, anunciam a estética da 
literatura de horror e sua vertente cósmica. Há dois tipos de 
horror, aquele que se sustenta no medo físico e o outro no medo 
cósmico, o qual Lovecraft privilegia. Ao buscar essa relação 
do indivíduo e o universo o autor utiliza de representações 
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monstruosas para criar um pavor perante o imensurável poder 
de tais. Conforme J. J. Cohen em “A cultura dos monstros: sete 
teses”, que discute como o monstro vêm a ser construído em 
sete teses distintas, destaca-se a que se relaciona às narrativas 
Lovecraftianas: Tese I - O corpo do monstro faz parte de certo 
momento cultural, rodeado de encruzilhadas metafóricas. O 
corpo do monstro é representativo de medo, desejo e fantasia 
de uma época, sentimento ou lugar, dando-o uma vida. Suas 
narrativas são compostas de simbologias e representações de 
sua sociedade em meio a mudanças econômicas, tecnologias e 
sociais. Lovecraft critica sua época através da alienação de seus 
personagens perante a um ser indestrutível, incognoscível, que 
traz caos e destruição.

EXPEDIÇÃO 3.0
O objeto central da pesquisa, as fanfictions, são distribuidas 

em plataformas online e de acesso gratuito. Para a realização 
do mapeamento foi selecionada a plataforma Wattpad, uma das 
maiores em publicações de fanfiction, utilizando o descritor: 
Lovecraft. No primeiro momento obtivemos o resultado inicial 
de 62 publicações encontradas. Após utilizar o filtro do próprio 
site de publicações terminadas esse diminuiu para 38 fanfictions. 
Ao aplicar os demais critérios para a seleção: 1) recorte temporal 
de 2010 a 2016; 2) serem oneshots; 3) estar se apropriando 
de alguma narrativa Lovecraftiana; 4) publicações em língua 
portuguesa; 5) a não existência de Crossover; chegamos ao 
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resultado de 6 oneshots que reescrevem contos ou se inspiram 
no cósmico de Lovecraft para reescrever para seu público 
midiático. Antes de aplicar o último critério - oneshot publicadas 
entre 2010 e 2016 - notou-se um grande número de publicação 
nos anos seguintes ao estabelecido pelo recorte: 2017 e 2018 
possuem maior número de publicações. Lovecraft vem sendo 
reescrito não só pelos ficwriters, mas por jogos de console 
lançados recentemente na E3 20181. Editoras especializadas em 
narrativas de terror e horror tem também publicado coletâneas 
de contos semestralmente. Há vários motivos para essa 
popularização recente de Lovecraft, que devem ser exploradas 
em futuras pesquisas.

1  Electronic Entertainment Expo: é uma feira internacional dedicada a jogos eletrônicos.
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Tabela I: Tabela das Oneshots selecionadas do Wattpad de acordo com o ano de publicação.

As oneshots Olhos da Escuridão, O Segredo do Sobrado 
e Horror no Passo do Verde, publicadas pelo mesmo ficwriter, 
Chamouth, possuem características similares. O ficwriter não 
reescreve um dos monstros Lovecraftiano, mas busca manter o 
estilo do autor americano

1) ao manter a narrativa como um relato, assim como 
as narrativas de Lovecraft que constrói seus personagens 
como storytellers expondo que o narrado foi vivenciado pelo 
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personagem e ele foi sobrevivente: “Por dias pensei em escrever, 
mas relatar em papel o que vivemos é como reencontrar o 
passado. Não objeto que estes pedaços de papeis sejam lidos 
por alguém, muito menos que compreendidos (O Segredo do 
Sobrado)”.

2) ao utilizar do medo cósmico, o horror do desconhecido, 
construído aos poucos através de personagens com características 
físicas e comportamentos incomuns; ruídos aterrorizantes e 
ambiente desconhecido: “A impressão era que algo grande, 
como um avião, se arrastava na escuridão, acompanhado de 
centenas de mugidos e um som tenebroso de lamentação, choro 
e sofrimento interminável (Olhos da Escuridão)”.

3) a aparição de seres com características imensuráveis, 
mesmo havendo referências aos monstros lovecraftianos. A 
proposta do ficwriter é expandir esse universo, construindo 
novos seres e ambientações;

4) a transgressão do real, do que é conhecido, foco do 
horror cósmico, para expor a inferioridade do ser humano 
perante a magnitude do universo e o que há nele:

Um tentáculo negro e viscoso estava abraçando-a 
como uma jiboia. Tentava lhe puxar para dentro 
(Horror no passo do Verde)

Ele tem muitos nomes, muitas formas e muitos 
séculos. [...]a minha frente havia um corpo 
gigantesco, reptiliano, de comprimento abissal. 
Movia-se vagarosamente a minha frente 
com escamas negras levemente brilhantes e 
semitransparentes (Olhos da Escuridão)
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A oneshot Tentáculos publicada por FabioBaptista5, faz 
referência ao monstro mais famoso de Lovecraft, Cthulhu, ao 
descrever “uma criatura alada, com corpo de dragão e cabeça 
de polvo”. Assim como as oneshots anteriores o autor busca 
manter a narrativa como relato. A reescrita ocorre 1) ao transpor 
o monstro para novos ambientes, o autor utiliza de sonhos para 
enevoar o real. Os sonhos como mecanismo de contato do monstro 
com os humanos anunciado o início da destruição, “sonhei 
com tentáculos, horrores ancestrais e criaturas indivisíveis, a 
noite toda [...] Em meu âmago, as imagens e sensações estão 
mais vivas do que a própria realidade”. 2) no conto original os 
personagens escreviam em seus diários como ferramenta de 
prova atemporal, o personagem da oneshot escreve com o intuito 
de acalmar os pensamentos, um mecanismo psicológico que 
ele mesmo explica. 3) a características do monstro se mantém 
como no conto original, uma criatura de poder imensurável que 
desencadeia terror e destruição, “Os tentáculos. Eles ornam 
a face demoníaca de uma criatura que é a personificação do 
mal”. 4) O autor finaliza o conto trazendo Cthulhu e sua onda 
de destruição para a sociedade contemporânea, a premonição 
do conto original de que o monstro iria emergir e des(recons)
truir o mundo humano é transposto nesse conto ao personagem 
afirmar “sinto o chão tremer, ouço gritos na rua. Eles estão 
vindo”, ou seja, a uma proposta de continuidade da narrativa 
original. O autor possui uma coletânea de contos disponível a 
venda na Amazon, intitulada Amigos para Sempre, incluindo este 
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conto e 12 outras narrativas, além de trazer a tradução do conto 
“O corvo” de Edgar A. Poe realizado pelo autor.

A oneshot Exploração Oceânica publicada por 
RafilskyFerreira, traz elementos da ficção cientifica e mescla com 
a estética Lovecraftiana, a transgressão do real e seu início evoca 
o sublime:

O espírito humano é sem dúvida inquieto e 
curioso por natureza. Por milênios que a raça 
humana viveu confinada a superfície do globo 
terrestre, toda sorte de mitos e criaturas foram 
construídas para preencher o espaço vago no 
nosso conhecimento sobre o mundo.

A oneshot traz referências a dois monstros de Lovecraft, 
ao citar uma expedição no oceano pacifico faz-se recordar do 
conto “Dagon” e ao descrever o monstro nota-se semelhança a 
Cthulhu, já que o monstro da oneshot é um imenso polvo, porém 
vive nas profundezas do oceano antártico. A reescrita propõe 1) 
uma aproximação à estética Lovecraftiana, o uso do terror e o 
sublime como elementos para causar medo. 2) a construção de 
monstros que transgridem o real, como seu tamanho e poder 
imensuráveis, “Não pude encarar a criatura de frente, mas 
apenas o horror de imaginar sua forma já me levara a loucura”. 
3) a reescrita também propõe unir as narrativas de relato com 
as novas materialidades contemporâneas, o diário de papel se 
torna canal do Youtube. Essa oneshot foi campeã do concurso 
2#ScifiBR de ficção científica da plataforma Wattpad de 2016.

A oneshot O Homem de seus Sonhos publicada por Thadeulf 
traz elementos do terror cósmico e culturais, ao descrever um 
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homem com uma roupa preta que impossibilitava o ver, somente 
seus olhos ardendo em fogo com uma lâmina curvada, uma das 
várias representações da Morte para a cultura ocidental. Além de 
reescrever Lovecraft através de sua estética e monstros: 1) nos 
parágrafos iniciais há uma sensação de terror infringida ao leitor 
que assim como o personagem está perdido. Não há um onde, 
um quem, um como. O personagem se encontra em um mar 
de medo que o entorpece, “Não havia janelas ou portas. Havia 
apenas a consciência que tinha de si mesmo, a semiescuridão 
em que estava mergulhado e o odor”. 2) assim como as oneshots 
anteriores, o ficwriter busca construir o horror através dos sonhos 
ou lembranças suprimidas. 3) o diário novamente é utilizado como 
ferramenta que o personagem utiliza para se agarrar a realidade. 
E através da busca de anotações há um desencadeamento das 
memórias dos últimos meses. 4) a referência direta ao monstro 
Lovecraftiano Yog-Sothoth, “Virou-se para o computador, estava 
começando a se lembrar. A palavra quase lhe escorregou, porém 
conseguiu digitá-la. Yog-Soggoth. Um mundo de informações 
invadiu sua mente”. O monstro lovecraftiano teve sua primeira 
aparição no conto “The Case of Charles Dexter Ward” (1941), 
um ser que é a chave e guardião do portão entre o reino dos 
monstros e o dos humanos, que vê o passado, presente e futuro. 
Na oneshot ele é o anúncio do terror que está se aproximando. 

As reescritas buscaram explorar o horror cósmico, a 
utilização do sublime e a transgressão do real foram eficazes na 
construção do medo, a estética de Lovecraftiana e a construção 
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de seus monstros foi transposta para uma nova materialidade 
com êxito, ao ampliar o universo cósmico do autor – na 
construção de novos monstros - como também ao utilizar de 
elementos das narrativas originais – frases, monstros, ambientes 
- como ferramenta para interligar a reescrita com o universos 
cósmico de Lovecraft.

CONCLUSÃO
Procuramos compreender como os monstros das narrativas 

cósmicas de Lovecraft são apropriados pelas fanfictions por 
meio do processo de reescrita (LEFEVERE, 2007) realizado por 
escritores/leitores que emergem como tradutores de matrizes 
narrativas diversas e como essas escolhas constroem um cânone 
brasileiro do autor na materialidade virtual (VENUTTI, 2002). O 
mapeamento das narrativas foi realizado nas plataformas de 
publicação Wattpad, Nyah! Fanfiction e Spirit, seguindo alguns 
critérios de seleção: oneshots publicados entre 2010 e 2016; 
resultados da tag Lovecraf; escritas em português; ausência 
de crossover. Utilizando o descritor “lovecraft” houve como 
resultado, inicialmente, 62 publicações. Ao utilizar o filtro de 
publicações terminadas o resultado diminuiu para 38 fanfictions. 
Após a análise seguindo os critérios de seleção o resultado final 
resultou em 6 fanfictions.

As oneshots reescrevem, também, as características 
originais do monstro, em alguns casos os ficwriters adicionam 
novas. Em Horror do passo verde e Olhos da escuridão o 
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monstro Lovecraftiano, Chutulhu, é apropriado e ganha novas 
caracteristicas, a criatura com tentaculos e alada passa a ter 
“escamas negras levemente brilhantes e semitransparentes” 
(Olhos da escuridão). Grande parte das oneshots mapeadas 
transpõem o monstro para outro universo/ambientação, criando 
novas narrativas cosmogônicas. Em Exploração Oceânica, o 
monstro é remediado pela lente de uma camêra e não mais pelo 
diário.

Compreendemos que essa materialidade, como um 
processo tradutório, reescreve, segundo Lefevere (2007), 
Lovecraft e seus monstros na contemporaneidade midiática, 
resultando na construção de um cânone doméstico (Venuti, 
2002) virtual do autor, para o público brasileiro, que privilegia 
suas narrativas cósmicas.
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AO HORROR: AS VICISSITUDES DO MONSTRUOSO
E DO MAL NA OBRA “A DAMA PÉ DE CABRA” DE

ALEXANDRE HERCULANO 
Carolina Freitas Pimenta Peres

Herculano “É de entre as personalidades do primeiro 
Romantismo português aquela que, pela formação e pela 
audiência que alcançou junto do público, representa o movimento 
romântico de um modo mais interilho e persistente” (SARAIVA, 
1979, p.729).

Ele não apresenta toda a sua história literária pautada 
numa ficção sombria, pelo contrário, é mais notoriamente 
conhecido por seus romances históricos, como Eurico, o 
presbítero (1844) ou O Bobo (1843), além dos estudos sobre 
a historiografia portuguesa. A obra Estudos sobre a Idade  
Média Portuguesa, com o primeiro volume publicado em 1846 
tinha a pretensão de revolucionar a historiografia nacional 
(SARAIVA. 1977).

Com o seu vasto conhecimento sobre História, Cultura, 
Filosofia, Literatura, Herculano articulou uma proposta literária 
de “construção” do passado português; Lendas e Narrativas, 
livro publicado pela primeira vez em 1851 em dois tomos. O 
autor reuniu em dois volumes contos que foram publicados no 
Panorama, jornal de circulação portuguesa, entre os anos de 
1837 a 1846.
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Dentro do Romantismo, Herculano, apresentou, de forma 
escassa, alguns aspectos da literatura gótica alemã e inglesa. 
Tendências à exposição do horripilante e do fúnebre, inspirado 
em Lewis e Scott com seus castelos e ruínas, a construção de 
uma atmosfera soturna, misteriosa e triste. Mas o que mais 
prevaleceu na tentativa da construção de uma literatura 
horripilante foi a melancolia (SOUSA, 1978).

O romântico português conheceu, sem 
transição, a literatura nocturna sepulcral e a 
de evocações góticas: a meditação reforçada 
por um temperamento saudosista, levou a 
encarar os tempos passados de um modo 
especialmente “romântico”, tendendo mais para 
um negro melancólico e suavemente triste do 
que para lances arrepiantes da escola alemã, 
por exemplo. Esta combinação de tendências 
poéticas e romanescas resultou a quase completa 
ausência de novelas de aventuras tenebrosas e 
o aparecimento de obras difíceis de classificar. 
(1978, p.168)

A construção da atmosfera e ambientação gótica estavam 
presentes, reproduzidos categoricamente:

O Romantismo português foi essencialmente 
medievalista. Simplesmente, essa tendência não 
se manifestou com grande força no aspecto que 
agora nos interessa. Foram “góticos” o teatro e 
a balada, mas não o romance, com excepção 
de Castilho, por vezes Herculano, e pouco mais. 
(1978, p.168)

O conto “A Dama pé de cabra” (HERCULANO, 1970), 
revela a face negra do autor, trazendo o tom tenebroso do 
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romantismo inglês e do alemão, com aspectos góticos, repletos 
de obscuridade, elementos sobrenaturais, ora explicados, ora 
não, transfigurações horrendas e assustadoras, causando medo 
nas personagens através de ações imprevisíveis.

Também revela uma essência saudosista quando 
remetemos ao subtítulo Romance de um Jogral, pois, romance 
é uma forma arcaica de romance, termo correspondente na 
literatura peninsular à balada europeia, antigo gênero de poesia 
popular, originário dos países do Norte europeu, e que narra um 
acontecimento real ou fabuloso.

Discutiremos sobre as manifestações do horror presente na 
obra escolhida para análise, destacando aspectos do “monstro” 
no qual “A Dama pé de cabra” se transforma, e como todo esse 
processo acaba por tornar a Dama muito além da personagem 
do conto, uma figura da ficção (REIS, 2006), que é reafirmada, 
principalmente, sob o caráter de lenda dado por Herculano ao 
conto.

Considerações sobre os conceitos de monstruosidade 
desenvolvidos por Noël Carroll (1990). A abordagem de Jeha 
(2007) sobre a relação entre o próprio monstro e o mal nas suas 
mais variadas formas, metafísico, físico e moral relacionado com 
o referido conto de Herculano.

DO HORROR, DO MONSTRUOSO, DO MAL
Noël Carroll (1999) em “A Filosofia do Horror ou os 

Paradoxos do Coração” aponta que “As fontes imediatas do 
gênero horror foram o romance gótico inglês, o Schauer-roman 
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alemão e o roman noir francês.” (1999, p.16) e segue através da 
perspectiva de Montague Summers num quadro classificatório 
sobre as variações do gótico, assim

podemos ver que ele subsume o gótico 
histórico, o gótico natural ou explicado, o gótico 
sobrenatural e o gótico equívoco. O gótico 
histórico representa uma história num passado 
imaginado, sem sugerir eventos sobrenaturais, 
ao passo que o gótico natural introduz o que 
parecem ser os fenômenos sobrenaturais, apenas 
para dissolvê-los no meio de explicações. […] O 
gótico explicado e o gótico equívoco pronunciam 
o que hoje é muitas vezes chamado de sinistro 
ou de fantástico pelos teóricos da literatura. 
De mais alta importância para a evolução do 
gênero de horror propriamente dito foi o gótico 
sobrenatural, no qual a existência e a ação cruel 
de forças não naturais são afirmadas de maneira 
vívida. (1999, p.17)

O horror explorado por Carroll (1999) em seu trabalho vai 
ao encontro da categoria do gótico sobrenatural, que é mais 
comumente atrelado a muitas formas artísticas. O horror passa 
a ser chamado pelo autor como um horror artístico, pois pode 
ser associado a obras como Frankenstein de Mary Shelley ou O 
estranho caso do dr. Jekyll e mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, 
por exemplo. (CARROLL, 1999, p.26).

Entretanto, o caminho por nós seguido aqui está mais para 
o gótico histórico e por vezes natural, trazendo uma perspectiva 
de um horror natural, no qual a presença será de um monstro 
metafórico; só no caso de “A Dama pé de cabra” (HERCULANO, 
1970) que abordaremos sobre o gótico sobrenatural, recebendo 
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esta última sob um olhar fantástico. Nela perceberemos a 
verossimilhança sobre as perspectivas do próprio mal nesse 
caráter do sobrenatural, sendo necessário ao tratar do monstro 
físico.

O horror artístico é tratado por Carroll como uma 
categoria de linguagem comum sendo conceito para troca 
de informações, marcando a comunicação despretensiosa, 
distinto do horror natural, que remonta a um sentimento de 
inquietação, incômodo, medo, repulsa, podendo ser causado por 
acontecimentos e/ou situações reais. Os exemplos que temos 
podem ser intempéries naturais, os desastres aéreos ou uma 
guerra com suas consequências, como o nazismo e o holocausto 
(CARROLL, 1999, p.27).

Todavia, nem tudo que é tratado como horror na ficção, 
merece, segundo o autor, ser chamado de “horror artístico”. 
Ele menciona que o horror precisa se cristalizar, na nossa 
interpretação perdurar para além dos tempos e ficar marcado 
no imaginário. Segundo Carroll (1999, p.28), o gênero horrífico 
em si só começa mesmo, numa unidade mais consistente e 
coerente, na última metade do século XVIII e no alvorecer do 
século XIX.

Carroll postula, assim como Lovecraft em sua explanação 
no Horror Sobrenatural em Literatura (2008), o romance, conto, 
novela, balada, etc, sob a ótica do gênero de horror. Assim, para 
Carroll os gêneros de suspense, mistério e horror são nomeados 
mediante ao que pretendem promover: uma sensação de 
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suspense, um senso de mistério e uma sensação de horror, mesmo 
com algumas ressalvas, pois nem todo romance caracterizado 
como de horror pode sê-lo, a emoção que ele inspira ou que se 
espera projetar, constitui a marca identificadora deste gênero 
(CARROLL, 1999, p.30), o medo, asco, repulsa. Portanto as 
duas acepções, o horror artístico quanto ao horror natural, são 
marcadas em essência pelo mal-estar, pela dor, pelo sofrimento, 
pela repulsa que acometem o homem seja em situações de 
violência, física ou psicológica. Entretanto o ponto tênue que 
os separam é de o primeiro estar ligado a um gênero literário, 
com características específicas como vimos, e o segundo nem 
sempre atrelado à literatura. O que se pretende aqui, na análise 
das obras histórias de Herculano, é fazer uma intersecção entre 
os dois.

Carroll (1999) também vai se posicionar a respeito de que 
as histórias de horror podem se diferenciar das de terror pelo fato 
da primeira apresentar monstros, ou elementos monstruosos: 
“Correlacionar o horror com a presença de monstros dá-nos 
uma boa maneira de distingui-lo do terror, sobretudo do terror 
enraizado em histórias de psicologias anormais” (CARROLL, 
1999, p.31). O gênero de terror, portanto, está voltado, segundo 
Carroll (1999) para a criação de uma atmosfera de suspense cuja 
explicação é essencialmente psicológica.

E apesar da condição primária de a história de horror 
apresentar um monstro ou uma construção monstruosa, 
não é fato que todas as histórias que possuírem uma criatura 
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monstruosa estarão configuradas no gênero de horror. Para 
Carroll (1999) uma história genuinamente de horror e não uma 
história apenas de monstros apresenta uma estranheza por 
aquelas personagens que são configuradas como humanas, e 
que vão considerar os monstros no seu sentido mais lato, como 
criador da desordem, do caos do mundo normal, geralmente 
proporcionando repulsa (CARROLL, 1999, p.31). Ele, ainda, 
destaca:

Os monstros do horror […] quebram as normas 
de propriedade ontológica presumidas pelos 
personagens humanos positivos na história. Ou 
seja, nos exemplos do horror, ficaria claro que 
o monstro é um personagem extraordinário 
num mundo ordinário, ao passo que nos contos 
de fada e assemelhados, o monstro é uma 
criatura ordinária num mundo extraordinário. 
(1999, p.32)

O autor ainda correlaciona a sua perspectiva sobre o 
monstro com a teoria de Todorov (2012) sobre o fantástico 
no que concerne à divisão que este último faz na categoria do 
maravilhoso, ou fantástico-maravilhoso, que segundo o autor 
englobam as narrativas “que se apresentam como fantásticas e 
que terminam por uma aceitação do sobrenatural” (2012, p.58).

E, embora Todorov (2012) possa argumentar a respeito do 
horror como categoria dentro do fantástico-maravilhoso, diante 
da perspectiva de Carroll (1999) cabe-nos também repensar todas 
as categorias fixadas por Todorov no intuito de uma interpretação 
do horror que se adéque às personagens que estão em destaque 
nesse nosso trabalho. Para isso vamos tomar como análise a obra 
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A ameaça do fantástico de David Roas (2014) mencionando a 
respeito do fantástico, que para sê-lo

deve-se criar um espaço similar ao que o leitor 
habita, um espaço que se verá assaltado pelo 
fenômeno que transtornará sua estabilidade. É 
por isso que o sobrenatural vai sempre supor uma 
ameaça à nossa realidade, que até o momento 
acreditávamos governada por leis rigorosas e 
imutáveis. (2014, p.31)

Dessa forma o fantástico vai criando uma atmosfera de 
hesitação, dúvida sobre o evento insólito. O autor afirma em 
seguida que “quando o sobrenatural não entra em conflito com o 
contexto em os fatos acontecem (a ‘realidade’), não se produz o 
fantástico” (ROAS, 2014, p.33). Diferenciando-o mais à frente do 
maravilhoso, no qual “o sobrenatural é mostrado como natural, 
em um espaço muito diferente do lugar em que vive o leitor” 
(2014, p.33), criando uma naturalização do insólito, em contos 
de fadas e lendas, por exemplo. Portanto, o maravilhoso é mais 
comum em Herculano, no que se refere à narrativa “A Dama pé 
de cabra”.

Logo, mesmo que de alguma forma o horror pertença 
ao gênero do fantástico-maravilhoso, ele acaba por constituir 
também uma categoria distinta, até porque há outras formas 
de horror que não cabem no fantástico e no maravilhoso, por 
isso a premissa de Carroll (1999, p.34) de propor considerações 
a parte, levando em conta o horror como um gênero com feições 
muito características e não apenas parte de outro gênero. 
Assim, retomamos o fato mencionado acima sobre as emoções 
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dos leitores que podem caminhar juntas às emoções dos 
personagens, contribuindo mais à frente no capítulo de análise 
das mesmas em cada obra.

Segundo Jeha (2007, p.21) muitos outros estudiosos 
propuseram divisões acerca do conceito de mal para fins de 
estudo, mas a sua convergência de opiniões é incerta. Por isso, 
dentre as categorias que dividiram a respeito do mal, optando 
pelas subdivisões em metafísico, físico e moral, (SHARPE, 
s/d, p.1684). Entretanto, antes de abordarmos possíveis 
conceituações para esses termos, faremos uma breve explanação 
sobre o verbete mal ou Evil, de acordo com A. B. Sharpe (s/d), em 
The Catholic Encyclopedia (v.5, s/d).

Para Sharpe (s/d, p.1684) o mal num sentido mais 
amplificado pode ser descrito como soma de oposições, como 
desejos e sofrimentos. Assim, o mal, do ponto de vista do bem-
estar da vida humana não deveria existir, embora, não haja em 
nenhum aspecto da vida humana onde o mal não possa ser 
sentido. E para verificar a respeito de tal ocorrência é preciso ir 
à fonte da qual surge determinado mal.

Logo, o autor (s/d, p.1684) categoriza o mal em três 
aspectos: físico, moral e metafísico. O mal físico corresponderia 
a tudo que causa dano ao homem, seja por lesão corporal, 
frustrando seus desejos naturais. Esses males físicos estão 
intimamente relacionados às doenças, acidentes, assassinatos, 
etc.

Já os sofrimentos mentais (s/d, p.1685), como ansiedade, 
depressão ou qualquer outro relacionado a sentimentos, ou 
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limitação da cognição que podem impedir o homem de ter 
qualquer noção sobre o que acontece ao seu redor, Sharpe 
chama de “formas congênitas do mal”. Por mal moral o autor 
entende como desvio da vontade humana de fazer o bem, que 
é inerente a todo ser humano. Se parte da ignorância não pode 
ser considerado como mal moral, todavia se partir da volição 
humana desviando-se das prescrições de ordem moral, pode sim 
ser considerado como atitude maligna. E essa questão estará 
intrinsecamente ligada a sanções religiosas, visto que condutas 
imorais podem levar à condenação e às sanções de ordem 
religiosa, mas também sociais e até jurídicas, que um mal moral 
pode acarretar ao sujeito transgressor (SHARPE, s/d, p.1685).

O mal metafísico está relacionado ao rompimento dos 
componentes naturais, ou seja, está ligado a finitude humana. 
Sharpe ainda destaca que esse mal só pode ser assim considerado 
por analogia, pois a morte faz parte da vida humana e cumpre o 
esquema destinado a todo e qualquer ser humano (SHARPE, s/d, 
p.1685).

Diante do exposto, seguindo ainda o diálogo de Jeha (2007) 
veremos na narrativa de Herculano se podemos considerar 
algumas personagens também como “monstros morais”.

OS MONSTROS DE HERCULANO
“Vós os que não crêdes em bruxas, nem em almas 

penadas, nem nas tropelias de Satanás, assentae-vos aqui ao 
lar, bem junctos ao pé de mim, e contar-vos-hei a história de 
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D. Diogo Lopes, senhor de Biscaia” (HERCULANO, 1970, p.35). 
Somos convidados na Trova Primeira do conto “A Dama pé de 
cabra” a adentrar ao sobrenatural. Requisitados a “escutar” 
uma história lendária, e precisamos “acreditar” neste fantástico 
para conseguir entender o que o conto propõe a nos dizer, 
caso contrário estaremos destinados ao castigo, provindo da 
descrença: “e que descrê das tradições lá irá para onde o pague” 
(HERCULANO, 1970, p.35).

Começamos a partir dessa inter-relação com o leitor, 
proposta pelo narrador do referido conto, que desde esse 
primeiro momento da narrativa deixa claro que haverá elementos 
que podemos considerar que estão nas amarras do fantástico. 
Nas palavras de Todorov (2012): “o fantástico se define com 
uma percepção particular de acontecimentos estranhos” 
(2012, p.100). E acrescentando, Roas (2013): “O fantástico é 
uma categoria que nos apresenta, como sabemos, fenômenos, 
situações, que supõem uma transgressão de nossa concepção 
sobre o real” (2013, p.131).

Primeiro, trazendo-nos à obra de Herculano: “Pela manhã 
cedo de um dia sereno estava D. Diogo em sua armada, em 
monte selvoso e agreste” (1970, p.36). Estamos diante de uma 
floresta “sombria” e “encantada”. Dizemos já de antemão estes 
dois pormenores pois mais à frente D. Diogo encontrará uma 
Dama que está aparentemente “perdida” naquela floresta, pois 
para o imaginário da época, somente seres sobrenaturais que 
estariam tão à vontade na relva, sentados como espectadores 
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das situações ao redor. E temos mais adiante na narrativa “A 
Dama pé de cabra” o espanto do “herói” D. Diogo ao encontrar 
a tal Dama sentada numa pedra. Convidativa para a sedução 
ao mal. É tomado por uma instantânea paixonite aguda, traço 
romanesco, que aceita toda e qualquer proposta que a Dama lhe 
faz para que pudessem se casar, sem ao menos pensar, levado 
pelo impulso cego de um provável encantamento.

Mediante a uma exigência somos deixados claramente 
defronte a algo que não será mais surpresa adiante, nem de uma 
possível incógnita. Estamos, portanto, ao olhar de fato sob um 
sobrenatural explicado. A Dama não compactua com elementos 
da cristandade, distanciando-se dos desígnios do Criador, 
configurando aqui uma possibilidade de mal moral (SHARPE, s/d).

Somos, então, levados ao estranhamento e conclusões 
sobre a exótica figura, que não é nomeada em nenhum momento 
da narrativa, e adiante tomará configurações monstruosas: 
distorcidas, feias, horrendas, alheias ao natural.

Ao sabermos que a Dama possui pés que têm o formato das 
patas de uma cabra, e por sinal é de extrema importância ressaltar 
que D. Diogo não se espanta com este fato, mostrando-nos que 
talvez ou certamente estaria enfeitiçado pela pressuposta Dama, 
que canta na floresta para chamar o amado; somos levados às 
considerações do narrador que se dirige a nós, leitores: “Dirá 
agora alguém: – ‘Era por certo o demônio que entrou em casa de 
D. Diogo Lopes. O que lá não iria!’ – Pois sabei que não ía nada” 
(HERCULANO, 1970, p.38).
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A certeza está no fato que sabemos deste o primeiro ato 
que se trata de uma história que nos contará sobre elementos 
considerados sobrenaturais, mas nesse momento da narrativa 
e mais adiante, mesmo diante da deformidade da mulher, não 
sabemos se ela é o demônio ou não. A figura se metamorfoseia 
em monstro, com penugem preta, mas não nos é deixado claro 
que é um ser demoníaco.

A obra de Herculano tem aspectos sobrenaturais, trazendo 
um monstro mais artístico (CARROLL, 1999), mas também há 
em D. Diogo, e mais à frente em D. Inigo Guerra, seu filho, a 
configuração, mesmo que não proposital do narrador, de 
monstros naturais, aqueles que tendem ao mal moral. Passam, 
também, pelo mal físico ao sofrerem pela Dama, e com a Dama, 
ao passo que, também penam em situação bélica, visto que 
estamos numa Guerra contra os mouros, século XII.

Os aspectos terríveis para a insurgência do monstro 
no clímax da narrativa vão sendo construídos aos poucos. O 
narrador vai criando suspense, interagindo com o leitor até o 
momento que somos apresentados a uma visão fragmentada 
do imaginário medieval, na qual um nobre encontra uma Dama 
“perdida” na floresta sombria, tenebrosa, ele, herói nacional 
na luta contra os infiéis, por ela se apaixona perdidamente sem 
importa-se com o que ela era, ou o que pudesse vir a tornar-se.

O narrador, por sua vez, tenta criar a todo instante uma 
atmosfera de verdade irrevogável sobre a história contada, 
chamando a atenção do leitor para os feitos que serão relatados. 
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Ainda cria uma tensão na narrativa com o reforço constante 
de que os fatos narrados constituem realidade, mesmo não 
sendo real, apenas mero constructo para a verossimilhança 
da narrativa. Esse fato é comumente colocado em narrativas 
fantásticas, nas quais a atmosfera de hesitação contribui para a 
consolidação dos efeitos pretendidos, de tensão, de apreensão, 
de medo. Acerca deste pormenor temos os seguintes aspectos 
pautados por Filipe Furtado:

Tal acontece, por exemplo, no chamado ‘efeito 
de recuo’, prática de ascendência romântica que 
consiste em deslocar a acção para o longínquo no 
tempo (um passado de contornos vagos) ou no 
espaço (o país exótico ou imaginário).
(FURTADO, 1980, p.57)

Ressaltamos mais uma vez que o referido conto não é 
convencionalmente dos padrões fantásticos, pois inicia refutando 
qualquer dúvida ou hesitação do leitor, o narrador pede a 
credulidade de seus ouvintes, e da mesma forma as personagens 
não hesitam diante das manifestações do sobrenatural. D. Diogo 
não duvida diante da metamorfose sofrida pela sua esposa, a 
Dama, após quebrar o juramento e se benzer e, até mesmo, 
busca saber mais sobre ela. Do mesmo modo, Inigo Guerra, filho 
de D. Diogo e “A Dama pé de cabra”, aceita a condição estranha 
da mãe e, por isso, decide pedir a ajuda da mesma para libertar 
o pai.

Mas os elementos fantásticos estão presentes, quando 
na metamorfose da Dama em monstro: “E a mão da Dama era 
preta luzidia, como o pêlo da podenga, e as unhas tinham-se-lhe 
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estendido bom meio palmo e recurvado em garras” (HERCULANO, 
1970, p.41), ou ainda a descrição do inferno, contada numas das 
estórias de Inigo Guerra, numa tentativa de justificar que a sua 
mãe poderia ser um monstro, ou um ser diabólico.

E depois pela terra dentro, dentro; e depois pelo 
tecto do inferno, que outra cousa não podia 
ser um fogo muito vermelho que reverberava 
daquella profundidade. Tanto era assim, que 
ainda lá viu passar de relance um demônio com 
um desconforme espeto nas mãos em que levava 
um judeu empalado. (1970, p.59)

E também mesmo diante de um ambiente duma 
religiosidade incontestável, na qual o Criador proverá sua 
proteção, Inigo se rende ao poder de um ser maléfico, sua mãe. 
Todavia, não há qualquer afirmação durante a narrativa que a 
Dama tenha realmente feito algo maligno, pois a configuração 
de que é realmente um ser mal é caracterizada muito mais pelas 
personagens do que pelo próprio narrador.

Esta figura da ficção é criada com vicissitudes pelo 
narrador, pelo imaginário das personagens e por nós leitores. 
Sobre a questão da figuração, Carlos Reis (2006) postula que o 
termo figura ou figuras da ficção, tem o conceito de personagem 
e personalidade (vindo do termo figura) que se entrelaçam 
formando um só, pois ainda há o papel do leitor, fundamental 
para formar, em certo ponto, a própria personagem do livro 
(REIS, 2006).

Mas ainda sobre a personagem de ficção, esta faz parte 
dos estudos narrativos (outrora narratologia) mais recentes, a 
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partir da década de 90 (REIS, 2006), pois com o tempo, houve 
a necessidade de renovações metodológicas a respeito dos 
elementos estruturais da narrativa propostos inicialmente por 
Gérard Genette (1972), como modo, focalização, analepse, 
prolepse, paralepse, extradiegético, narrador homodiegético, 
narrador heterodiegético ou narratário, que mesmo hoje 
suprimido pelos Estudos Culturais continuam fazendo parte dos 
pressupostos básicos de análise estrutural da narrativa, sendo 
fato inevitável mencionar a respeito da figuração neste trabalho.

D. Inigo teme a figura, projetada de várias maneiras como 
o maligno. Teme o mal físico e o próprio mal da morte que está 
muito além da sua própria compreensão. Porém, ao estabelecer 
um acordo com sua mãe, Inigo aceita, por fim, sua natureza 
dupla, filho do bem e do mal. Sua mãe faz com que ele consiga 
realizar a proeza de resgatar seu pai de uma situação impossível 
pelas vias meramente humanas. Assim, mesmo monstruosa, a 
Dama pratica um bem ao seu filho, atendendo ao seu pedido.

Nosso narrador, então, mediante a essa natureza dupla de 
Inigo roga por ele, como uma tentativa intencional de amenizar 
a sua condição. Encerra o seu contar pedindo-nos que rezemos 
pelo Inigo: “Mas a misericórdia de Deus é grande. À cautela 
rezem por ele um Pater e uma Ave. Se não lhe aproveitar, seja 
por mim. Ámen” (HERCULANO, 1970, p.74).

CONCLUSÃO
Ao longo da nossa abordagem sobre “A Dama pé de 

cabra”, buscamos demonstrar como Herculano se vale do 
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horror sobrenatural, com ambientação gótica, retornando ao 
medievo português para contar a sua história ficcional, com 
um narrador intruso, que dialoga com o leitor enquanto critica 
comportamentos e personagens.

No século XIX, ambiente de maior liberdade artística 
e valorização da cultura popular, Herculano, através dum 
imaginário medieval, feudal e lendário, escreve obras também 
abordando a “inquebrantável fé em cada forma do sobrenatural, 
das doutrinas mais benévolas da Cristandade às aberrações mais 
monstruosas da bruxaria e da magia negra” (LOVECRAFT, 2008, 
p.21). É o caso de “A Dama pé de cabra”, em que constrói uma 
intencional atmosfera de incertezas e o efeito tenebroso, sem 
deixar de se valer da ironia e do humor em passagens como a 
que alega ser uma “história de almas penadas” (HERCULANO, 
1970).

O mal – metafísico, físico e moral de que nos fala Sharpe 
(s/d, p.1684) – está presente em várias situações e personagens 
do conto. D. Diogo passa pelo mal físico, ao ser cativo numa 
empreitada contra os mouros, mas se insere no mal moral, um 
tanto inconsciente, devido ao terror diante da metamorfose da 
sua mulher num ser monstruoso, e também no medo imperativo 
que tem da morte. A Dama, por sua vez, quando seduz D. Diogo 
na floresta, sem revelar a sua verdadeira condição, estabelece o 
começo do mal moral, ora intencional, ora não, compreensível 
diante da vontade do amor. E ela sofre, na própria metamorfose 
e no distanciamento dos filhos, as consequências de suas 
condutas e escolhas.
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Assim, “A Dama pé de cabra” conta uma lenda centrada em 
uma ambígua figura feminina, fruto da eterna disputa europeia 
entre as práticas religiosas cristãs reinantes e outros elementos 
culturais pagãos.
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A IMAGÉTICA GROTESCA DO CORPO EM LE LIVRE DES
NUITS E NUIT-D’AMBRE DE SYLVIE GERMAIN

Isabelle Godinho Weber

INTRODUÇÃO
O presente artigo propõe uma análise da imagética 

grotesca do corpo na obra de Sylvie Germain, autora francesa 
contemporânea cujos romances Le Livre des Nuits (1985) e Nuit-
d’Ambre (1987) narram os efeitos das guerras em sucessivas 
gerações de uma mesma família, desde a Guerra Franco-
Prussiana até a Guerra da Argélia. Pretendemos examinar 
como os artifícios que orientam a configuração das imagens 
do corpo nas narrativas em questão situam-se no terreno do 
grotesco – fenômeno estético caracterizado pela elaboração 
de representações visuais que se opõem à imobilidade das 
formas e aos princípios da harmonia e da proporção. Interessa-
nos analisar a relação que se estabelece na narrativa entre a 
ficcionalização do referente histórico e as múltiplas figurações 
insólitas do corpo. Atentaremos para o modo como, na obra de 
Sylvie Germain, a figuração grotesca dos personagens atribui 
uma nova função semântica ao corpo, convertendo-o em 
matéria sensível, que substancializa o sofrimento, o trauma, o 
luto e a memória familiar conflituosa, viabilizando o testemunho 
de experiências indescritíveis.
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O GROTESCO HISTÓRICO NA OBRA DE SYLVIE GERMAIN
A duologia Le Livre des Nuits e Nuit-d’Ambre narra a saga 

de sucessivas gerações da família Péniel, marcadas pela violência 
dos acontecimentos que compuseram a história do Ocidente. 
Os personagens são acometidos por reações fisiológicas 
grotescas, que expressam os efeitos dolorosos dos episódios 
históricos que demarcam suas vivências. Os fenômenos insólitos 
que se desenrolam no corpo dos personagens não são postos 
em questão, mas são naturalizados pela voz narrativa, que os 
caracteriza como expressões subjetivas corporificadas.

Para compreender a função do elemento grotesco nas 
narrativas de Sylvie Germain, é importante investigar a relação 
que se estabelece entre as imagens do corpo e a ficcionalização 
de acontecimentos históricos, salientando a atitude narrativa 
que orienta a inserção do referente extratextual como parte 
constitutiva de um universo ficcional insólito. Nas obras da 
autora, o narrador não busca fornecer um retrato objetivo dos 
períodos de guerra, mas manifesta no próprio ato enunciativo 
a impossibilidade de narração da realidade histórica. É o que 
podemos constatar na seguinte passagem de Le Livre des Nuits, 
que refere-se ao esvaziamento do significado das palavras em 
decorrência da devastação provocada pelos conflitos bélicos:

Os nomes das coisas e das rosas adquiriam sempre 
desinências mais novas e estranhas, ficando até 
impronunciáveis. [...] eles desnomearam tudo 
e chumbaram todas as coisas com uma capa de 
sangue negro onde só se imprimia um jogo de 
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dessemelhanças. Eles fizeram rimar sangue com 
cinzas e com nada. (GERMAIN, 1990, p.189-190)

Constata-se uma postura crítica por parte do narrador, 
que retrata os efeitos das guerras na vida dos integrantes da 
família Péniel, ao passo em que problematiza o uso referencial 
da linguagem, inadequado à incorporação do referente. Ante a 
impossibilidade de traduzir em palavras os efeitos devastadores 
das guerras, a voz narrativa insere poeticamente a referencialidade 
histórica mediante a figuração de imagens grotescas do corpo, 
compondo um universo ficcional no qual eventos próprios à 
realidade do leitor imbrincam-se aos fenômenos insólitos que 
irrompem do corpo dos personagens.

Os valores simbólicos atrelados às imagens corporais nas 
obras da autora apresentam afinidades significativas com os 
aspectos do grotesco levantados por Mikhail Bakhtin em sua 
análise sobre o sistema de imagens grotescas na obra de François 
Rabelais. Suas teorizações proporcionam uma compreensão mais 
abrangente sobre os métodos de composição das imagens do 
corpo e o rico simbolismo de suas formas nas obras que estamos 
examinando. Ao investigar a cultura cômica e carnavalesca que 
deu origem à imagética corporal e material grotesca presente na 
obra rabelaisiana, Bakhtin fornece-nos uma ampla exposição das 
múltiplas conotações atribuídas à imagem literária do corpo na 
tradição popular medieval e renascentista, ressaltando também 
a ressignificação de seus aspectos nas manifestações literárias 
dos séculos seguintes.
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Em seu estudo dedicado ao realismo grotesco, Bakhtin 
salienta os motivos históricos aos quais se associam as figurações 
grotescas do corpo. Empreendendo uma genealogia das imagens 
materiais e corpóreas grotescas, – trajeto teórico no qual percorre 
as diversas fontes que lhes serviram de inspiração, assim como 
as diferentes significações que lhes foram conferidas ao longo 
dos séculos – o autor destaca que as formas arcaicas do grotesco 
apresentavam como aspecto essencial uma percepção cíclica do 
tempo, vinculada à noção do ciclo vital da natureza e do homem, 
cuja lógica de perpétua renovação justapunha os pólos opostos 
da morte e do nascimento. Contudo, como ressalta o teórico, 
tal sistema de imagens grotescas do corpo – no qual inclui-
se, por exemplo, o ato do coito e os fenômenos da velhice, da 
fertilidade, da gravidez e do parto – amplia seu sentido original, 
vinculando-se não mais apenas a aspectos da realidade natural 
e cósmica, mas incorporando também significados relacionados 
à percepção histórica do tempo e dos acontecimentos que se 
desenrolam no meio social:

O sentimento do tempo e da sucessão das estações 
que lhes é próprio, amplia-se, aprofunda-se e 
abarca os fenômenos sociais e históricos; seu 
caráter cíclico é superado e eleva-se à concepção 
histórica do tempo. E então as imagens 
grotescas, com sua atitude fundamental diante 
da sucessão das estações, com sua ambivalência, 
convertem-se no principal meio de expressão 
artística e ideológica do poderoso sentimento 
da história e da alternância histórica, que 
surge com excepcional vigor no Renascimento. 
(BAKHTIN, 1987, p.22)
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É o que podemos constatar nas obras de Sylvie Germain, 
nas quais os efeitos das experiências de guerra são transpostos 
para a esfera da realidade corporal, concebendo uma imagética 
metamórfica do corpo que fornece um testemunho físico da 
condição histórica dos personagens. Essa característica relaciona-
se profundamente com a técnica figurativa de rebaixamento, 
típica da estética grotesca, na qual ideais abstratos e expressões 
subjetivas são deslocados para o âmbito da materialidade dos 
corpos.

As significações históricas associadas à fisiologia grotesca 
são abundantes na duologia Le Livre de Nuits e Nuit-d’Ambre, 
textos nos quais a relação conflituosa entre os personagens e 
sua condição histórica é expressa por uma imagética visceral 
do corpo. É o que se percebe no destaque conferido a 
determinados fenômenos associados ao baixo corporal – tais 
como a menstruação, a gravidez e o trabalho de parto – assim 
como a referência a fluidos e excrescências (sangue menstrual, 
leite materno, transpiração). Tais motivos adquirem um teor 
simbólico na narrativa, ao reverberar a deterioração do núcleo 
familiar, as mazelas das guerras e os conflitos psíquicos dos 
personagens.

As forças históricas que repercutem na vida dos personagens 
provocam profundos desarranjos nos fenômenos corpóreos 
naturais, como é o caso da amamentação. Anteriormente ao 
período das guerras, a família Péniel vive um dia a dia tranquilo à 
beira das águas silenciosas do rio. Quando Vitalie amamenta seu 
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filho Théodore-Faustin, o leite materno faz-se tão abundante que 
escoa como lágrimas de seu rosto. Já no contexto das guerras, 
o seio materno, símbolo corpóreo da renovação da vida, não 
consegue mais satisfazer as necessidades dos recém-nascidos. 
É o que ocorre com Juliette, que não consegue amamentar 
seu filho, pois seu leite converteu-se em lama – elemento que 
simboliza o ambiente enlameado das trincheiras, nas quais seu 
companheiro Augustin havia lutado. No cenário dos campos de 
batalha: “terra e carne se confundiam em uma única matéria, a 
lama” (GERMAIN, 1990, p.107).

Em outra passagem do livro, evoca-se o sangue menstrual, 
no caso da personagem Ruth. O protagonista Nuit-d’Or-Gueule-
de-Loup decide viajar a Paris, onde conhece Ruth, uma mulher 
estrangeira, que se tornará o grande amor de sua vida. O corpo 
de Ruth expressa, fisiologicamente, os conflitos históricos 
que devastaram sua terra natal. Nascida na Áustria durante o 
Império Austro-Húngaro, Ruth vivencia os efeitos devastadores 
do Atentado em Sarajevo, que em 1914 vitimou Franz Ferdinand, 
herdeiro do Império, fato que serviu de estopim para o início da 
1a Guerra Mundial. No dia em que o sangue de Franz é versado, 
Ruth menstrua pela primeira vez. Há um vínculo insólito 
entre o derramamento de sangue que dá origem ao primeiro 
conflito bélico mundial, e aquele que transcorre no interior da 
personagem:

Tudo tinha começado por um caso de sangue 
derramado, de sangue perdido. No mesmo dia 
o império começara a tremer como um enorme 
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animal muito velho e ferido – acabavam de 
atirar nele, em algum ponto nas costas, no lugar 
chamado Sarajevo –, e seu próprio corpo também 
tinha começado a se mexer – em algum lugar de 
seu ventre uma ferida estranha. Um pouco de 
sangue derramado ali e se declarara o império 
em guerra – um pouco de sangue escorrido de 
dentro de seu corpo, e a declararam mulher. 
(GERMAIN, 1990, p.177)

O exemplo da personagem Violette-Honorine, uma das 
filhas de Nuit-d’Or, também ilustra de modo significativo o 
valor especial atribuído pela estética do grotesco às secreções 
corporais. Desde pequena, a personagem transpira gotas de 
sangue, fato que geralmente se desenrola em momentos de perda 
e luto familiar. No período da 2ª Guerra Mundial, o fenômeno 
insólito se acentua. No interior de um convento Carmelita, – no 
qual ingressara após atingir a maioridade, acompanhada por 
sua irmã Rose-Hélöise – Violette-Honorine é acometida por um 
intenso sangramento nas têmporas, acompanhado pela irrupção 
de visões violentas dos campos de batalha.

Durante todo o período da guerra, Violette-Honorine 
permanece prostrada, imóvel, sofrendo com as visões dos horrores 
dos campos de batalha. O sangue que se esvai continuamente 
do corpo da personagem não é seu, mas “corria da ferida de 
um outro corpo, da dor de um outro coração” (GERMAIN, 1990, 
p.133). Ele investe-se fortemente da significação atribuída pela 
estética do grotesco aos fluidos corporais, visto que não expressa 
a dor de uma experiência individual, mas representa marcas 
históricas de um corpo coletivo: “Era como se o sangue da jovem 
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monja fluísse de tudo e de todos – enchente de presente, súbito 
atolada de passado e violentada de futuro” (GERMAIN, 1990, 
p.193). Em relação íntima com a abertura grotesca da realidade 
corpórea, o fenômeno fisiológico que acomete a personagem 
ultrapassa os limites do corpo, simbolizando uma troca sensível 
com a condição histórica de outros corpos.

Em tal episódio, o corpo como representante físico da 
individualidade do sujeito cede lugar à configuração grotesca 
de uma corporeidade coletiva, cujos fenômenos simbolizam o 
sofrimento do povo como um todo. Nas palavras de Bakhtin: 
“Na concepção grotesca do corpo nasceu e tomou forma um 
novo sentimento histórico, concreto e realista, que não é a idéia 
abstrata dos tempos futuros, mas a sensação viva que cada ser 
humano tem, de fazer parte do povo imortal, criador da história” 
(1987, p.322). Por intermédio da dimensão física de Violette-
Honorine, anula-se a distância entre os sobreviventes e os 
vitimados, de modo que cada ferimento é exposto, cada perda 
é anunciada. O corpo da personagem configura-se, portanto, 
como monumento de memória aos mortos. Com o fim da guerra, 
o sofrimento de Violette chega ao fim e ela morre banhada no 
sangue do povo vitimado.

Em Le Livre des Nuits e Nuit-d’Ambre, as angústias da 
guerra, do luto e da desintegração do núcleo familiar também 
são corporificadas no instante do parto. É o caso da personagem 
Noémie, esposa de Théodore-Faustin, convocado para a Guerra 
Franco-Prussiana. No período anterior à eclosão do conflito 



124FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

bélico, Noémie engravidara de seu marido por duas vezes, 
fato recebido com alegria pela família. Durante os períodos de 
gestação, seu corpo entrava em prodigiosa comunhão com a 
vegetação e os alimentos oriundos da natureza, exalando seus 
odores aprazíveis. Contudo, após o início da guerra, sua terceira 
gravidez vê-se destituída da combinação de fragrâncias da terra; 
resta-lhe apenas um odor de salitre.

Noémie está grávida de seu terceiro filho com Théodore-
Faustin quando este é convocado para o conflito. Quando o 
marido retorna, ela entra em trabalho de parto. Contudo, não dá 
à luz uma criança, mas uma estátua de sal, que cai no chão e se 
rompe. Em decorrência da quebra da harmonia familiar provocada 
pela eclosão da guerra, ocorre uma suspensão do ato de dar à 
luz. Tal fato simboliza muito mais do que simplesmente uma 
expressão corpórea do sofrimento individual da personagem. O 
corpo de Noémie configura-se como um espaço de ressonância 
dos sofrimentos históricos. “Mantendo ferozmente reclusa em 
seu corpo, em suspenso, a criança que devia nascer” (GERMAIN, 
1990, p.27), a personagem renuncia a conceber uma nova vida 
sob um mundo marcado pela violência dos homens.

Outro desarranjo corpóreo associado à gravidez e ao parto 
pode ser constatado no caso da personagem Rose-Héloise, irmã 
gêmea de Violette-Honorine. Tudo se inicia quando, após perder 
sua irmã no fim da 2ª Guerra Mundial, a personagem decide 
abandonar o convento carmelita e passa a lecionar em liceus e 
orfanatos. Em uma de suas turmas, terá como aluno um pequeno 
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menino órfão, Yeuses Adrien, apelidado de Crève-Coeur em 
função de sua triste fisionomia. Afeiçoando-se à criança, Rose-
Héloise a adota.

No período da adolescência, Yeuses é convocado para a 
Guerra da Argélia. Durante o conflito, o personagem testemunha 
a morte de companheiros, fato que o leva a experimentar um 
ódio cego em relação aos argelinos, vistos como inimigos. Quando 
um dos soldados de seu batalhão sequestra um menino argelino, 
para supostamente obter informações sobre os responsáveis 
pela morte dos soldados franceses, Yeuses une-se a um grupo 
de soldados que passam a torturar longamente a criança, até a 
morte. O personagem realiza seu terrível ato de modo mecânico, 
enxergando o menino como “uma sombra desprovida de rosto, 
de humanidade”1 (GERMAIN, 1987, p.158). Contudo, subitamente 
olha o corpo supliciado e constata, em um relâmpago de lucidez, 
o horror do ato que cometera. Estarrecido, Yeuses mata um dos 
soldados que também participara da ação e, em consequência, 
é enviado para casa, após ser julgado louco.

Após seu retorno, Yeuses padece de um tormento 
silencioso. O homem passa os dias caminhando pela região, 
sem rumo e sem fôlego, atormentado pela imagem do menino 
que ajudara a assassinar. Sua mãe adotiva Rose-Héloise, que já 
possuía certa idade, e portanto não era mais fértil, engravida 
mesmo assim de seu companheiro Nicaise. A fertilidade da 
mulher ressurge em seu corpo de maneira insólita, como forma 
de oferecer uma criança ao filho, mediante a qual poderia fazer 

1  Tradução nossa: “une ombre dépourvue de visage, d’humanité”.
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as pazes com seu passado. Novamente, o processo da gravidez 
associa-se às experiências de guerra, atuando nesse caso não 
como um testemunho corpóreo, mas sobretudo como um gesto 
materno de redenção, que visa iluminar o caminho de absolvição 
ao próprio filho.

Como podemos notar, no universo de Sylvie Germain, os 
corpos femininos vinculam-se mais estreitamente aos motivos 
históricos. Embora os personagens masculinos vivenciem 
diretamente a realidade dos campos de batalha, as personagens 
femininas conectam-se às experiências de guerra em um 
nível supra-individual, sendo caracterizadas como figuras que 
manifestam a relação penosa entre o homem e sua condição 
histórica. Tal aspecto liga-se ao fato de que os fenômenos 
corporais femininos (gravidez, menstruação, amamentação) 
sempre movimentam-se do interior para o exterior do corpo, 
podendo ser interpretados como processos de interação entre o 
sujeito e o mundo, o que os garante uma enorme potencialidade 
simbólica na manifestação dos determinismos históricos que 
restringem as vivências. Neste sentido, os corpos femininos 
na obra de Germain não se limitam à expressão figurativa 
das experiências individuais das personagens que os portam, 
mas configuram-se como imagens evocativas da experiência 
de outros corpos, que encarnam uma percepção histórica do 
mundo sob o prisma dos padecimentos sofridos pelo povo.

Outra característica preponderante no universo 
germainiano que vincula-se à percepção grotesca do corpo 
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diz respeito ao caráter transgeracional dos personagens, 
simbolizado pelas marcas históricas introjetadas em seus corpos. 
Nas narrativas da autora, a abertura grotesca do corpo não se 
manifesta apenas pela incorporação física de eventos históricos, 
mas ultrapassa a percepção individualizante do corpo e da morte 
na medida em que manifesta, através de inscrições corpóreas, 
os vínculos profundos dos personagens com seus antepassados. 
A autora concebe corporalidades expostas às experiências 
de corpos já dissipados, inserindo os personagens em uma 
ampla cadeia histórica, na qual a memória individual, familiar 
e coletiva se interpenetram. A partir dos fenômenos insólitos 
que irrompem dos corpos dos personagens, o universo ficcional 
ilustra o caráter transgeracional do sujeito, sublinhando como 
o “individuo não leva uma existência isolada, mas se inscreve 
na continuidade temporal da memória imemorial”2 (KOOPMAN-
THURLINGS, 2008, p.233).

A tendência à personificação das figuras ficcionais que, 
convertendo-as em encarnações dos mortos, dissolve as 
fronteiras entre o passado e o presente, acorda-se à estética 
do grotesco, que representa o corpo como “eternamente 
incompleto, eternamente criado e criador, [...] dois elos 
observados no ponto onde se unem, onde entram um no outro” 
(BAKHTIN, 1987, p.23). Em tal concepção, o corpo constitui-
se como uma figura múltipla e ambivalente, simultaneamente 
efeito do passado e agente produtivo do futuro, que conjuga “os 

2  Tradução nossa: “l’individu ne mène pas une existence isolée, mais s’inscrit dans la continuité 
temporelle de la mémoire immémoriale”.
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dois pólos da mudança – o antigo e o novo, o que morre e o 
que nasce, o princípio e o fim da metamorfose” (BAKHTIN, 1987, 
p. 22). É o que notamos na composição dos corpos em Sylvie 
Germain, cuja caracterização metamórfica visa problematizar 
uma concepção do sujeito como autônomo, resultado de 
experiências individuais, optando por ilustrá-lo sob um viés 
genealógico, como produto das experiências das gerações que 
lhe antecederam e criador das gerações subsequentes.

No universo criado por Sylvie Germain, o corpo dos 
personagens é a superfície de deflagração das forças históricas do 
passado e do presente. Em Le Livre des Nuits, cada personagem 
carrega inscrições corpóreas que registram a existência de seus 
antepassados, imortalizando-os. É o caso do protagonista, Nuit-
d’Or-Gueule-de-Loup. Um dia antes de falecer, pressentindo a 
proximidade da morte, sua avó Vitalie oferece-lhe como herança 
a sombra de seu sorriso, que irá seguir seus passos e protegê-lo 
por toda a vida. O protagonista também integra em seu corpo a 
figura do pai, Théodore-Faustin. Ao morrer, o homem derrama 
lágrimas, que se cristalizam em pérolas, que o filho carrega 
em um cordão durante toda sua vida. Outra marca hereditária 
representa a figura materna, que morre durante o trabalho de 
parto, contemplando as estrelas. Seu último olhar transfere-se 
ao filho, que nasce com uma mancha dourada no olho esquerdo. 
Por sua vez, todos os descendentes de Nuit-d’Or herdam tal 
marca dourada. Como podemos constatar, o personagem é um 
ser polimorfo, composto pela união de todos os seus familiares 
falecidos.
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O fator da transgeracionalidade também é representado 
de modo significativo no livro Nuit-d’Ambre, especialmente no 
caso do personagem Octobre, último filho de Nuit-d’Or. Desde 
pequeno, Octobre é vítima de perturbações físicas que se 
repetem anualmente, nas quais vê-se violentamente atravessado 
pela memória nostálgica de sua mãe, Mahaut de Foulques. 
Oriunda de uma família de comerciantes franceses instalados no 
Camboja, Mahaut usufruíra de uma vida próspera, mas perdera 
grande parte de seus bens em jogos de azar. Em decorrência de 
sua ruína financeira, a personagem retorna à França e instala-
se em Terre Noire, em uma velha casa abandonada que lhe 
fora deixada como herança. No novo local, conhece Nuit-d’Or, 
de quem engravida. A personagem dá à luz a gêmeos, Octobre 
e Septembre, mas rejeita-os de imediato, dedicando seus dias 
em devaneios sobre seu passado próspero e as belezas de sua 
paisagem natal.

Contudo, Mahaut nota o estranho fenômeno que acomete 
Octobre e descobre no corpo atormentado do filho uma forma 
de reviver seu passado glorioso:

Seu filho mágico, portador de sua memória, e 
de mais ainda que sua única memória. [...] Ele 
se tornava para ela mais ainda que seu filho, – 
ele se fazia povo, geografia, clima. Ele se fazia 
divindade. [...] Ele se tornava teatro de sombras 
onde sua memória enfim se articulava.
(GERMAIN, 1987, p.70)3

3  Tradução nossa: “son fils magique, porteur de sa mémoire, et de plus encore que sa seule mémoire. 
[...] Il lui devenait même plus encore que son fils, – il se faisait peuple, géographie, climat. Il se faisait 
divinité. [...] Il devenait théâtre d’ombres où sa mémoire enfin s’articulait”.
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Em todos esses exemplos, nota-se a concepção grotesca 
do corpo, na qual o nascimento e a morte revestem-se de uma 
significação alheia à noção de indivíduo. No universo criado pela 
autora, o nascimento não simboliza o início de uma existência 
isolada, mas inscreve-se como parte de uma árvore genealógica, 
na qual cada recém-nascido carrega ecos de vivências do 
passado. Assim como o nascimento não se encerra em si mesmo, 
a morte não representa o fim da existência, mas apenas uma 
fase no processo de eterna transformação da condição histórica 
familiar, renovada nos próximos nascimentos, que conservarão 
viva a memória dos desaparecidos.

A figuração de tais personagens desafia a noção de sujeito 
individual, mediante a construção de uma dimensão física 
coletiva, que simboliza a perpetuação geracional de um legado 
familiar. O que está em jogo em tais imagens transgeracionais 
do corpo não é apenas encenar o impacto da transmissão de 
experiências familiares na estruturação da subjetividade do 
descendente; para além de exprimir as forças do passado que 
fabricam a interioridade do sujeito, as inscrições corpóreas dos 
antepassados configuram-se como um arcabouço de memórias 
a serem conservadas. Por intermédio do corpo, os descendentes 
conservam as experiências históricas daqueles que lhes deram 
origem, desafiando assim o esquecimento que lhes fora legado 
pela morte.
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CONCLUSÃO
No presente artigo, examinamos diversos exemplos, nos 

romances de Sylvie Germain, de corporeidades grotescas que 
incorporam a condição histórica coletiva do povo: Noémie dá à 
luz um natimorto durante a Guerra Franco-Prussiana; Violette-
Honorine versa o sangue das vítimas da 2a Guerra Mundial. De 
modo análogo, na temática da transgeracionalidade, adentramos 
novamente na esfera dos motivos históricos que revestem a 
imagética grotesca do corpo. As sucessivas gerações da família 
Péniel transmitem aos descendentes marcas históricas, de 
modo que cada personagem herda corporalmente vivências que 
antecedem seu nascimento.

Na escrita de Sylvie Germain, o rebaixamento do referente 
histórico para o âmbito corpóreo manifesta um propósito 
desafiador: refutar as convenções representacionais associadas 
ao trato objetivo do passado. A exemplo da tendência grotesca 
à materialização de aspectos da realidade, Sylvie Germain 
ficcionaliza eventos históricos empregando estratégias de 
corporificação e de rebaixamento, com o intuito de apresentá-
los sob um prisma diferenciado. Na contramão de uma visão 
essencialista do passado, que buscaria fornecer um retrato fiel 
e cronológico das guerras, a autora ressignifica poeticamente a 
realidade histórica, buscando ilustrar, por intermédio do corpo, 
as experiências traumáticas dos personagens diante dos horrores 
perpetrados nos conflitos bélicos.
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Como pudemos observar, na iconografia germainiana de 
imagens grotescas, o corpo não possui um caráter privado. Essa 
tendência está em conformidade com os aspectos evidenciados 
pela teoria bakhtiniana: “em oposição aos cânones modernos, o 
corpo grotesco não está separado do resto do mundo, não está 
isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, 
franqueia seus próprios limites” (BAKHTIN, 1987, p.23). Em 
consonância com a abertura grotesca do corpo, os personagens 
germainianos não apenas metamorfoseiam-se de acordo com 
suas experiências no mundo, mas introjetam em seus corpos 
fenômenos sociais e históricos, configurando-se como espaços 
de intermediação, nos quais anulam-se as fronteiras entre 
o corpo e o mundo, o eu e o outro, assim como as barreiras 
temporais entre o passado e o presente.
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UM MONSTRO DE RAIZ: A PRESENÇA DA TRADIÇÃO
NO MONSTRO DO PÂNTANO, DE ALAN MOORE

Leonardo Poglia Vidal 
Ícaro Carvalho

Realizado entre Janeiro de 1984, com a publicação da 
história Loose Ends, na edição # 20 de Saga of the Swamp Thing, 
e Setembro de 1987, com a publicação da história Return of 
the Good Gumbo na edição #64 de Swamp Thing (o título foi 
renomeado, embora a numeração não tenha se alterado), 
o trabalho de Alan Moore no título Monstro do Pântano é 
considerado relevante para a história do meio (em particular no 
subgênero específico de quadrinhos de super-heróis, tornado tão 
popular hoje em dia pelo sucesso do Universo Cinematográfico 
Marvel) por estudiosos da história do meio dos quadrinhos – 
como Murray (2010, p.31) e Dunlavey e Van Lente (2012, p.182). 
De acordo com eles, a contratação de Moore pela editora DC 
Comics marcou o início do que é popularmente conhecido como 
a Invasão Britânica dos Quadrinhos Americanos, um momento 
em que vários autores ingleses (inicialmente Neil Gaiman, Grant 
Morrison e o próprio Moore, subsequentemente seguidos 
pela segunda onda da mesma invasão, que contava entre seus 
integrantes autores como Warren Ellis, Garth Ennis e Mark 
Millar) (MURRAY, 2010, p.31).
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Sobre o título, Douglas Wolk escreve, em seu livro Reading 
Comics: How Graphic Novels Work and What they Mean (tradução 
própria, com contextualização entre barras):

Nos quatro anos que se seguiram [à contratação 
para escrever o título], ele usou o Monstro do 
Pântano como uma plataforma para mostrar 
sua capacidade, colaborando com meia dúzia de 
artistas, mais notadamente Steve Bissette e John 
Totleben. O diálogo de uma personagem [Etrigan], 
isolado dos demais e considerado de cima a baixo, 
formava uma série de sonetos Elizabetanos. Uma 
história em duas edições era parcialmente escrita 
em uma língua alienígena criada por Moore, com 
gramática própria, que o leitor deveria decifrar 
com base em pistas visuais e contextuais. No 
espaço de seis meses o Monstro do Pântano de 
Moore incluiu um delicioso tributo ao quadrinho 
Pogo, de Walt Kelly, uma história apressada que 
mais tarde se tornou parte da base de Sandman, 
de Neil Gaiman, a primeira cena psicodélica de 
sexo (encompassando uma edição inteira) no 
mercado editorial americano de quadrinhos, um 
experimento que em grande parte deu errado, 
entitulado The Nukeface Papers, e a primeira 
aparição de John Constantine (que iria seguir 
adiante e estrelar seu próprio título e filme). 
(WOLK, 2007, p.231)

Ou seja: parte do apelo da Invasão Britânica junto aos 
leitores americanos era a diferente perspectiva do universo 
temático dos super-heróis; o tratamento diferenciado de seus 
tropos trazido pelos escritores ingleses. E o trabalho de Moore 
no título não apenas caiu no gosto dos leitores como também 
abriu o caminho para novas possibilidades no gênero.
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Vigorava na época o sistema do CCA, o Comics Code 
Authority (literalmente, a Autoridade do Código de Quadrinhos). 
De acordo com Petersen (2011, p.161), o CCA era uma espécie de 
conselho de censura auto-imposta pelas editoras de quadrinhos 
quando o meio ganhou má fama após ter sido apontado como 
instrumento de corrupção de menores pelo psiquiatra Fredric 
Wertham em um artigo de 1948 e em seu livro Seduction of 
the Innocent (1954), o que levou a uma discussão do Subcomitê 
do Senado Americano. A fim de melhorar a imagem do meio, 
as editoras montaram o CCA, que zelava pela decência nos 
quadrinhos e censurava o conteúdo que considerasse violento, 
sexual ou imoral. Desnecessário dizer que diretrizes restritas de 
como conduzir as histórias (como “o criminoso sempre perde 
no final”) limitam as possibilidades narrativas e eventualmente 
levam ao empobrecimento do meio. A partir da edição #31, de 
acordo com Milidge, Monstro do Pântano se tornou “o primeiro 
título mensal a ser publicado sem o ubíquo selo de aprovação 
do CCA, que foi substituído pelo dístico suspense sofisticado” 
(2011, p.115). Isso se deu por conta de elementos controversos 
nas histórias, as quais (coerentemente com a ideia original do 
título de horror), versavam (de forma sutil) sobre temas que 
eram tabus na indústria, como incesto e necrofilia.

O que se tem, então, é uma produção que, através de 
qualidade e estética ímpares, de inovação e comprometimento 
com sua arte, conquistou um lugar significativo na história do 
gênero. Durante os quatro anos que Moore escreveu o título 
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várias coisas aconteceram com a criatura do pântano: ele morreu 
e renasceu como uma planta (não um homem preso em um 
corpo semivegetal); desenvolveu um lado erótico através de um 
relacionamento com Abby Cable; quando Abby morreu, desceu 
como Orfeu ao submundo em busca da alma de sua amada; 
envolveu-se em uma Crise (evento da DC Comics); descobriu 
que era um elemental vegetal; salvou o mundo; foi assassinado; 
viajou pelo espaço como uma consciência incorpórea; conheceu 
culturas alienígenas... Aventuras imaginativas, excêntricas e 
visualmente atrativas que abundam no meio dos quadrinhos 
de super-heróis. Mas a qualidade que Moore colocou no título 
(juntamente com os artistas que o acompanharam) fez com que 
a obra se destacasse das demais, a ponto de continuar sendo 
impressa hoje, mais de trinta anos depois de sua publicação 
original.

Cabe, portanto, a pergunta: o que torna essa produção 
relevante? Especialmente levando-se em conta que o 
universo dos quadrinhos de super-heróis constitui todo um 
subgênero, alimentado por um mercado internacional, em que 
a periodicidade mensal e os longos contratos firmados entre 
artistas e editoras resultam em longos arcos de histórias e 
múltiplas aventuras que, devido à estrutura mítica (como bem 
observou Eco em seu artigo The Myth of Superman), tendem a 
se tornar repetitivas.

Embora refira-se especificamente ao Superman, o primeiro 
super-herói dos quadrinhos, a análise de Eco reverbera (perdão) 
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em vários outros títulos. Eco chega a chamar a qualidade iterativa 
das aventuras do super-herói uma “mensagem altamente 
redundante” (2004, p.160). O autor aponta ainda em seu artigo 
que, estando o herói preso em sua própria função (como mito 
moderno, e portanto respaldando a sociedade em que se insere), 
a repetição de tropos necessária à reafirmação do contexto 
social, que em si se assemelha à reencenação mítica, torna-o 
incapaz de desenvolver-se – o herói existe em um ciclo em que 
a solução do conflito retorna o status quo ao estado inicial, 
preparando o cenário pronto para a próxima performance, como 
numa peça de Samuel Beckett. 

Moore concordaria. Em seu ensaio Writing for Comics 
(publicado originalmente em 1985 em cinco capítulos, entre 
as edições #92 e #95 da revista britânica Fantasy Advertiser, e 
republicado em 2003 pela Avatar Press), na época em que estava 
escrevendo o Monstro do Pântano, o autor argumenta que:

A maior parte das histórias em quadrinhos tem 
tramas em que a única preocupação é a luta entre 
dois ou mais antagonistas. A resolução do conflito, 
que geralmente envolve a manifestação de um 
superpoder de uma maneira deus ex machina, 
é também a resolução da trama. A não ser pela 
banalidade mais vaga e sem sentido, do tipo ‘o 
Bem sempre vai vencer o Mal’, não há nenhuma 
ideia central na maioria dos quadrinhos, exceto a 
ideia do conflito como interessante em si próprio. 
(MOORE, 2003, p.7 - tradução nossa)

Assumindo-se que busca evitar em sua produção os pontos 
negativos que aponta na Indústria, pode-se encontrar, então, na 
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obra de Moore em geral e no Monstro do Pântano em específico, 
qualquer coisa que escapa da mesmice do meio, que se evade da 
simples repetição de tropos e mergulha em território novo. Ou 
mais precisamente, como veremos, território muito, muito mais 
antigo.

Este artigo busca, através da análise do último capítulo 
do arco de histórias Gótico Americano (um dos arcos mais 
celebrados dentre a produção de Moore para o título), arguir 
que o emprego de elementos da tradição do meio (tanto dos 
quadrinhos em geral quanto da Literatura) como tropos em suas 
histórias é relevante para a estética da obra. E que, em conjunto 
com outros elementos literários, ajuda a tornar o Monstro do 
Pântano uma obra (ou várias obras, como se escolha entender 
a extensa série) memorável. Para tanto, se realizará a análise 
do quadro 02 da página 05 da edição #50 de Swamp Thing (que 
figura na história intitulada The End, o final do arco), uma vez 
que o painel retoma o caminho trilhado pela criatura do pântano 
durante a saga em questão (trata-se de um metaquadro, que 
une várias imagens), guia o leitor para uma leitura específica e dá 
um sentimento de unidade à trama. Em seguida, apontar-se-à os 
diversos paralelos entre a trama desenvolvida por Moore e duas 
tradições literárias específicas – a saber: a dos mitos heroicos 
e a dos contos folclóricos e contos de fadas – em especial no 
tocante à provação do herói na história (que assume a forma de 
uma pergunta que o herói tem que responder). Espera-se que, 
salientadas as várias aproximações realizadas por Moore com a 
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tradição tanto dos quadrinhos quanto a literária, esclarecer-se-á 
uma das razões que tornam a história memorável – um padrão 
não apenas reconhecível, mas também enraizado na cultura.

Sobre Moore e tradição, Annalisa Di Liddo aponta, no livro 
Alan Moore: Comics as performance, fiction as scalpel (2009), 
que o emprego da tradição é ponto comum na obra do autor. 
Na verdade, no primeiro capítulo do livro, em que investiga os 
aspectos formais da obra de Moore, ela levanta três pontos 
diferentes: a linguagem dos quadrinhos e a estética das graphic 
novels (p.27), em que comenta o conhecimento do autor sobre 
a linguagem e estética do meio em que escreve; a reescrita de 
fontes literárias (p.35), em que aponta a familiaridade do autor 
com a tradição literária e como Moore tende a apropriá-la em 
suas obras; e, finalmente, revisitando a tradição dos super-
heróis (p.46), em que comenta como Moore emprega também 
a tradição dos quadrinhos. Pode-se notar que todos os pontos 
levantados derivam do conhecimento da tradição, tanto literária 
quanto dos quadrinhos. E isso se nota na análise do metaquadro 
em questão, onde Moore realiza uma retomada não só da 
saga em si, mas também de elementos arquetípicos que em si 
pertencem a uma tradição:
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Figura 1 - MOORE et al., 1986, p.05 (trecho)

Talvez a primeira coisa que deva ser mencionada é que, 
embora o quadro a ser analisado funcione como um metaquadro, 
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isso se dá pela superposição de imagens. Na verdade, se pode 
identificar três momentos distintos, marcado pelas transições 
nos recordatórios: primeiro o Monstro do Pântano fala 
diretamente (ou seja, os balões de fala apontam para sua face, 
na parte superior do quadro. Em seguida, o uso de recordatórios 
(caixas de texto) ao lado das imagens flutuantes de vampiros, 
lobisomens, mortos-vivos e de Jon Constantine (em destaque) 
informa o leitor de que a fala do protagonista não é direta – 
há uma narração que faz referência às imagens (geralmente 
de forma indireta) e orienta a leitura. Finalmente, a fala direta 
volta na parte de baixo do quadro (novamente balões de fala, 
que desta vez apontam para a ilustração na esquerda da página). 
Como a diferença entre balões e recordatórios é a de que o 
balão indica a presença da personagem no quadro, apontando 
para o enunciador, o efeito é o de dividir o quadro em diferentes 
instâncias, começando com um ponto no diálogo do personagem 
com seu interlocutor (o Desafiador, um super-herói morto-vivo 
com a capacidade de possuir os corpos dos vivos), passando para 
o que parece ser um mergulho nas recordações do personagem 
(e a razão para chamar a leitura de ‘mergulho’ no inconsciente 
do Monstro do Pântano é amparada tanto pela qualidade 
flutuante das imagens quanto pela inserção do vampiro no alto 
da página; as bolhas de ar em seu entorno e a orientação da 
ilustração sugerem a imersão e a direção da superfície, o que 
dá a ideia de que a leitura faz o leitor submergir, afundar nas 
memórias da personagem). Finalmente, a focalização interna 
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se encerra no último momento do diálogo, e o leitor volta a 
observar a dupla em terceira pessoa (os balões retornam). 
Todas as instâncias enunciativas no metaquadro têm o registro 
peculiar da fala da criatura do pântano (que sugere através da 
inserção de reticências e de sua aparência diversa uma cadência 
e uma qualidade vocal distintas). Ao mesmo tempo, as memórias 
parecem emanar da cabeça do protagonista (de acordo com a 
orientação de leitura), ao passo que parecem pairar sobre ele no 
momento final. Assim, apesar de haver bem definidas instâncias 
enunciativas, a superposição de imagens, com a ausência de 
distinção clara ou limites entre os quadros, é o que faz com que 
este trabalho considere os momentos distintos como um todo, 
uma composição com três diferentes momentos bem marcados 
- mas que não podem ser lidos isoladamente sem que se perca a 
dinâmica existente entre eles, que agrega significados à leitura.

Este artigo não procurará se concentrar na arte do 
quadrinho em qualquer outro momento fora deste parágrafo, 
mas há alguns elementos estilísticos que contribuem para a 
leitura do quadrinho e que são, portanto, dignos de menção. 
Primeiramente, a abundância de detalhes no quadrinho e o 
approach realista para a textura da criatura do pântano (que 
torna aparentes as raízes, fungos e outros elementos vegetais, 
distanciando mais o protagonista da forma humana) contribuem 
(cf. MCCLOUD, 1993, p.36) para a alienação do leitor, salientando 
sua condição de monstro e aproximando o quadrinhos dos tropos 
gerais das histórias de terror. Em segundo lugar, as técnicas 
utilizadas no desenho (que abunda em detalhes e sombras 
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intensas) e especialmente na arte-final, que apresenta frequente 
uso de salpicos de tinta e o uso de pincel seco para criar texturas 
intermediárias entre o preto e o branco, dão uma aparência suja 
(no sentido de complexa, que adiciona ruído às formas simples do 
desenho, impedindo a pronta leitura e demandando a atenção 
do leitor aos detalhes, obrigando-o a concentrar-se também 
nas imagens) à arte. Como isso distancia-se do uso comum em 
histórias de super-heróis da época (o que pode ser atestado por 
uma leitura do guia de Lee e Buscema sobre como desenhar da 
maneira ideal para os quadrinhos da Marvel de 1978, How to 
Draw Comics the Marvel Way, mais especificamente no capítulo 
12, sobre arte-final), é em si só significativo, tornando a história 
mais intensa e sombria (dadas as sombras e os meios-tons). 
Finalmente, as cores da história são intensas e, embora façam 
amplo uso de tons primários e cores fortes e contrastantes, o 
que reforça um dos tropos conhecidos do gênero (MCCLOUD, 
1993, p.188), há o uso significativo do vermelho nas cenas em 
que o Mal é descrito. Isso pode sugerir um emprego psicológico 
de cores, em que o vermelho é associado à emoção e sensações 
intensas, sendo uma cor ‘quente’ (cf. GAGE, 2012, p.58-69, sobre o 
Neoimpressionismo). Há na arte também elementos anatômicos 
que podem, se descritos e considerados em detalhe, contribuir 
para a leitura (distância entre os olhos das personagens, por 
exemplo), mas como o efeito é sutil e o espaço limitado, este 
estudo limita-se a deixar entendido que o assunto é complexo e 
prossegue na leitura.
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Outra das aproximações de Moore com a tradição é através 
da cisura poética. Tendo notado que a criatura originalmente 
tinha dificuldade de falar, Moore propositalmente utilizou 
essa característica de uma maneira peculiar, não limitando 
as enunciações do monstro a um mínimo, como o haviam 
feito os autores anteriores, mas introduzindo pausas em suas 
frases, cortando-as de modo a lembrar o enjambement poético 
(inserindo, portanto, um conhecido tropo literário nas páginas 
de um meio em que a poesia em geral se limitava a uma ou 
outra citação no começo ou fim de uma história). Abaixo, usando 
as reticências da criatura como cisuras de verso e o emprego 
de diferentes balões ou recordatórios como indicadores de 
estrofes, tem-se o trecho enunciado na imagem. É digno de nota 
que, mesmo em tradução própria, não cabe mal poeticamente 
(para fins de economia de espaço, emprega-se aqui a convenção 
de marcar a escansão ao fim do verso com ponto e travessão; a 
da estrofe com ponto e dois travessões e a do fim do trecho com 
ponto e três travessões):

Eu estou./ Em conflito.// O embate futuro./ Me 
encontra incerto./ Em meu coração.// No longo./ 
E acidentado caminho./ Que me trouxe./ A este 
lugar./ Pude ver./ Muito Mal.// Ajudei./ Uma 
comunidade./ A destruir outra./ Porque esta era 
diferente./ E ameaçadora./ E depois./ Pensei./ 
Se os açougueiros mais vis da História./ Teriam 
feito pior.// Será o Mal./ Inevitável?.// Eu vi./ 
Seres humanos./ Tanto os que atormentavam 
quanto os atormentados./ Presos em um círculo 
mesquinho./ De dor e retribuição.// Gênero contra 
gênero./ Raça contra raça./ Gerações perdidas./ 
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Em um labirinto de mortes./ E culpa./ E tiros.// 
Eu vi./ Os monstros humanos./ Que esta situação 
horrível./ Moldou./ Deliciando-se./ Com a falta 
de sentido de suas vidas./ Ao matar sem motivo.// 
O homem que me guiou./ Até este caminho 
obscuro./ Prometeu respostas.// Mas essas 
respostas./ Parecem escuras./ E insuportáveis./ E 
no momento em que a tempestade se aproxima./ 
Preciso que ele./ As explique./ Para mim.// Mas 
eu./ Estou no país./ Dos Mortos.// E ele./ A um 
universo de distância.///
(MOORE et al., 1986, p.05)

Mas a cadência da fala da criatura do pântano não é a 
única aproximação com a tradição do quadro em questão; há 
também a referência ao arco de histórias em si, que retoma a 
tradição da personagem e a tradição de quadrinhos e histórias 
de horror, com a reinterpretação de monstros arquetípicos que 
são tropos comuns no gênero. Sobre American Gothic, Douglas 
Wolk comenta que:

As histórias originais de Wein e Wrightson 
[criadores do Monstro do Pântano] com o 
personagem eram uma desculpa para investigar 
a ampla ideia do que são monstros e o que 
significam. Eles fizeram o Monstro do Pântano 
viajar através dos Estados Unidos, encontrando 
monstros arquetípicos (um monstro de retalhos 
à moda de Frankenstein, um lobisomem, uma 
bruxa). A história American Gothic, de Moore, 
que levou um ano para ser contada, tinha a 
mesma estrutura, mas dessa vez cada monstro 
arquetípico de horror estava explicitamente 
conectado com um dos monstros da psique 
nacional americana: a história do lobisomem era 
sobre o feminismo reprimido (pense em ciclos 
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lunares), a história de zumbis era sobre o fetiche 
americano por armas, e assim por diante.
(2007, p.231-232)

Assim, há uma nova retomada da história do personagem, 
que em si é bastante diversificada e inclui magos-cientistas, 
alienígenas, criaturas de outras dimensões, lobisomens escoceses 
e bruxos pré-adolescentes, entre outras excentricidades. Aqui 
se salienta que é uma nova retomada porque houve retomadas 
anteriores: a capa da edição #22 trazia vários dos antagonistas 
enfrentados pela criatura, que também apareciam em uma 
viagem onírica nas páginas internas, parte de um sonho em 
que o personagem tentava se adaptar à ideia de perder sua 
humanidade; na edição #33 a capa reproduzia a primeira aparição 
da criatura, em uma encarnação anterior, sendo que a história 
original era também repetida integralmente, como sonho, no 
corpo da publicação; na edição #43 uma viagem psicodélica de 
um personagem que come um dos tubérculos que brotam da 
criatura do pântano mais uma vez retoma, à guisa de bad trip, os 
pesadelos que o monstro do pântano enfrentou antes de Moore 
assumir a serialização, a retomada da história do personagem, 
e da história da editora, se tornaram tropos reconhecíveis. De 
forma que quando Moore retoma os arquétipos de monstros, 
conecta sua obra à tradição da criatura e à tradição das histórias 
de horror, mas não se limita a isso.

American Gothic começa na edição #37 (de Junho de 1985), 
com o Monstro do Pântano crescendo seu corpo novamente (ele 
havia sido destruído pelo bizarro vilão Nukeface, um bêbado com 
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preferência por lixo tóxico). No final da edição, John Constantine 
aparece e diz ao monstro que tem informações sobre o que 
ele é (um Elemental vegetal). Em troca dessas informações, o 
protagonista deverá seguir as orientações de Constantine, o 
que o coloca em meio a várias aventuras. A primeira ocupa as 
duas edições seguintes (#38 e #39), quando o monstro retorna 
à cidade de Rosewood para enfrentar os vampiros punks que 
já havia encontrado anteriormente, mas dessa vez submersos 
em um lago e envolvidos em um bizarro ritual de fertilidade 
cuja progênese é um monstro entre um vampiro e a Criatura 
da Lagoa. Na edição #40, em Kennescook, no estado do Maine, 
uma mulher dominada pelo marido se muda para uma casa num 
terreno que abrigava rituais indígenas, e acaba se tornando um 
lobisomem durante seu ciclo menstrual. Seu ímpeto é matar o 
marido, mas acaba se sacrificando (a ‘única libertação possível’). 
As edições #41 e #42 retornam à Louisiana, lar do Monstro 
do Pântano, onde uma filmagem sobre escravidão atiça ódios 
dormentes, é possuída por espíritos e faz com que um exército 
de mortos-vivos, antigos escravos e seus descendentes, se erga 
de seus túmulos e vá cobrar justiça (o Monstro do Pântano 
queima a casa, o que parece surtir efeito). Na edição #43 um 
hippie passeando pelo pântano encontra um dos tubérculos que 
crescem nas costas do Monstro do Pântano (têm propriedades 
alucinógenas que ligam com a mente do Monstro, sendo uma 
maneira de comungar com Abby, sua namorada) e leva para 
casa. Dá um pedaço a um amigo cuja mulher está morrendo 
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e tem outro pedaço levado por um valentão. A mulher 
doente tem um sonho cheio de vida, faz amor com o marido 
e morre sem dor, em uma cena tocante – mas o valentão tem 
pesadelos com várias das criaturas encontradas pelo Monstro 
do Pântano, servindo quase como uma retrospectiva da história 
do personagem, e acaba sendo atropelado por um ônibus (que 
na alucinação era dirigido pelo arqui-inimigo do protagonista, 
o demônio Arcane). A edição #44, também na Louisiana, traz o 
Bicho Papão, um serial killer, e mostra sua atuação em primeira 
pessoa, até que ele é detido pelo Monstro do Pântano. A edição 
#45 figura a famosa Winchester Mistery House, em San Jose, 
California. Um grupo de pessoas entra na casa assombrada e 
acaba encontrando os espíritos de praticamente todas as coisas 
mortas pelas armas Winchester, incluindo bisões e coelhos. Uma 
traição em meio ao grupo, com o marido traído comprando uma 
arma no final, deixa a impressão de perpetuação da violência. A 
edição #46 é um tie-in com o evento Crise nas Infinitas Terras, 
da editora DC Comics, e mostra um mundo em que o tempo 
enlouqueceu, e os demais super-heróis tentando lidar com a 
ameaça das terras paralelas e do Antimonitor. Na edição #47, 
Constantine finalmente cumpre a promessa de dar informações 
ao Monstro do Pântano, o apresenta ao Parlamento das Árvores, 
na selva Amazônica. Lá o Monstro do Pântano descobre que é um 
Elemental vegetal criado para defender o planeta (como muitos 
antes dele, e neste momento Moore concilia todas as diferentes 
encarnações do personagem e personagens afins) e aprende 
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sobre a natureza do mal (um diálogo que será essencial para 
seu desempenho na batalha final). Também aprende sobre seus 
inimigos, a Brujeria, uma congregação de bruxos que pretende 
despertar a criatura da Escuridão, o Mal encarnado. Na edição 
#48 eles falham em impedir a Brujeria de enviar a mensagem que 
despertará a criatura. Agora têm de se preparar para enfrentá-
la. Na edição #49 o Monstro do Pântano vai para o inferno e 
Constantine começa a recrutar uma gama de personagens 
místicos quase esquecidos pela editora, recuperando assim 
vários do esquecimento e realizando um novo movimento de 
aproximação com a tradição da editora. Finalmente, a edição 
#50 traz o conflito final, cuja forma peculiar acaba por deitar 
por terra muitos dos tropos tratados até o momento, ao mesmo 
tempo em que cria uma nova ligação com a tradição literária.

Mas se falará deste conflito em tempo. O que se quis com 
essa recapitulação é mostrar ao leitor como Moore não apenas 
referiu as aventuras anteriores (ao roteirizar as imagens do 
vampiro, do lobisomem, dos mortos-vivos, dos caubóis duelando 
na mansão Winchester e, last but not the least, John Constantine 
– Moore também realizou uma preleção sobre sua leitura, ao 
mostrar como a personagem do Monstro do Pântano percebe 
essas instâncias. Os vampiros sob Rosewood eram, no fim das 
contas, apenas outra comunidade querendo sobreviver; os 
atormentadores e os atormentados eram os escravos e os mestres 
que assombraram a filmagem na Louisiana (‘raça contra raça’), 
e a mulher-lobo e seu marido (‘gênero contra gênero’), todos 
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presos no que é descrito como um ‘círculo de dor e retribuição’ 
(MOORE, 1986, p.5); e, finalmente, o ‘monstro humano’, o serial 
killer, que achava deleite em seu comportamento monstruoso. 
Essa relativização realizada pela criatura do pântano, em 
que os agressores e os agredidos estão presos em um ciclo, é 
essencial para a trama. De modo que as estruturas narrativas do 
monstrador (o narrador da parte icônica, conforme Groensteen, 
no capítulo 5 do seu livro Comics and Narration, de 2013) e 
do recitador (o narrador da parte textual) parecem apresentar 
uma qualidade iterativa, em que o texto refere as imagens de 
forma redundante, mas na verdade estão guiando o leitor a uma 
relativização do aparente maniqueísmo das histórias anteriores. 
Não apenas uma referência, mas uma revisão da leitura. E 
isso é importante para o momento final da trama, em que a 
relativização cumpre um papel fundamental. Este é, por assim 
dizer, o momento em que Moore coloca seu ás na manga, para 
depois vencer a mão, subvertendo as expectativas do leitor.

Se Moore mostra conhecer a história do personagem a 
fundo, inserindo em suas tramas múltiplas referências a histórias 
anteriores, personagens obscuras, homenagens, recapitulações 
ou até mesmo histórias inteiras (como na edição #33, comentada 
anteriormente), e também faz referência a tropos comuns 
de quadrinhos e contos de horror, ao empregar monstros 
arquetípicos (o que não deixa de ser uma ligação com a tradição), 
também cria uma conexão mais profunda devido à estrutura 
de sua trama, mais especificamente os testes enfrentados pelo 
herói da história.
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Se a criatura do pântano tinha originalmente como traço 
distintivo o emprego da força e da violência física para resolver 
seus conflitos (era basicamente um brutamontes que não podia 
ser ferido com facilidade e tinha a capacidade de regenerar 
membros perdidos), o tratamento dado à personagem por 
Moore é radicalmente diferente. Não apenas recebeu traços 
realistas no estilo do desenho, o que enfatizou sua natureza 
monstruosa, mas também desenvolveu motivações, um universo 
interior até então largamente ausente, interesses eróticos e até 
mesmo o dom do discurso poético e o de pensar filosoficamente 
sobre o mal e temas afins. Essa personagem, diferentemente 
do tratamento anterior, não resolve todos os seus conflitos com 
a força física. Verdade que a grande maioria ainda obedece à 
regra, mas no momento crucial, o desfecho da trama, o que 
qualifica o Monstro do Pântano como herói é precisamente sua 
qualidade intelectual. Isso porque, no caso de American Gothic, 
o herói prova que é digno do título por ser capaz de responder a 
uma pergunta sobre o Mal.

Aliás, essa é a base do conflito com a criatura da Escuridão: 
uma sucessão de heróis místicos do universo DC (por ordem: 
o demônio Etrigan, Senhor Destino e o Espectro) confrontam 
a criatura, são engolidos por sua escuridão e lhes é feita uma 
pergunta. A Etrigan, a criatura pergunta o que ela é, e o demônio 
responde que é o Mal, preso em uma eterna luta contra o bem. 
A criatura responde que não precisa do fatalismo do demônio, e 
o expulsa. Sr. Destino, perguntado sobre o que é o Mal (uma vez 
que a criatura descobriu ser o Mal com a resposta de Etrigan, faz 
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sentido que quisesse saber o que era mesmo o Mal), responde 
que o mal é abjeto, algo desprezível, e também é expulso por 
insultar a criatura. O Espectro, por sua vez, perguntado sobre 
o propósito do Mal, responde que o mal deve ser expiado, 
vingado, e também é expulso. Quando o Monstro do Pântano 
entra na criatura, e esta lhe pergunta o propósito do Mal, ele 
responde que não sabe. Faz referência às aventuras que teve, 
e à discussão com o Parlamento das Árvores, que disse que o 
Mal não existia, e chega à conclusão de que o Mal seria aquilo 
causado pela decomposição da virtude e do qual a virtude 
brotaria. Ao ouvir esta resposta, o Mal o libera e vai confrontar 
o Bem (que aparentemente está descendo do céu). Quando as 
duas forças se encontram, elas se mesclam (de uma maneira que 
parece suspeitamente demais com um símbolo de yin-yang), e é 
anunciado que há uma nova dinâmica entre Bem e Mal, que são 
forças complementares.

Ora, Moore não está apenas desconstruindo o  
maniqueísmo vigente no gênero (conforme visto anteriormente). 
Ao fazer as provações do herói serem respostas a perguntas, 
ele também está ligando sua trama a uma tradição muito antiga, 
presente em quase todas as culturas, através do emprego de 
tropos comuns a essa tradição – que é a dos contos de fada, 
ou contos folclóricos. Conforme aponta Jack Zipes na introdução 
do livro The Oxford Companion to Fairy Tales (2000, p.xv), a 
diferença entre contos folclóricos e contos de fada é que os 
últimos foram, em geral, compilados e escritos por um autor, 
apresentando portanto elementos estilísticos e literários – mas 
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essencialmente, derivam do folclore. São produtos da cultura 
oral, presentes nas raízes das sociedades. Compreende-se 
aqui que, em se tratando de super-heróis, o ponto lógico de 
comparação seriam as antigas jornadas heroicas, os mitos, por 
razões óbvias. Mas para o âmbito deste trabalho, e a fim de 
salientar a onipresença dos tropos a serem referidos, também se 
considera análogos os mitos, com a diferença de têm a qualidade 
sagrada, sendo fundacionais para a sociedade. Essa função do 
mito, a relação com a ordem existente, é proposta Adamson e 
Frost, após Malinowski, no livro Antropologia Cultural e Social:

O Mito justifica por precedente a ordem 
existente e fornece um padrão retrospectivo 
de valores morais, discriminações sociológicas, 
responsabilidades e crença na magia [...]. O [Mito] 
da magia [religião, ou de qualquer outro corpo de 
costumes ou costume único] é definitivamente 
uma garantia de sua verdade, e certidão de 
nascimento de sua filiação, um documento de sua 
pretensão de validade.
(ADAMSON e FROST, 1976, p.353 Apud 
MALINOWSKI, 1934, p.640)

E o que Moore traz que faz paralelos com essa tradição é a 
estrutura das aventuras do Monstro do Pântano, em especial em 
relação ao teste do herói e à personagem de John Constantine, 
que cumpre a função que Propp chama de provedor, ou 
doador (PROPP, 1968, p.79) e Campbell de supernatural helper 
(CAMPBELL, 2004, p.66) – ou seja, manda o herói passar por 
vários testes a fim de se provar digno de sua dádiva, e depois a 
dá ao herói. No caso de Constantine, a dádiva é o conhecimento 
do papel do Monstro do Pântano como Elemental vegetal e a 
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entrevista arranjada com o Parlamento das Árvores, que dá 
ao personagem a resposta final necessária para responder 
à pergunta da criatura das trevas. Embora a estrutura de 
American Gothic em si lembre muito a jornada heroica, o papel 
de Constantine é particularmente claro nesse sentido – quando 
o herói desce ao submundo (no caso, literalmente) para seu 
teste final, está fornido do dom sobrenatural necessário para 
sua vitória, mesmo que esta assuma uma forma moral (por ser o 
único capaz de responder à pergunta da criatura da escuridão).

O teste do herói proposto por Moore (a pergunta) também 
assume uma forma particular, em que vários heróis são testados 
e apenas o Monstro do Pântano se prova digno. Esse elemento 
é comum para salientar a aptidão do herói, diante do fracasso 
de seus predecessores, e também ajuda a aproximar a trama 
construída por Moore da tradição, uma vez que se, como visto 
acima, as tramas das histórias da época eram limitadas ao 
conflito, a tradição heroica com frequência apresentava testes 
diferentes. Não se fala aqui apenas da pergunta da esfinge a Édipo 
(cuja resposta era o próprio homem), nem da icônica resposta 
de Odisseu a Polifemo (nemo), ou do teste de Sir Gawain diante 
do Cavaleiro Verde (em que é questionado sobre como entrou 
em posse do cinto mágico), mas de toda uma série de obras que, 
bebendo das fontes folclóricas e míticas, acabaram por utilizar 
tropos comuns a elas, seja como homenagem ou como paródia: 
mais recentes, reconhecidamente prestando homenagem 
à tradição, diversas outras obras também têm empregado 
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perguntas como parte dos testes da habilidade do herói. É o caso 
do teste do casamento de Pórcia, em O Mercador de Veneza (os 
pretendentes tinham de escolher uma entre três caixas feitas de 
metais preciosos); da disputa entre Bilbo e Sméagol em O Hobbit 
(uma competição de adivinhações para determinar se Bilbo era 
devorado ou se Sméagol mostrava a ele a saída da caverna); 
do teste de Granny Weatherwax em A Mascarada, de Terry 
Pratchett (que perguntava a cada personagem qual a primeira 
coisa que tiraria de um prédio em chamas, a fim de entender 
sua personalidade – parte de sua especialidade, a ‘cabeçologia’). 
As perguntas do Guardião da Ponte na Busca do Cálice Sagrado, 
do Monty Python, fazem referência às lendas Arturianas, e em 
vários pontos de sua obra o escritor de fantasia Neil Gaiman 
utiliza perguntas como testes de seus heróis. Um exemplo disso 
seria o teste de Shadow em Deuses Americanos, após sua morte, 
em que decide pela cessação de tudo. De acordo com Campbell:

Uma vez que transpôs o limite, o herói anda em 
uma paisagem onírica de formas curiosamente 
fluidas e ambíguas, onde deve enfrentar uma 
série de testes. Essa é uma fase preferida da 
aventura mítica. Tem produzido uma literatura 
universal de testes e provas miraculosas. O herói 
é auxiliado pelo conselho, amuletos e agentes 
secretos do ajudante sobrenatural, a quem 
conheceu antes de sua entrada nesta região, 
ou pode ser que ele descubra ali pela primeira 
vez que há um poder benigno suportando 
em tudo sua passagem sobre-humana. 
(2004, p.89 - tradução nossa)
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E é precisamente a predileção pela aventura, o teste, 
que faz o tropo prontamente reconhecível. Em suma, o que 
se argumenta aqui é que, ao empregar tropos comuns à 
tradição mítica e folclórica, Moore diversifica a trama comum 
às histórias do gênero, agregando valor estético às suas obras. 
Faz isso indiscriminadamente, tanto através de sua ampla 
gama de referências literárias, ao inserir referências em seus 
textos (LIDDO, 2009, p.35-36) quanto através de referências à 
tradição do meio em que atua (2009 p.46) quanto da tradição 
da obra em questão. Ao estabelecer um vínculo entre estas 
diferentes tradições, empresta à obra uma sensação de unidade 
e conformidade com padrões clássicos, que a distingue da 
produção da época.

Ao mesmo tempo, a resolução da trama, em Moore, 
frequentemente apresenta uma subversão dos mesmos tropos 
que emprega. No caso em questão, a resolução do conflito não 
se dá de forma maniqueísta, com o bem vencendo o mal, como 
de uso: no momento em que a criatura da escuridão recebe a 
informação crucial, por parte do Monstro do Pântano, de qual 
o papel do Mal e qual sua relação com o Bem, ela libera o herói 
e se dirige ao confronto com seu antagonista, uma estrutura 
semelhante, mas oposta (uma mão feita de luz, ao invés de uma 
mão feita de escuridão – que é a forma da criatura da escuridão, 
embora a princípio não se saiba disso devido ao tamanho imenso 
da criatura, que nunca aparece ao todo até o final da história). 
Ambas se encontram e acabam se mesclando em uma espiral, 
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de forma a criar uma imagem que lembra o símbolo oriental do 
yin-yang, que sugere, segundo  (p.3099) a complementaridade 
de ambos os aspectos:

Figura 2 - MOORE et al., 1986, p.33-34.

O conflito acaba com um literal aperto de mãos entre o 
bem e o mal, contrariando a expectativa do leitor e o tropo 
comum ao gênero (e até então uma exigência legal do CCA) e 
propondo uma nova natureza para o conflito entre Bem e Mal, 
onde, como sugere o Monstro do Pântano: “Talvez o Mal./ Seja 
o húmus./ Formado pela decomposição da Virtude./ E talvez.// 
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Talvez seja desse./ Barro sinistro e negro./ Que a Virtude cresça 
mais forte.///” (MOORE et al., 1986, p.31)

Há, então, duas notas distintas na obra: um movimento 
construtivo, que agrega à obra pela apropriação de tropos 
literários e a vincula à tradição; e um desconstrutivo, que 
rompe com os tropos do gênero. No caso, o maniqueísmo que 
o autor critica (conforme visto acima) como um dos fatores que 
empobrece as tramas do gênero é minado pela radical ideia (no 
gênero) de uma resolução dos conflitos não violenta (o que é em 
si um anticlímax, uma vez que desde o início do arco de histórias 
o herói pretensamente se prepara para a batalha final) e uma 
visão mais complexa da natureza do Bem e do Mal. Moore faz 
isso ligando esses conceitos a uma outra tradição milenar, a do 
I Ching. Note-se que essa ligação é apresentada diretamente 
apenas de modo icônico (embora seja sugerida também 
verbalmente pelo Vingador Fantasma no final da história), o que 
denota uma preocupação com a natureza complexa (icônica e 
verbal) do meio.

A história The End, portanto, acaba funcionando como um 
argumento contra a forma ‘tradicional’ de se fazer quadrinhos, 
e uma proposta estética que funciona por ilustração: Moore 
mostra como uma visão diferente dos quadrinhos pode ser 
enriquecedora ao tratá-los como obras literárias. Esse emprego 
particular de tropos da tradição literária e da tradição dos 
quadrinhos, que é amparado pelo extenso conhecimento do 
autor dessas tradições, é um dos pontos-chave para a estética 
de Moore, que é, em última instância, desconstrutiva: o autor 
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vai empregar a tradição para minar as bases da própria tradição. 
E essa característica, presente em várias obras do autor, pode 
ser percebida em American Gothic de forma talvez mais saliente 
do que em qualquer outra.
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GUY DE MAUPASSANT: UM ESTUDO DO SILÊNCIO NA
LITERATURA FANTÁSTICA

Fabiane Alves Martins

INTRODUÇÃO
Um personagem nos descreve uma série de eventos que 

mudam o rumo de sua vida, porém sem nunca mencionar seu 
nome; fantasmas e vampiros que, durante toda a narrativa, não 
têm nenhum tipo de ação nem fala que indique sua real existência 
além da mente deturpada do protagonista; respostas necessárias 
para afirmar os acontecimentos que, mesmo depois da última 
página, nunca serão dadas; reticencias e frases quebradas que 
tentam traduzir a falta de palavras dos personagens perante 
uma situação de completo terror. Seria possível continuar 
extensivamente essa lista de vazios que preenchem as obras 
analisadas, pois quando as percorremos, nos damos conta 
de que certas lacunas que, de início, parecem não ter ligação 
entre si, formam, pelo contrário, uma rede de elementos que 
trabalham em conjunto para a constituição do silêncio, em suas 
mais diversas formas, como cerne da literatura fantástica.

A partir de duas obras escolhidas de Guy de Maupassant, 
escritor francês ativo na segunda metade do século XIX, este 
artigo vai tratar dos tipos diferentes de silêncio encontrados em 
sua escrita. As novelas O Horla e A pequena Roque pertencem 



162FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

ao gênero fantástico, que intrinsecamente desenvolve uma forte 
relação com o não-dito, que será explicitada aqui.

Maupassant teve um grande destaque em contos e novelas, 
sendo que uma parte desses textos foi dedicada ao fantástico, 
tornando-se rapidamente uma referência no gênero. Em uma 
época que priorizava a racionalidade dos estudos da ciência, seus 
textos também evidenciam uma busca pelos mistérios ocultos 
da mente e do sobrenatural, perspectiva em que o homem é 
tido como um ser dividido entre dois extremos. Na novela O 
Horla, o narrador se vê atormentado por males que ele não 
consegue explicar. Uma criatura o persegue a cada dia mais e, 
em sua solidão, ele inicia um diário que se torna o próprio livro: 
uma confissão pessoal sobre os fatos irracionais que ocorrem 
em sua vida no contato cada vez mais forte com uma criatura 
desconhecida e misteriosa, que, aparentemente, entra em seu 
quarto durante a noite para sugar seu sangue e forças vitais. 
Através do diário, o leitor é absorvido na caracterização deste 
ser que evolui em ações a cada dia narrado, até o momento em 
que criatura e narrador se tornam um. A partir de seu ponto de 
vista, somos introduzidos em um ambiente sombrio, no qual nos 
deparamos com a figura desconhecida do inumano. Já na novela 
A pequena Roque, Maupassant apresenta um crime bárbaro: uma 
menina é morta e seu assassino começa a ter visões da vítima, 
que o assombra. No processo de construção da ideia do monstro 
ou do espectro, é possível perceber um questionamento visível 
através da inversão de papéis da obra entre o bem e o mal, o 
certo e o errado.
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LINGUAGEM X SILÊNCIO
Para a pesquisadora de teoria do discurso Eni Orlandi, em 

As formas do silêncio, “há um modo de estar no silêncio que 
corresponde a um modo de estar no sentido” (ORLANDI, 2011, 
p.11), afirmação que vai marcar o fio condutor de seu livro. 
Rosalba Campra, escritora argentina especialista no gênero 
fantástico, também vai defender em sua obra Territórios da 
ficção detetivesca, que “todo enunciado é uma trama formada 
tanto pelo que se diz quanto pelo que se cala” (CAMPRA, 2016, 
p.118). Dessa forma, devemos compreender o silêncio como 
representante de uma razão, como ocorre com a linguagem. O 
problema é que, historicamente, ele foi relegado ao status de 
falta, pois enquanto a linguagem corresponderia ao domínio do 
homem em relação à natureza, uma vez que ele nomeia as coisas 
para lhes dar significação, o silêncio é visto de forma negativa, 
enquanto insuficiência, retrocesso, dado que é a linguagem 
consciente que nos difere do restante dos animais.

Há realmente a função do silêncio como ausência, mas é 
justamente nesse ponto que ele se comunica, em que reside a 
sua significação, não devendo ser visto como uma deficiência 
de linguagem, mas, enquanto seu oposto, pertencente a uma 
ordem diferente desta, que exige outro tipo de leitura, afinal, é 
preciso desvendar aquilo que não é dito no enunciado, perceber 
em sua incompletude, um significado escondido. Nas palavras 
de Orlandi,
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há uma dimensão do silêncio que remete ao 
caráter de incompletude da linguagem: todo dizer 
tem uma relação fundamental com o não-dizer. 
Essa dimensão nos leva a apreciar a errância dos 
sentidos (a sua migração), a vontade do “um” (da 
unidade, do sentido fixo), o lugar do non sense, 
o equívoco, a incompletude (lugar dos muitos 
sentidos, do fugaz, do não-apreensível), não 
como meros acidentes da linguagem, mas como o 
cerne mesmo de seu funcionamento. (2011, p.12)

Barthes, em sua obra O prazer do texto, propõe uma 
reflexão sobre a importância da experiência sensorial na leitura 
do texto literário, trazendo em diversas passagens a imagem 
do jogo de sedução entre dois amantes, que apresentaria uma 
grande semelhança com a relação entre texto e leitor, a partir 
da ideia de prazer que o primeiro desperta no segundo entre 
seus dizeres e silêncios. O leitor acaba por despir a obra, seus 
caminhos tortuosos de sentido, desvelando a forma das ideias 
que se delineiam aos poucos, a cada página. Segundo Barthes 
“há uma revelação progressiva: toda a excitação se refugia na 
esperança de ver o sexo (sonho de colegial) ou de conhecer o fim 
da história (satisfação romanesca)” (1987, p.17). Para Barthes, a 
eroticidade de um texto advém de seus silêncios, mais que de 
sua tagarelice, sempre considerando a subjetividade do prazer.

Na linguagem cotidiana, graças à nossa experiência social, 
estamos habituados à recorrência de uma série de eventos que 
pedem uma resposta imediata, a partir do contato direto entre 
locutor e interlocutor. Felizmente nesses casos, temos a nossa 
disposição a possibilidade de recorrer ao interlocutor, no caso 
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da necessidade de elucidação de seu enunciado. Entretanto, 
quando se trata do texto escrito, o leitor começa a se deparar 
com seu caráter inflexível, que gera, devido a impossibilidade 
de esclarecimento dos seus possíveis sentidos, uma situação 
irremediável. Na literatura de ficção, essa questão se torna 
ainda mais complexa, pois segundo Campra “o ato comunicativo 
é, mais que um paradoxo, quase um milagre” (2016, p.119). Na 
medida em que a narrativa se desenvolve, somos apresentados 
a possibilidades de leitura que se concretizam ou não. Na 
caminhada feita pelo leitor no interior da obra ficcional, ele vai 
perceber uma série de desambiguações que, algumas vezes, o 
levarão a uma decifração final dos acontecimentos, mas outras 
vezes, a significação do texto ficará pendurada indefinidamente, 
sem a possibilidade de seu leitor se agarrar a ela por completo.

O FANTÁSTICO E SEU SILENCIAMENTO
O silêncio desenvolve com a literatura fantástica, desde o 

cerne de sua existência, uma relação intrínseca, afinal, segundo 
Louis Vax, “L’art fantastique idéale sait se maintenir dans 
l’indécision” (1963, p.98). Nesse ponto, o silêncio se apresenta na 
forma da falta de uma certeza, da impossibilidade de afirmação 
sobre os eventos narrados.

A partir desta citação, é possível iniciar a discussão sobre 
o fantástico que, para a teoria de Todorov (1970), é definido 
como o gênero da dúvida, uma vez que sua característica 
fundamental seria a ambiguidade na interpretação dos fatos 
narrados, ou, como Campra (2016) vai propor, uma transgressão 
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do mundo que nos é apresentado. Atualmente, o gênero 
apresenta diversas definições, devido, sobretudo, ao espaço 
que ganha nas discussões literárias, mas também às suas muitas 
peculiaridades, que podem variar de uma obra para outra, sendo 
muitas vezes um desafio aos críticos quando confrontados com 
essa definição. Como revela a pluralidade de trabalhos nessa 
área, o fantástico se coloca muito além de um posicionamento 
claro e definido, havendo mesmo na proposta de alguns autores 
uma impossibilidade de categorização, como é o caso de 
Harry Belevan, que nega a existência de um gênero, mas vê no 
fantástico uma espécie de essência imutável, com seus temas 
e formas (BELEVAN1, 1976 Apud CAMPRA, 2016, p.26). Campra, 
por outro lado, vai aceitar o fantástico como um gênero, assim 
como a grande maioria dos teóricos. Tal impasse desenvolve-se 
pela própria natureza caótica do fantástico, mas apesar de toda 
a dificuldade em torno de uma conceituação única, os autores 
concordam com a presença da incessante interrogação dos 
eventos narrados como elemento de base para a formação do 
fantástico, o que é evidenciado na seguinte citação de Todorov:

Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous 
connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, 
se produit un événement qui ne peut s’expliquer 
par les lois de ce même monde familier. Celui qui 
perçoit l’événement doit opter pour l’une des 
deux solutions possibles : ou bien il s’agit d’une 
illusion des sens, d’un produit de l’imagination et 
les lois du monde restent alors ce qu’elles sont 
; ou bien l’événement a véritablement eu lieu, il 

1  BELEVAN, Harry (1976). Teoría de lo fantástico. Barcelona: Anagrama.
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est partie intégrante de la réalité, mais alors cette 
réalité est régie par des lois inconnues de nous. 
(1970, p.29)

Deste modo, o fantástico se manifestaria especificamente 
durante a hesitação do personagem entre aceitar que o 
sobrenatural existe como componente da realidade ou explicar 
através de leis naturais os eventos narrados. A teórica Cristina 
Batalha, por exemplo, também vê na condição de entre-
dois irremediável uma possibilidade de definição do gênero, 
quando afirma que “o fantástico [...] encontra sua razão de ser 
na impossibilidade de solução, seja ela da ordem do ‘natural’ 
ou da ordem do ‘sobrenatural’” (2009, p.4). É, na verdade, a 
incompatibilidade contínua entre essas duas ordens que nos 
permite identificar um relato como fantástico.

Quando falamos deste gênero, subentende-se, assim, a 
presença de uma dúvida, sendo que este jogo textual não prevê 
uma saída e se cala após tantas especulações. Durante a leitura 
de um texto ficcional, desenvolvemos uma série de suposições 
na busca de respostas aos problemas que o próprio texto nos 
impõe e que, à sua maneira, concede pouco a pouco as pistas 
para a sua elucidação, como ocorre na ficção policial, em que o 
leitor se vê rodeado de verdadeiros enigmas que são decifrados 
pelo investigador. Porém, diferentemente da literatura 
detetivesca, no fantástico não somos recompensados por nosso 
esforço reflexivo, já que aqui, todas as suspeitas, em sua vã 
tentativa de descobrir o que gerou os eventos catastróficos e 
transgressores, se traduzem em constantes frustrações, situação 
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que, paradoxalmente, é buscada pelo seu leitor. O desfecho da 
história é de caráter regressivo no fantástico, pois assim como 
na literatura detetivesca, permite ao leitor reconstituir a trama 
somente ao chegar ao final. Mas em compensação, aqui não há 
recuperação do equilíbrio inicial, uma vez que em outros gêneros 
de enigma, temos a descoberta da verdade, e no fantástico, 
continua a incerteza que instaura finais incompatíveis. Dessa 
forma, a falta de um saber oficial quebra as expectativas do leitor, 
que se vê engendrado no mecanismo do gênero constituído pelo 
silenciamento do ato comunicativo. Segundo Campra,

Esse é o tipo de silêncio que encontramos no 
conto fantástico: um silêncio cuja natureza e 
função consiste, precisamente, em não poder 
ser preenchido. O sistema prevê a interrupção 
do processo comunicativo como condição de sua 
existência: o silêncio na trama do discurso sugere 
a presença de vazios na trama da realidade. 
(2016, p.120)

OS DIFERENTES TIPOS DE SILÊNCIO
Apesar de não ser visualmente observável, o silêncio 

não chega a ser uma casa vazia. Para torná-lo visível, se faz 
necessária a observação de certos métodos históricos, críticos e 
desconstrutivistas (ORLANDI, 2011, p.46). Seus efeitos devem ser 
percebidos, não a partir de marcas formais, mas de pistas sutis 
de leitura, sendo justamente nas fissuras textuais em que ele 
ocorre de forma efêmera. É possível perceber diferentes tipos 
de silêncio, na tentativa de obtenção de efeitos os mais variados 
possíveis. Passemos a um estudo das suas marcas, que as obras 
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fantásticas acabam evidenciando, através da análise das novelas 
de Maupassant.

Primeiramente, é importante ressaltar que o silêncio 
apresenta um caráter político, pois em uma situação 
discursiva, ao escolhermos um termo da linguagem, excluímos 
consequentemente diversos outros inadequados na formulação 
do sentido desejado. A todo momento, são feitos recortes na 
língua, com o objetivo de apagar os sentidos que se quer evitar, 
na tentativa de delimitar o discurso, como mostra Orlandi: 
“O silêncio trabalha os limites das formações discursivas, 
determinando consequentemente os limites do dizer” (2011, 
p. 74). No fantástico, essa característica da linguagem é bem 
visível na fala do narrador, que é responsável pelas informações 
que compartilha com o seu leitor. Para Campra, “conhecemos 
a história enquanto o resultado de uma narração [...]. Da forma 
e natureza da sua voz pode depender a atitude do leitor ante 
a matéria fantástica do conto” (2016, p.94). Essa escolha de 
informações é imprescindível, uma vez que toda a estrutura 
do fantástico depende tanto do nível de conhecimento que 
o leitor recebe da obra como principalmente da maneira 
como vai recebê-lo, pois os fatos que o narrador opta por não 
contar podem ser decisivos para a visão que o leitor terá dos 
personagens e da situação que se desenrola, guiando-o através 
da manipulação de seus sentimentos e sensações. Assim, a 
verdade do texto dependerá do que o narrador quer ou pode 
mostrar. Não possuindo uma visão completa, mas parcial dos 
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eventos e motivos, o leitor do fantástico deverá procurar no 
espaço do não-dito as ferramentas para construção dos sentidos.

Na análise das obras de Maupassant em questão, 
percebe-se que a narração de O Horla, em comparação com 
A pequena Roque, é bem menos neutra, pois o narrador 
é o próprio personagem, nos trazendo com detalhes uma 
impressão possivelmente deformada de sua realidade. Ele nos 
dá certezas a todo momento, porém, ao mesmo tempo, sua 
fala é constantemente refutada, tendo sua credibilidade com 
o leitor abalada, devido às desordens psicológicas pelas quais 
ele passa. Ou seja, o leitor tem a ilusão de que está ciente dos 
acontecimentos que tomam lugar na obra, quando, na verdade, 
está sendo enganado pelo próprio jogo narrativo do fantástico, 
que finge encontrar respostas para suas perguntas irremediáveis.

Em O Horla, há ainda um silêncio temporal que é indicado 
pela própria escrita em diário, uma vez que as escolhas feitas 
pelo narrador, do que ele quer nos contar, dividir conosco, ficam 
muito mais em evidência. Há períodos de um dia ou, por vezes, de 
um mês, em que o narrador não escreve, o que causa uma lacuna 
na história que o leitor não é capaz de completar. Não se sabe 
o que ocorreu durante este tempo, além dos acontecimentos 
que o narrador elege como mais importantes, para nos manter 
no caminho que ele constrói. O próprio gênero textual do diário 
esconde essa característica narrativa, não permitindo que o 
leitor questione as lacunas do próprio texto, que estão à sua 
frente, na datação de cada dia, problema que é ainda mais 
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profundo por se tratar, nesse tipo de obra, de um narrador em 
primeira pessoa, que passa claramente por problemas de ordem 
psicológica. Sua visão, além de nada confiável pela condição 
médica na qual se encontra, desnorteia ainda mais o leitor que 
espera uma continuidade na sua escrita.

Se pensarmos nas três entidades narrativas do 
personagem, narrador e leitor, veremos que o silêncio imposto 
pelo gênero e perpetuado pelo narrador não atinge somente o 
leitor do gênero, que anseia pela frustração constante de suas 
expectativas, mas atinge principalmente o personagem, ao qual é 
permitido o conhecimento de tantas ou até menos informações. 
O silêncio da obra indica a solidão desse sujeito diante dos 
sentidos do mundo, pois ele está em constante disputa com um 
Outro que, de maneira ambígua, pode ou não estar presente no 
universo ficcional. Afinal, nas duas novelas escolhidas, ambos 
os personagens podem, por um lado, realmente estar fazendo 
contato com seres desconhecidos e sobrenaturais, quanto, por 
outro lado, serem vítimas de condições mentais que os fazem 
imaginar esta interação como um sintoma psicológico. De todo 
modo, nas obras, devido ao rompimento de uma relação estável 
com seu exterior, o sujeito experimenta um deslocamento do Eu 
que propicia o aparecimento de uma vulnerabilidade na vivência 
cotidiana, como indica a citação abaixo:

En rupture avec le Moi, fondement de la 
subjectivité classique conçue comme un intérieur 
face à l’extériorité du monde, le fondement 
du sujet est ici déplacé, délogé dans un lieu 
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multiple, fondamentalement hétéronome, 
où l’extériorité est à l’intériorité du sujet. 
(AUTHIER, 1984 Apud ORLANDI, 2011, p.48)

No caso das novelas de Maupassant, a descontinuidade 
dos protagonistas com o seu meio é evidente, uma vez que sua 
aflição aumenta em cada página, dando lugar a um desespero 
que leva à morte, de si ou de outros. Em A pequena Roque, o 
personagem pensa diversas vezes em cometer suicídio, por ser 
assombrado pelos próprios erros do passado. No final da obra, 
sem ver saída após a entrega acidental de uma carta contendo 
a confissão de seu crime, ele acaba por tirar a própria vida, 
evidenciando seu rompimento irremediável com o meio em 
que habita. A exploração dos motivos e emoções que o levaram 
a cometer o crime tão condenado por ele mesmo contra uma 
menina inocente confirmam a fragilidade de um homem que 
se viu dominado por um lado primitivo e contido socialmente, 
como mostra a citação:

Soudain l’enfant sortit du bain, et, sans le voir, 
s’en vint vers lui pour chercher ses hardes et se 
rhabiller. À mesure qu’elle approchait à petits pas 
hésitants, par crainte des cailloux pointus, il se 
sentait poussé vers elle par une force irrésistible, 
par un emportement bestial qui soulevait toute 
sa chair, affolait son âme et le faisait trembler 
des pieds à la tête. Elle resta debout, quelques 
secondes, derrière le saule qui la cachait. Alors, 
perdant toute raison, il ouvrit les branches, se 
rua sur elle et la saisit dans ses bras. Elle tomba, 
trop effarée pour résister, trop épouvantée pour 
appeler, et il la posséda sans comprendre ce qu’il 
faisait. Il se réveilla de son crime, comme on se 
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réveille d’un cauchemar. L’enfant commençait à 
pleurer. (MAUPASSANT, 2002, p.24)

Em O Horla, apesar de não cometer nenhum ato que o 
coloque em desacordo com seu meio, o personagem, solitário 
desde o início da narrativa, se vê tomado por um mal que é 
tanto físico quanto mental. Aos poucos, o mundo exterior se 
mostra perigoso, aterrorizante e confuso, com mistérios que 
nem a religião nem a ciência conseguem compreender. Porém, 
aos poucos, o mal que o assola passa a fazer parte dele, pois a 
ameaça que antes era o mundo exterior se torna o próprio Eu 
interior, culminando em uma cena na qual o personagem se olha 
no espelho e, ao invés de seu reflexo, só encontra a face obscura 
da criatura tão temida:

Comme j’eus peur! Puis voilà que tout à coup 
je commençai à m’apercevoir dans une brume, 
au fond du miroir, dans une brume comme à 
travers une nappe d’eau; et il me semblait que 
cette eau glissait de gauche à droite, lentement, 
rendant plus précise mon image, de seconde 
en seconde. C’était comme la fin d’une éclipse. 
Ce qui me cachait ne paraissait point posséder 
de contours nettement arrêtés, mais une sorte 
de transparence opaque, s’éclaircissant peu à 
peu. Je pus enfin me distinguer complètement, 
ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. 
(MAUPASSANT, 2011, p.45)

Na tentativa de passar a ideia de fragilidade do sujeito, um 
dos procedimentos utilizados por Maupassant é a própria falta 
de indicação do nome do narrador. O silêncio em relação a sua 
identidade sugere que se trata de um homem comum, banal e 
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burguês, que não sabe exatamente quem é e no que acredita, 
se na ciência ou no sobrenatural. Esse não-dizer também é 
uma forma de indicar a aleatoriedade dos fatos, que poderiam 
acontecer a qualquer indivíduo, uma vez que qualquer um teria 
em seu âmago a inclinação tanto para o bem quanto para o mal, 
como seres ambíguos que escolhem a cada situação qual lado de 
nós mesmos devemos calar.

Ainda em relação à escolha de nomes na obra, que não 
são de forma alguma arbitrários, podemos citar a importância 
do nome da criatura, visto que, em oposição à falta do mesmo 
para o narrador, surge em um momento de extrema tensão na 
obra, em que o personagem se vê tomado pelo poder deste 
ser. Uma das suposições é que o título em francês Le Horla seja 
um neologismo inspirado na palavra normanda “horsain”, que 
significa “estrangeiro”. O interesse no nome da criatura reside 
no fato de que em seu cerne, ele significaria algo ou alguém de 
fora, aquele que chega, simbolismo complementado pela outra 
possibilidade de leitura que residiria em um jogo de palavras 
com a expressão “hors la loi”, ou seja, “fora da lei”, o que nos 
leva toda a base do gênero fantástico, pois, se este reside no 
equilíbrio constante entre uma explicação coerente com as leis 
do universo apresentado e outra explicação que transgride essas 
mesmas leis, a criatura anuncia em seu próprio nome a solução à 
qual se destina, de violador dessa ordem natural.

A questão do nome na mesma novela tem ainda um 
significado importante, uma vez que a criatura consegue 
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física e mentalmente dominar o narrador, durante o tempo 
em que este não consegue nomeá-la. Entretanto, a partir do 
momento em que o protagonista descobre seu nome, ele se vê 
subitamente no controle da situação. Esta mudança repentina 
de posição dominante ocorre devido ao fato de que o homem 
nomeia para compreender, para dominar, tendo como exemplo 
o próprio livro de gênesis, na Bíblia, que mostra a tarefa que 
Deus teria incumbido ao homem, de nomear todos os animais, 
pois ele deveria tomar conta deles, ser o responsável por eles. 
O ato de nomear também nos aproxima das coisas e dos seres, 
criando relações de afeto, pois temos a tendência de nomear o 
que é importante para nós. Já na obra de Maupassant, o Horla 
sussurra seu nome, na medida em que o narrador consegue se 
colocar a ouvi-lo, mas não importa o quanto essa criatura seja 
antiga, dominadora e poderosa, pois no momento em que o 
personagem se apossa de sua identidade, que ele a “conhece”, 
ele passa a saber com quem está lidando, tornando-se capaz de 
combatê-la e expurgá-la.

A criatura que Maupassant nos apresenta em O Horla é 
bastante misteriosa, pois não é categoricamente classificada. 
Temos, entretanto, pistas que nos levam a aceitar algumas 
possibilidades. Segundo o narrador, este seria um ser muito 
antigo na história da humanidade, tendo sido temido por povos 
antigos, exorcizado por padres e invocado por feiticeiros, o que 
nos dá a ideia de um ser demoníaco, uma entidade do mal. 
O narrador também menciona que esta criatura viria com o 
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objetivo de subjugar o ser humano da mesma forma que este o 
fez com os animais: “[...] le Horla va faire de l’homme ce que nous 
avons fait du cheval et du bœuf: sa chose, son serviteur et sa 
nourriture, par la seule puissance de sa volonté” (MAUPASSANT, 
2011, p.49). Sua dominação é mental e haveria registros de 
pessoas na mesma situação. Apesar de se sentir perseguido em 
ambientes exteriores à casa, é durante a noite, em seu quarto, 
que o personagem se vê à mercê da criatura, que sem motivo 
aparente, começa a sufocá-lo e absorver sua energia durante o 
sono, trazendo para si, da mesma forma, um caráter vampiresco. 
Porém, o fato de conter em seu nome um poder significativo 
sobre a criatura se liga ao imaginário relacionado a possessões 
demoníacas, nas quais o demônio a ser exorcizado precisa dizer 
o próprio nome para que o exorcista seja capaz de mandá-lo 
embora. Muitas vezes, esta procura da informação mais valiosa 
que o demônio possui sobre si mesmo, demora dias ou semanas, 
até que o nome finalmente seja entregue e seja possível fazer 
o ritual indicado, como um veneno que precisa ser identificado 
para ser tratado corretamente.

O silêncio aparece também quando percebemos que o 
ponto de vista das obras é focado inteiramente nos personagens 
humanos. Para dar o efeito de dúvida, os seres sobrenaturais 
apresentam muito poucas ações nas novelas, mas entre um pano 
que quase balança sozinho com a energia de um fantasma e uma 
garrafa de água que talvez tenha sido tomada por uma criatura 
vampiresca, eles não falam realmente com os personagens, 
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não se comunicam verbalmente. Sua fala é inexistente, o que 
nos mostra que o silenciamento dos seres sobrenaturais é 
responsável por uma tendência a acreditar na versão lógica das 
obras, que indicam se tratar de alucinações, visões, paranoia, 
etc. Em A pequena Roque, o fantasma da menina chega a deixar 
de aparecer, a partir do momento em que o protagonista 
escolhe confessar seu crime em uma carta. A partir desse ponto, 
não é mais dado enfoque no elemento fantástico, que dá lugar 
a uma cena angustiante, na qual o personagem não consegue 
recuperar a confissão e entende que sua vida, como assim a 
conhecia, chegou ao fim.

O silêncio pode, por fim, ser evidenciado por elementos 
gramaticais e sintáticos no texto, como no uso de reticências, 
frases quebradas, sem sentido lógico, o que tenta traduzir na 
escrita a falta de palavras diante de uma situação de extremo 
terror. Segundo Campra,

dormências oportunas. Escuridões. Pontos finais 
que abruptamente fecham uma frase que não 
se fechou conceitualmente, gramaticalmente. 
Reticências que deixam suspensa no vazio da 
linha, uma palavra que não sabe para onde ir… 
Tematizações e interrupções do discurso são 
formas do silêncio com que o texto constrói seu 
sentido fantástico. (2016, p.123)

Essa característica pode ser observada em O Horla, em 
passagens que mostram o desespero com que o personagem 
lida com o perigo da presença de seu perseguidor: “Je traversai 
ma chambre pour le saisir, pour l’étreindre, pour le tuer!...” 
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(MAUPASSANT, 2011, p.51). O uso do ponto de exclamação ao 
final dessa citação bruscamente é transformado em reticências, 
o que indica que a ação ainda não viu seu resultado, em um 
suspense maior para o leitor. O uso do ponto de suspensão 
juntamente do ponto de exclamação também é usado no trecho 
seguinte, pois mesmo tendo sido descoberta a identidade deste 
ser, uma conclusão ainda está escondida, suspensa. O uso das 
reticências consegue se mostrar suficiente para evidenciar 
a falta de palavras do protagonista para nomear este ser, em 
frases completamente quebradas, cortadas sintaticamente: “[...] 
le... le... comment se nomme-t-il... le... il me semble qu’il me crie 
son nom, et je ne l’entends pas... le... oui... il le crie... J’écoute... 
je ne peux pas... répète... le... Horla... J’ai entendu... le Horla... 
c’est lui... le Horla... il est venu!...” (MAUPASSANT, 2011, p.47).

CONCLUSÃO
Em seu acervo de obras fantásticas, Maupassant apresenta 

temas ligados a medos íntimos e primitivos, nos quais o leitor 
se vê rapidamente engendrado no decorrer da leitura. Porém, 
esses medos não aparecem somente nas descrições de situações 
e seres misteriosos e sobrenaturais, mas pelo contrário, suas 
obras caminham para uma centralização da perspectiva humana, 
em que o homem é o pior dos monstros, aquele que deve ser 
temido, evidenciando uma crítica social intrínseca que remete 
a uma leitura reflexiva no quadro final desenhado. Sutilmente, 
a explicação racional se torna ainda mais assustadora que a 
possibilidade do sobrenatural nas suas obras.



179

Pode-se dizer que os diferentes tipos de silêncio 
evidenciados ora jogam com simbolismos que aprofundam suas 
possíveis leituras ora trazem para a estrutura uma ferramenta 
esclarecedora, contribuindo significativamente, desse modo, 
para a construção do efeito de dúvida do gênero. Por esta 
capacidade criadora indiscutível que joga a todo momento 
com os conceitos de real e sociedade, seus textos são tidos até 
hoje como alguns dos principais representantes da literatura 
fantástica mundial.
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O LADO MONSTRUOSO DA PSIQUE HUMANA:
FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS NO

COTIDIANO INSÓLITO
Tatiane Ludegards dos Santos Magalhães

“Monstros são reais, e fantasmas também. Eles vivem dentro 
de nós e, às vezes, eles vencem”. Stephen King

INTRODUÇÃO: DO CORPO DESMEDIDO À PSIQUE MONSTRUOSA
Os monstros sempre tiveram papel de destaque na literatura. 

Na antiguidade eles figuravam nos mitos e lendas reforçando 
o pensamento geral de um povo (reflexo das crenças pessoais 
e religiosas), indicando os perigos de determinadas regiões do 
mundo ou até mesmo do comportamento humano, segundo José 
Gil “o monstro surge por aproximação do que deve ser mantido à 
distância” (2000, p.171). O monstro era o ser híbrido, selvagem, 
transfigurado, com poderes sobrenaturais, descendente de 
monstros, como a Hidra de Lerna ou de humanos que sofreram 
algum tipo de punição dos deuses, como as Górgonas.

Seus corpos volumosos e suas deformidades eram 
essenciais para a concretização do medo e da aversão que 
deveriam provocar naqueles que liam/ouviam as histórias, eram 
o reflexo do povo que as narrava, afinal “O corpo monstruoso é 
pura cultura. Um constructo e uma projeção, o monstro existe 
apenas para ser lido” (COHEN, 2000, p.27). O corpo era o causador 
de todo o mal, fosse esse corpo humano ou não, se algo nele se 
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distanciasse do que era considerado normal, ele seria narrado 
como monstruoso. Contudo, esse mal poderia ser evitado, 
já que o monstro tinha o seu lugar de ação bem delimitado à 
margem da sociedade, fosse no fundo de uma caverna (Black 
Annis), nos confins do oceano (Kraken), numa região inexplorada 
(Lestrigões) ou até mesmo no mundo dos mortos (Cérbero), esse 
ser desmedido não transitava tranquilamente entre nós, ele 
poderia ser mantido longe, escondido.

Na modernidade, principalmente no século XIX, com 
os avanços científicos, tecnológicos e as mudanças sociais, o 
monstro já não exerce mais a função pedagógica do passado. 
Ele ganha um aprofundamento psicológico, agora não são só 
corpos exagerados regidos pelo mero instinto animalesco, mas 
também seres pensantes que manipulam, planejam e sentem 
prazer com o mal infligido. São a própria figuração do mal e não 
estão mais à margem e sim inseridos na sociedade, caminhando 
a luz do dia e ocupando, até mesmo, posições de destaque na 
comunidade. O monstro é, então, o humano, mais precisamente 
a psique humana que passa a ocupar o lugar que um dia foi do 
corpo físico nas narrativas literárias, o de causar dor no outro, de 
provocar medo, aversão.

Os monstros tornaram-se quotidianos não 
apenas porque a violência e o mal, a anomalia 
em geral, se banalizaram [...] mas porque, ao 
contrário, o domínio tradicional da anomalia 
se contraiu: há cada vez menos monstros entre 
os homens reais cujas patologias (autênticas 
ou ideológicas) se encontram classificadas 
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cada vez mais longe do domínio teratológico. 
(GIL, 2000, p.169-170)

Os monstros corpulentos refletem o medo do desconhecido, 
da finitude da vida e do próprio mal. As metamorfoses que o 
homem não pode conceber, nos lugares do universo que não 
pode habitar. De acordo com Cohen: “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” (2000, p.26-27). Assim, sua construção 
configura-se, também, a partir do desejo do ser humano de 
vencer a morte, de obter poder divino e de não ser punido pelos 
seus atos. Aquele que sempre vence, nunca morre e, ainda, 
não é contagiado pelas incertezas concebidas no inconsciente, 
oriundas dos desejos insaciáveis e da angústia suprimida. O 
monstro não racionaliza, então é livre. Para David Roas “el 
monstruo encarna en sí mismo esa dimensión transgresora: no 
solo sirve [...] para representar (y provocar) nuestros miedos, 
sino también como vía para problematizar nuestros códigos 
cognitivos y hermenéuticos”1 (2013, p.8).

Se o corpo já não é mais a fronteira que separa o homem 
do monstro, o que o torna humano é sua humanidade e sua 
capacidade de viver em sociedade cumprindo os acordos sociais 
impostos. A mente, então, faz acordos psíquicos a fim de se 
ajustar as demandas sociais, como, por exemplo, reprimindo os 
instintos e desejos animalescos (FREUD, [1915] 2004). Todavia, 
1  Tradução minha: “o monstro encarna em si mesmo essa dimensão transgressora: serve não apenas 
[...] para representar (e provocar) nossos medos, mas também como uma forma de problematizar 
nossos códigos cognitivos e hermenêuticos”. 
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se suas vontades não são reprimidas e sim postas em prática, 
o desejo passa a ser a lei que o rege (LACAN, [1962-63] 2005) e, 
portanto, a mente fará de tudo para se satisfazer, mesmo que 
isso transforme o indivíduo em um monstro.

ESTRUTURA DA PSIQUE SEGUNDO FREUD
Freud divide a mente humana em Id, Ego e Superego. O Id 

é o inconsciente, a estrutura original da personalidade e por isso 
é caótico e sem forma. É a parte mais profunda da mente, que 
comporta os instintos selvagens e os conflitos tempestuosos. 
Responsável pelas pulsões2 de vida e morte, sempre procura a 
autossatisfação e não tolera frustrações. É sem inibição, sem 
ética ou lógica. O Ego é a estrutura da personalidade que visa 
atender e ao mesmo tempo diminuir as exigências do id, para 
preservar a segurança e a sanidade. É a parte lógica e racional 
da mente, é ela que lida com a realidade externa esforçando-se 
para atingir o prazer, mas levando em consideração as limitações 
e oportunidades da realidade.

O ego nos aparece como algo autônomo e unitário, 
distintamente demarcado de tudo o mais. Ser 
essa aparência enganadora - apesar de que, pelo 
contrário, o ego seja continuado para dentro, sem 
qualquer delimitação nítida, por uma entidade 
mental inconsciente que designamos como id, à 
qual o ego serve como uma espécie de fachada. 
(FREUD, [1929-30] 1996, p.83)

Já o Superego é a estrutura que surge a partir do ego e 
funciona como um juiz das ações e pensamentos do ego, é o 
2  Ver FREUD, Sigmund. ([1915] 1996). “A pulsão e seus destinos”. In: Sigmund, Freud. Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud Volume XIV. Rio de Janeiro: Imago.
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freio moral que proíbe certos pensamentos e atitudes, nele estão 
contidos os ideais nobres, além do orgulho e do amor próprio, 
“‘uma importante função’ atribuída ao superego é agir como ‘o 
veículo do ideal do ego pelo qual o ego se mede’” (FREUD, [1923] 
1996, p.18). Ele age independente das pressões do id e apresenta 
mecanismos de defesa, formação reativa (FREUD, [1923] 1996), 
contra determinadas escolhas do id.

O id, parte inconsciente, é como uma criança mimada, 
impulsiva e cheia de energia, que é protegido pelo ego, 
parte consciente (que por vezes habita o pré-consciente e o 
inconsciente) a qual intermedeia as suas vontades e a realidade 
externa, na tentativa de adaptar o organismo ao meio, enquanto 
o superego, parcialmente inconsciente, freia e limita as vontades 
do sistema, até mesmo punindo o indivíduo com um excesso de 
culpa. Segundo Freud o id em contato com o mundo aprende 
como as coisas devem ser, formando o ego que para viver em 
sociedade inibi seus desejos:

É fácil ver que o ego é aquela parte do id que 
foi modificada pela influência direta do mundo 
externo [...] Além disso, o ego procura aplicar a 
influência do mundo externo ao id e às tendências 
deste, e esforça-se por substituir o princípio 
de prazer, que reina irrestritamente no id, pelo 
princípio de realidade. [...] O ego representa o 
que pode ser chamado de razão e senso comum, 
em contraste com o id, que contém as paixões. 
([1923] 1996, p.26)

Contudo, inibir os desejos despende muita energia, o 
que pode tornar o indivíduo ansioso, “já que a ansiedade é a 
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expressão de um afastar-se do perigo” (FREUD, [1923] 1996, 
p.45), mesmo sem nenhuma ameaça iminente. Essa ansiedade, 
oriunda de pulsões não realizadas e traumas, é o conflito entre 
as inclinações do id e a ameaça de punição do superego. Para 
livrar-se desse confronto, o ego cria defesas (falso moralismo, 
racionalização, isolamento, sublimação, recalque) a fim de evitar 
o contato com aspectos da personalidade que são reprovados 
pelo superego, como assevera Freud:

O ego tenta efetuar mediação entre o mundo e o 
id, tornar o id dócil ao mundo e, por meio de sua 
atividade muscular, fazer o mundo coincidir com 
os desejos do id. [...] Ele não é apenas um auxiliar 
do id; é também um escravo submisso que corteja 
o amor de seu senhor. Sempre que possível, 
tenta permanecer em bons termos com o id; 
[...] finge que o id está mostrando obediência às 
admonições da realidade, mesmo quando, de fato, 
aquele permanece obstinado e inflexível; disfarça 
os conflitos do id com a realidade e, se possível, 
também os seus conflitos com o superego. Em sua 
posição a meio caminho entre o id e a realidade, 
muito freqüentemente se rende à tentação de 
tornar-se sicofanta, oportunista e mentiroso, 
tal como um político que percebe a verdade, 
mas deseja manter seu lugar no favor do povo. 
([1923] 1996, p.45)

No entanto, quando o ego não é fortalecido ele vira refém 
das vontades do id, e para aliviar a ansiedade oriunda desse 
confronto id-superego, ele adota máscaras que o permite viver 
em sociedade, (mascarando, assim, sua psicopatia) e quando 
é impossível negar suas pulsões assume papéis que o permite 
realizá-las com menor risco de punição.
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A CONSTRUÇÃO DO PERSONAGEM A PARTIR DA PSIQUE
Seja na figura do monstrengo deformado (muitas vezes 

uma figuração exagerada) ou na representação da mente doentia 
(uma figuração o mais realista possível), a literatura tende a 
expor os desejos inconscientes recalcados na psique, trazendo à 
superfície aquilo que o homem tenta a todo custo reprimir: seu 
monstro interior.

As mesmas criaturas que aterrorizam e 
interditam podem evocar fortes fantasias 
escapistas; a ligação da monstruosidade com o 
proibido torna o monstro ainda mais atraente 
como uma fuga temporária da imposição. Esse 
movimento simultâneo de repulsão e atração, 
situado no centro da composição do monstro, 
explica, em grande parte, sua constante 
popularidade cultural, explica o fato de que 
o monstro raramente pode ser contido em 
uma dialética simples, binária (tese, antítese... 
nenhuma síntese). Nós suspeitamos do monstro, 
nós o odiamos ao mesmo tempo que invejamos 
sua liberdade e, talvez, seu sublime desespero. 
(COHEN, 2000, p.48)

Com personagens mais próximos da realidade do mundo 
objetivo, o aprofundamento psicológico deles tem como base o 
meio em que estão inseridos, ou seja, o passado, as lembranças, 
os traumas, felicidades e frustrações tornam-se essenciais para 
a construção do que faz dele um monstro. As manifestações 
externas (feitiços, punições divinas, possessões) não são mais 
responsáveis pela sua transformação em algo diabólico ou 
desfigurado mas sim, seus desejos, sentimentos e a própria 
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culpa, resultado da ação do superego. É esse id incontrolável 
que o impulsiona para o mal, manifestando neuroses e psicoses. 
Para Freud “o neurótico cria em seus sintomas satisfações 
substitutivas para si, e estas ou lhe causam sofrimento em si 
próprias, ou se lhe tornam fontes de sofrimento pela criação de 
dificuldades em seus relacionamentos com o meio ambiente e a 
sociedade a que pertence” ([1929-30] 1996, p.129).

A desarmonia psíquica, geradora dos conflitos internos 
que são externados através da violência contra si mesmo e/ou o 
outro, constitui-se parte essencial da construção do personagem, 
cujo corpo não foge da ideia que se tem de humano, já que ele 
pode ser um médico, como Dr. Jekyll (O médico e o monstro), um 
analista forense como Dexter Morgan (Dexter - A Mão Esquerda 
de Deus), ou um empresário, como Patrick Bateman (Psicopata 
Americano), todos vivem a angústia de ser estar vivo como 
qualquer outro ser humano, existindo num cotidiano padrão 
de prazeres e desprazeres da vida. Todavia, a psique desses 
personagens não tolera o desprazer, e, portanto, buscam a todo 
modo a satisfação dos anseios de sua id.

O MONSTRO ENCARNADO
Na obra ficcional O médico e o monstro (STEVENSON, 2000) 

Jekyll e Hyde são a materialização do ego e Id, respectivamente. 
Embora as duas personas façam parte de um mesmo corpo, a 
distância entre elas é clara no próprio comportamento. Jekyll 
é um médico de destaque na comunidade, visto como “um 
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modelo de virtudes”, que ao tomar uma poção criada por ele, 
transforma-se no senhor Hyde que é visto pelas pessoas com 
um homem realmente “odioso” com quem ninguém gostaria de 
fazer negócios (STEVENSON, 2000, p.20). Aqueles que cercam 
a vida de Dr. Jekyll nada sabem de seus experimentos (até o 
desfecho da trama quando Utterson, um de seus amigos mais 
próximos, ler a carta deixada por Jekyll), mas já notam, com o 
passar dos anos um certo distanciamento da parte do médico, 
consequência da manifestação mais recorrente de seu id, que 
passa a assumir gradativamente as rédeas de seu corpo.

O inconsciente é o personagem, a parte imaterial que 
toma forma na figura do senhor Hyde, que foi por muito tempo 
suprimido pelo ego de Dr. Jekyll:

Na verdade, o maior de meus defeitos era uma 
disposição por demais jovial e impaciente, que 
tem feito o prazer de muitos, que contudo, eu 
considerava inconciliável com o meu grande 
desejo de ser reconhecido como pessoa séria 
e respeitabilíssima. Por isso tratei de ocultar os 
meus divertimentos e comecei a olhar à minha 
volta, a fim de avaliar os progressos feitos e 
aminha posição na sociedade. Já era profunda 
a duplicidade do meu caráter. Muitos homens 
teriam confessado com orgulho certos erros. 
Eu, todavia, tendo em vista os altos propósitos 
aos quais visava, só podia envergonhar-me 
dessas irregularidades: ocultava-as, com 
mórbida sensação de culpa e vergonha. 
(STEVENSON, 2000, p.71)

Devido ao padrão moral que fixou para si no superego, 
ele passou a recalcar as suas irregularidades, passando a sofrer 
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de culpa excessiva, até mesmo pelos seus pensamentos. Esse 
confronto entre o que o id ansiava e o que seu superego reprovava 
começou a afetar a estrutura do ego, e Dr. Jekyll passou a se 
enxergar não como um ser único, mas duplo: “Em cada dia, as 
duas partes da minha inteligência, a moral e a intelectual, 
atraíam-me mais e mais para essa verdade, cuja descoberta 
parcial fora em mim condenada a tão pavoroso naufrágio: que o 
homem não é realmente uno, mas duplo” (2000, p.71).

A angústia oriunda do conflito psíquico fez Dr. Jekyll criar 
a poção que separaria suas duas formas (o id de seu ego), já que 
se o inconsciente pudesse ser desafixado do eu, os desejos não 
seriam mais reprimidos e ele se livraria da angústia.

O mau poderia seguir o seu destino, livre das 
aspirações e remorsos do seu irmão gêmeo, a sua 
contraparte boa; e essa caminharia resolutamente 
cheia de segurança, no caminho da virtude. 
Fazendo o bem em que tanto se compraz, sem 
se expor à desonra e à penitência engendradas 
pelo perverso. Constitui uma maldição do gênero 
humano que esses dois elementos estejam tão 
estreitamente ligados; que o âmago torturado da 
consciência continuem a digladiar-se. (2000, p.72)

Ao tomar a poção e, enfim desassociar-se de seu 
inconsciente, ele sente-se mais livre, disposto e jovial, mas 
também mais malvado, afinal as suas vontades antes reprimidas 
agora estão expostas. Sua aparência também pareceu mudar: 
O lado mal da minha natureza, ao qual acabava de dar corpo, 
era menos robusto e menos desenvolvido do que o lado bom, 
de que me tinha desintegrado”, (STEVENSON, 2000, p.74), e isso 
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porque o seu ego é desenvolvido com a convivência no mundo 
exterior, treinado para ser dotado de moralidade, enquanto o id, 
portador dos desejos conflitantes, por ser reprimido nunca se 
desenvolve.

Dr. Jekyll queria transformar o seu inconsciente em um 
outro totalmente independente de seu ego, para que ele não 
fosse penalizado pelos prazeres que considerava imorais. E no 
entendimento de Jekyll ele estava isento das atrocidades que 
Hyde cometia:

Os prazeres a que me entregava, sob o disfarce, 
eram como disse, indignos [...] Porém na pele 
de Edward Hyde esses prazeres atingiam a 
monstruosidades. [...] Por vezes Jekyll ficava 
horrorizado com os atos praticados por Hyde. 
Mas a situação estava à margem da lei e fora do 
alcance da consciência. Afinal, era Hyde e só Hyde 
o culpado. (2000, p.74)

O monstro do inconsciente do Dr. Jekyll estava livre e para 
ele esse poderia ser domado, liberto e encarcerado quando 
fosse necessário, contudo, com o tempo o lado mal assumia mais 
o controle e invadia, também, a parte que pertencia a Jekyll, 
restando cada vez menos do médico, que ainda tenta libertar-
se de Hyde, mas, ao fim, nota que é em vão, a monstruosidade 
assumiu toda a essência de sua existência, seu id agora estava 
totalmente no controle.

O MONSTRO SOCIAL
Dexter Morgan, Dexter - A Mão Esquerda de Deus (LINDSAY, 

2008), é um analista forense o qual trabalha no departamento 
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de polícia de Miami e que não tem boas lembranças de seu 
passado, principalmente da primeira infância. Harry, seu pai 
adotivo, que também era policial, percebeu que Dexter tinha 
inclinações para a violência e então resolveu ajudá-lo a canalizar 
seus impulsos, ensinando-o a como matar sem deixar rastros, 
escolhendo cautelosamente as suas vítimas, matando apenas 
criminosos. Dexter descreve a sua vontade por matar como algo 
que surge como uma “boa ideia”, que ele chama de “passageiro 
das trevas” e é para satisfazer as necessidades desse instinto, 
seu próprio id, que ele mata: “Matar faz com que me sinta bem. 
[...] É um suave relaxamento, um necessário abrir de todas as 
válvulas hidráulicas internas. Sinto muito se o incomoda, sinto 
muito mesmo” (LINDSAY, 2008, kindle)

Ele está alheio aos códigos morais que o rodeiam, 
afinal, trabalha na polícia, mas mesmo assim é um assassino, 
contrariando todo o sistema que o cerca. Contudo, segue o código 
moral do pai adotivo, de só fazer mal a quem merece, segundo 
a lei da sociedade, ou seja, se a pessoa é comprovadamente um 
criminoso ela pode ser morta por ele. O que faz parecer que 
alguma moralidade ainda circunda o seu ego, que evidentemente 
sofre forte influência dos anseios de seu id, mas mesmo assim se 
mostra preso aos códigos de conduta de seu superego, no caso 
herdados do pai que o educou. Sem tais ensinamentos, poderia 
ele matar qualquer um, sem a necessidade de buscar um alívio 
moral para seus atos.

Ele figura-se como alguém que pouco ou nada sente 
pelas pessoas que o rodeiam: “Seja lá o que me fez ser do jeito 
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que sou, deixou um buraco por dentro, incapaz de sentir. Não 
parece grande coisa. Tenho certeza que a maioria das pessoas 
finge bastante no convívio diário com os outros. Eu apenas 
finjo completamente.” (LINDSAY, 2008, Kindle). Mesmo assim, 
ele diz gostar de crianças e por isso mata com mais prazer 
aqueles que fazem mal a elas. Também sente carinho pela irmã 
Deborah e notavelmente pelos pais adotivos, principalmente 
Harry. Esse comportamento vai contra a ideia que ele expõe de 
si mesmo, como um ser frio e vazio de sentimentos, contudo é 
esse esvaziamento que observamos quando ele está infligindo 
dor e sofrimento as suas vítimas e apreciando cada segundo da 
tortura. É o id em confronto direto com o ego, é o passado de 
Dexter, marcado por violência e abandono, em confronto com 
aquilo que ele conquistou ao lado de sua família adotiva.

Escolher com cuidado os que mereciam. Ter 
absoluta certeza. Depois, limpar tudo. Não deixar 
pista. E sempre evitar envolvimento emocional, 
o que pode causar erros. Claro que tomar 
cuidado ia além do assassinato em si. Tomar 
cuidado queria dizer viver com cuidado também. 
Compartimentado. Interagir. Imitar a vida. Tudo 
isso eu fiz, com todo cuidado. Era um holograma 
quase perfeito. Acima de qualquer suspeitas, 
isento de qualquer erro, livre de qualquer erro, 
livre de qualquer crítica. Um monstro limpo e 
educado, o rapaz da casa ao lado. (LINDSAY, 2008, 
Kindle)

Dexter não tinha interesse em relações sexuais, tanto que 
começou um relacionamento com Rita, uma mulher que passou 
por inúmeros traumas na vida, como apanhar e ser violentada 
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pelo ex marido, e que agora não tinha interesse por sexo, assim 
como Dexter, que precisava namorar para manter o disfarce da 
normalidade, para continuar se passando por humano. “Queria 
um disfarce e Rita era exatamente o que eu procurava” (2008, 
Kindle). Ao lado de Rita e dos dois filhos dela ele mais uma vez 
confrontou a dualidade de seu comportamento, pois gostava 
das crianças e isso não fazia sentido para ele. Acontece com 
Dexter o que Freud ([1929-30] 1996) chama de sublimação. Ao 
invés dele enfrentar suas pulsões ele as canaliza para algo nobre, 
no caso dele trabalhar para solucionar crimes e ainda eliminar os 
criminosos, sem a necessidade de se desmascarar. Dessa forma é 
possível para ele viver uma vida dupla, estreitando laços afetivos 
com a irmã, a namorada e os filhos dela, à medida que sacia seus 
desejos matando criminosos.

Suas escolhas de vida são um reflexo do trauma que viveu 
na infância ao ver sua mãe ser assassinada por um grupo de 
traficantes com o qual ela andava, e ainda ficar dois dias e meio 
dentro de um galpão mergulhado no sangue da mãe, juntamente 
com o irmão gêmeo Brian, que também é assassino em série, 
mas diferente de Dexter, ele não teve alguém que guiasse sua 
compulsão para algo menos reprovável aos olhos da sociedade.

Esse duelo entre o id e o ego está presente, também, no 
protagonista de O psicopata americano (ELLIS, 2011). Patrick 
Bateman é um jovem homem de negócios que visa conquistar 
(poder, pessoas, carreira) através do charme, vivendo com a 
sensação de que tudo lhe é permitido. Tem bom convívio social, 
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amigos, mulheres, dinheiro, é a perfeita figuração do típico 
yuppie3, além disso, ele visa a todo custo pertencer ao grupo que 
julga mais prestigiado, deixando de lado até mesmo os valores 
morais para obter sucesso.

Ele é obcecado pela maneira que os outros o vêm, esvaziado 
de personalidade, cuida excessivamente de sua aparência, 
usando os melhores produtos e as melhores roupas: 

Na cama estou vestindo um pijama de seda Ralph 
Lauren e quando me levanto enfio um antigo 
robe de lã ruiva com estampado escocês a ando 
até o banheiro. Depois de vestir os calções Ralph 
Lauren com monograma e o blusão Fair Isle e 
enfiar os chinelos de seda de poá Enrico Hidolin, 
amarro um saco plástico de gelo no rosto e dou 
início aos exercícios matinais. (ELLIS, 2011, p.37)

Tenta a todo custo ser como aqueles a sua volta, se inserir 
no mundo deles, espelhando-se no comportamento e trejeitos 
do outro, moldando-se a imagem daquilo que acredita que 
esperam dele. Patrick vive de representações distorcidas de si 
mesmo, numa vida fútil, rodeado de amigos fúteis. Ele não aceita 
que outros tenham coisas melhores que as dele ou que sejam 
uma apresentação de ser humano melhor que ele. Mas diferente 
de Dexter, ele não se esforça, nem mesmo tenta mascarar 
sua insanidade com um comportamento mais “aceitável” 
socialmente e isso se deve ao cotidiano monstruoso em que 
está inserido, lotado de manipulações, falsidades, futilidades, 
que alimentam o id de Patrick. Poderíamos até dizer que essa 

3  Young urban professional. Termo usado nos anos 1990 para designar jovens entre 20 e 40 anos 
com boa formação acadêmica e bem remunerados. São consumistas e valorizam excessivamente os 
bens matérias.
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realidade destrutiva é o código moral que seu superego passou 
a respeita, dessa forma seu id mostra-se incapaz de ser domado 
e suprimido. Uma prova disso é a incapacidade que ele tem de 
sentir remorso ou pesar por suas atitudes.

Patrick revela também um profundo desprezo por si mesmo 
e pelas demais pessoas, principalmente aquelas consideradas 
descartáveis para ele: todos aqueles que nada podem agregar 
para seu engrandecimento social. Sua falta de empatia é tanta, 
que para sentir algo se rodeia de imagens de filmes de terror e 
pornografia, além de torturar e matar para saciar os impulsos de 
seu id, enquanto o seu ego veste a máscara do falso moralismo: 
“temos de encorajar a volta aos valores morais tradicionais e 
restringir as revistas pornôs e a violência na tevê, nos filmes, 
na música popular, em qualquer lugar” (ELLIS, 2011, p.26). 
Apresenta-se, também, como o defensor dos oprimidos e da 
ordem: “temos de gerar alimentos e abrigo para os sem-teto 
e nos opor à discriminação racial” (p.26), ao mesmo tempo em 
que descreve detalhadamente os assassinatos que comete.

Ele entende o outro como responsável por saciar as suas 
necessidades mais perversas e diferente de Dexter que teve seus 
conflitos internos motivados por traumas da infância, Patrick 
não narra traumas capazes de justificar toda a sua indiferença e 
agressividade, ou seja, o mal é parte central de sua natureza, que 
teve como único guia moral uma sociedade caótica e perversiva, 
que celebra seus instintos mais primitivos e controversos, Freud 
observa que:
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Os homens não são criaturas gentis que desejam 
ser amadas e que, no máximo, podem defender-
se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas 
entre cujos dotes instintivos deve-se levar em 
conta uma poderosa quota de agressividade. 
Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, 
não apenas um ajudante potencial ou um objeto 
sexual, mas também alguém que os tenta a 
satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar 
sua capacidade de trabalho sem compensação, 
utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, 
apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, 
causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. 
([1929-30] 1996, p.116)

Ele é o ódio que emana do meio em que está inserido, nessa 
sociedade que é intolerante as diferenças e principalmente aos 
grupos marginalizados, ele é intolerante a tudo aquilo que difere 
dele, mendigos, prostitutas e até um dos colegas de profissão, ele 
tira do caminho tudo aquilo que remete ao fracasso, a exclusão. 
Patrick é, então, uma caricatura da sociedade monstruosa em 
que vive, a qual alimenta suas perversões consumindo não só 
coisas, mas pessoas também. Em seu mundo tudo é descartável 
e tudo existe para satisfazer seus desejos, seu id desregrado é 
o motivo de sua desconexão com a realidade, ele entende-se 
como um personagem dentro da própria vida, é o protagonista, 
narrador, criador, e, portanto, pode descartar qualquer um que 
não caiba no seu mundo de “faz de conta”. Em certo momento 
a narrativa de Patrick não é apenas cruel, mas também insólita:

Quero beber o sangue da garota como se fosse 
champanhe, aí mergulho o rosto bem fundo no 
que lhe sobrou do abdômen, arranhando meu 
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maxilar devorador numa costela quebrada. O 
novo e enorme aparelho de televisão está num 
dos cômodos com o som aos berros [...]. Estou 
afrouxando a gravata que ainda trago ao pescoço 
com minha mão encharcada de sangue, com a 
respiração pesada. Essa é a minha realidade. 
Tudo fora disso é como um filme qualquer a que 
uma vez assisti. (ELLIS, 2011, p.394)

Diferente de Dexter que teve a id “domada”, até certo ponto, 
pelo código moral do padrasto, que permite a ele saciar suas 
vontades matando criminosos, o que no seu universo particular 
é tolerável, afinal ele poderia estar ceifando a vida de inocentes, 
mas ao contrário tortura pedófilos, estupradores, assassinos 
em geral. Patrick é puro id, sem rédeas ele até tenta mascarar, 
num primeiro momento seus impulsos, fingindo preocupação 
com os mendigos ou zelo pelos amigos, todavia, seu mantra 
é a violência e ele não consegue esconder sua real motivação 
por muito tempo, ele precisa infringir dor para ter prazer, no seu 
entendimento é preciso eliminar antes de ser eliminado e ele 
só é verdadeiramente ele quando despido de qualquer remorso 
ou culpa permite que seu id assuma o controle: “[...] mas é que 
eu... não tenho outro modo de expressar minhas... necessidades 
represadas” (ELLIS, 2011, p.407).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os três personagens trabalhados nesse artigo são uma 

clara exposição do monstro moderno, que não necessita mais 
esconder sua corpulência nas profundezas do submundo, pois o 
corpo não é mais a causa do mal e sim sua psique monstruosa, 
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que de certa forma, ainda poderia ser omitida, reprimida no 
inconsciente, se assim eles desejassem, mas como notamos na 
leitura das três obras, não por muito tempo.

O monstro encarnado ainda utiliza a matéria para revelar a 
monstruosidade da psique, transformando um distinto médico, 
dócil e “normal” aos olhos da sociedade normativa, em um 
monstro de corpo distorcido e aparência repugnante, capaz de 
provocar pavor com sua mera presença. Dr. Jekyll só causa dano 
quando se transmuta, quando se torna fisicamente o outro, em 
uma apresentação alegórica da perversidade da psique humana.

Ao passo que o monstro social não precisa modificar-
se fisicamente para executar o seu id, ele é o monstro a todo 
o momento e omite (quando julga necessário, muitas vezes 
para não ser punido pelo mundo externo) sua verdade usando 
máscaras de moralidade capazes de protegê-lo dos olhares 
repressivos do mundo ou até mesmo legitimar seus atos, como 
acontece com Dexter, que no seu entendimento faz um serviço 
público livrando o mundo dos verdadeiros monstros.

Por vezes o próprio cotidiano celebra os comportamentos 
monstruosos ao descrer que indivíduos como Dr. Jekyll, Patrick 
e Dexter possam ser portadores/geradores de psicopatias e, 
portanto, capazes de cometer atos tão violentos. O exemplo mais 
marcante é o de Patrick, que mesmo narrando detalhadamente 
os crimes que cometeu, não é levado a sério pelas pessoas 
que creem que ele está inventando as histórias. Como poderia 
esse homem de aparência impecável, com dinheiro, contatos, 
“amigos”, cometer tamanha crueldade? Crimes tão bárbaros só 
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seriam praticados por monstros e esses são feios, deformados, 
sem propósitos na vida, Patrick, Dr. Jekyll e Dexter não preenchem 
esses requisitos, então aos olhos do público não podem ser esses 
seres de pura maldade. Assim, o corpo já não assusta mais, pelo 
contrário, ele encanta e ilude, é apenas a ferramenta utilizada 
para que a psique possa pôr em prática todos os seus desejos 
perversos reprimidos.
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“PARECIAM DE SANGUE SECO, RESTOS DE CRIME...”:
O MAL E AS MONSTRUOSIDADES FEMININAS EM

FRONTEIRA, DE CORNÉLIO PENNA
Lais Alves de Souza da Silva

CONHECENDO A MONSTRUOSA FRONTEIRA: UM ROMANCE GÓTICO DE CORNÉLIO 
PENNA

Cornélio Penna (1896-1958) é um autor de obras peculiares 
na historiografia da literatura brasileira. Seu veio literário, 
que produziu os romances Fronteira (1935), Dois Romances de 
Nico Horta (1939), Repouso (1948), A Menina Morta (1954) e 
o inacabado Alma Branca, irrompeu após a carreira de pintor 
e desenhista, e parece ter herdado a estética singular de sua 
arte pictórica sombria e tétrica. Embora nascido em Petrópolis, 
município localizado na região serrana do Rio de Janeiro, Penna 
passou os primeiros anos de sua vida na cidade mineira de 
Itabira do Mato Dentro, que foi fundamental para a criação do 
imaginário ficcional do autor e como influência para a sua obra 
inaugural.

Arrolado ao grupo dos chamados “escritores católicos” – 
Lúcio Cardoso e Adonias Filho são exemplos pertinentes –, cuja 
literatura era classificada como mais intimista e de natureza 
psicológica, o romance corneliano desencontrava-se das 
vertentes literárias da época. Na edição revista de A perversão 
do Trapezista, Luiz Costa Lima afirma que:
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A estreia [de Penna na literatura] se dera 
no momento em que “o romance brasileiro 
penetrava a sua fase aguda de realismo, e os 
valores que se destacavam eram escritores 
diretos, objetivos, crus”, ao passo que “Cornélio 
Penna trazia para nós um subjetivismo quase 
fantástico” (Cunha, 1949c: 4). Ora, o realismo 
cru do romance da década de 30 combinava 
nossa tradição documentalista ao legado do 
realismo oitocentista e, saltando sobre Machado, 
se propunha ao endosso do papa de nosso 
modernismo. Por outro lado, o “subjetivismo 
quase fantástico” de Fronteira tampouco 
se conciliava com o experimentalismo de 
Macunaíma (1928), das Memórias sentimentais 
de João Miramar (1924) e do Serafim Ponte 
Grande (1934). (LIMA, 2005, p.12)

Cônscios dos traços singulares apontados por Costa 
Lima, passemos agora a uma concisa exposição do enredo de 
Fronteira e suas observáveis interseções com o gênero gótico. 
A partir de uma estrutura narrativa tipicamente gótica – a 
transcrição do conteúdo de um suposto diário –, o romance 
apresenta capítulos céleres e lacônicos, oferecendo poucas 
explicações gerais a respeito de suas personagens. Em seu 
artigo No limiar da fronteira: aspectos do Gótico na obra de 
Cornélio Penna, a pesquisadora Ana Paula Santos menciona o 
“caráter fragmentado” das narrativas cornelianas, “que pode 
ser comparado à estrutura labiríntica em que se desenvolviam 
os enredos dos romances góticos” (SANTOS, 2015, p.320). Em 
Fronteira, o leitor é imediatamente lançado para a vida de um 
inominado narrador-personagem de volta à sua cidade natal. 
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No decadente sobrado da família, ele passa a conviver com a 
figura mística e intrigante da prima, Maria, com quem possui 
uma relação obscura e repleta de tensão sexual embora ela seja 
considerada como uma santa. Há, então, o repentino surgimento 
de Emiliana – uma tia carola que assume a suposta missão de 
guiar a sobrinha em sua jornada sacrossanta, mas que se vale de 
artifícios escusos e performáticos a fim de exercer uma poderosa 
influência sobre as pessoas, e, possivelmente, obter vantagens 
financeiras.

A partir dessa conjuntura, pode-se afirmar que a ação mais 
se aplica aos movimentos mentais, aos conflitos psicológicos. É 
o caso de uma (in)ação física que cede espaço a uma vertiginosa 
ação psíquica vista na composição dos caracteres ficcionais; o 
passado parece mais vívido do que presente, trazendo consigo 
fantasmas e transgressões pretéritas – outro traço característico 
da estética gótica. Os poucos “eventos trazem uma mensagem 
de ameaça, um prenúncio de desgraça, de desfecho destrutivo” 
(LIMA, 2005, p.60). Em um ensaio crítico que compõe uma 
edição posterior de Fronteira, Adonias Filho postula que “o 
mundo sombrio, o fundo místico, em sangue a conversão da 
angústia, a catolicidade orientando a inquirição escatológica” 
são elementos imanentes da obra corneliana já presentes em 
seu romance de estreia (FILHO, Apud PENNA, 1958, p.XIII-XIV).

Além das convenções góticas citadas acima – narrativa 
fragmentada e apresentada sob a forma de documentos pessoais, 
que fabrica efeitos de suspense e mistério (FRANÇA, 2018, p.4), e 
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o retorno fantasmagórico do passado –, as literaturas do gênero 
também possuem como traços constitutivos a criação de locus 
horribilis e a figuração de personagens monstruosas; ambos 
são observáveis em Fronteira, e serão esmiuçados nos tópicos 
ulteriores deste artigo.

O LOCUS HORRIBILIS MINEIRO: UMA BREVE ANÁLISE ESPACIAL DE FRONTEIRA
Determinante para a caracterização das personagens da 

primeira obra de Cornélio Penna, o espaço emana uma aura 
criminosa que reverbera no caráter naturalmente tenebroso 
do narrador, de Maria Santa e de tia Emiliana. No livro Espaço 
e Literatura: introdução à topoanálise, Ozíris Borges Filho 
argumenta que, por espaço, deve-se atribuir “tanto aos objetos 
e suas relações como ao recipiente, ou seja, à localização 
desses mesmos objetos. Além disso, nunca podemos esquecer 
o observador a partir do qual essas relações são construídas” 
(2007, p.17); ou seja, o autor estabelece uma relação entre 
continente, conteúdo e observador.

Em Fronteira, esses três elementos funcionam em simbiose 
para a criação de um espaço catalisador do Mal. A natureza 
montanhosa – outro aspecto convencional das narrativas góticas 
– descrita no romance, o cenário – termo utilizado por Borges 
Filho para designar as construções e objetos humanos – e, 
sobretudo, a presença do observador – o narrador autodiegético 
e paranoico (FRANÇA, 2018, p.1100), cujo olhar é como um filtro 
que deforma a visão espacial –, formam “o sombrio labirinto 
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onde se acham mergulhados os personagens” (LIMA, 2005, p.60). 
Doravante, vamos elencar exemplos extraídos do romance que 
se referem aos componentes indicados por Borges Filho.

Atinente à natureza, as montanhas que cercam a pequena 
cidade efluem uma força hostil, um poder ativo, por meio de 
“sua presença dominante e nefasta” (TUAN, 2005, p.13).

As montanhas correm agora, lá fora, umas atrás 
das outras, hostis e espectrais, desertas de 
vontades novas que as humanizem, esquecidas já 
dos antigos homens lendários que as povoaram e 
dominaram.

Carregam nos seus dorsos poderosos as 
pequenas cidades decadentes, como uma doença 
aviltante e tenaz, que se aninhou para sempre em 
suas dobras. Não podendo mata-las de todo ou 
arrancá-las de si e evencer, elas resignam-se e as 
ocultam com sua vegetação escura e densa, que 
lhe serve de coberta, e resguardam seu sonho 
imperial de ferro e ouro. (PENNA, 1958, p.16)

No excerto acima, percebe-se tanto a manifestação de um 
ambiente macabro e fantasmagórico provindo das montanhas 
como a sua antropomorfização; o espaço montanhoso também 
é a figura da decadência de toda a região mineira que fora 
fortemente explorada na época áurea da mineração.

Em outra passagem, o narrador discorre sobre as folhas 
das árvores, que “murmuravam dia e noite”, das pedras que 
“gemiam, como o eco de uma inumerável e sombria multidão 
que cerrasse as fileiras em torno de nós, em um cerco tenaz e 
fantasmagórico” (PENNA, 1958, p.106). O ambiente se revela cada 
vez mais claustrofóbico, cercado por uma natureza perniciosa.



206FIGURAÇÃO DE PERSONAGENS MONSTRUOSSAS

Quanto ao cenário, Fronteira reúne uma profusão 
de exemplos indicativos da atmosfera vil que impregna as 
construções do homem e seus objetos; o próprio sobrado da 
família – das altas paredes, às janelas pesadas; dos móveis 
antigos que parecem guardar a substância delituosa da família, 
pois “tudo se conservava nos mesmos lugares, há muitos e 
muitos anos, e não era o amor que talvez tivesse tido aos 
seus mortos, [...], que mantinham suas lembranças na mesma 
posição” (PENNA, 1958, p.17), às diversas caixas espalhadas 
pela casa – compõe uma espacialidade de grande malignidade. 
Contudo, a passagem a seguir constitui-se como uma das mais 
emblemáticas. Em um momento de grande perturbação, Maria 
Santa fala ao narrador que este encontraria “toda a verdade” 
em um quarto por ela indicado. O narrador, então, relata o que 
percebe ao entrar no cômodo:

A princípio, nada vi. Era o mesmo quarto de 
sempre, com sua cama muito larga e pesada, de 
cabiúna, uma cômoda baixa, vazia, e duas mesas 
de cabeceira.

Que segredo guardariam aqueles móveis velhos 
e cansados?

Aproximei-me do leito, e contemplei-o com olhar 
suspeito.

Colchões e travesseiros, enormes, levemente 
cobertos de poeira, estavam em ordem, com 
o pano desbotado pelo tempo. Mas pouco a 
pouco, diante de meus olhos dilatados pela 
atenção, as suas flores, de um vermelho 
longínquo, começaram a se mover, aumentaram 
e espraiaram-se, ora juntando-se em desenhos 
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esquisitos, ora separando-se, em fuga rápida, e 
se escondiam nos grandes rebordos do espaldar.

Pareciam de sangue seco, restos de crime...

Pareciam de sangue cansado, débil, 
esbranquiçado...

Pareciam de sangue espumoso, lembrança de 
ignóbeis volúpias...

Pareciam de sangue! 
(PENNA, 1958, p. 59 - grifos nossos)

O olhar do narrador – o observador obcecado – mais uma 
vez apreende a aura que o cerca – ou, ainda, o absorve. O campo 
semântico obscuro – “sangue”, “crime”, “cansado”, “débil”, 
“esbranquiçado”, “espumoso”, “ignóbeis volúpias” – induz às 
ideias de transgressões graves, relações sexuais interditas, 
pecado e perversidade.

UMA TEORIA DO MAL: ENTRE SANTAS E MONSTROS
Neste ponto, abordaremos a questão da configuração 

de personagens monstruosas; Maria Santa e tia Emiliana são 
os principais caracteres ficcionais femininos do romance de 
Cornélio Penna. As duas estão envoltas em uma forte aura de 
misticismo, uma sendo consagrada à condição de santa sem que 
se saiba os motivos para tal, e outra, servindo de profeta, de 
guia espiritual à primeira. Entretanto, por diversas vezes há a 
percepção do tangível caráter maléfico de ambas; tem-se como 
exemplo a descrição da aparência grotesca e sinistra de Emiliana, 
que remetia a “bruxas e feiticeiras de terras longínquas” 
(PENNA, 1958, p.47) e cuja risada lembrava “o cascalhar de uma 
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cobra” (PENNA, 1958, p.48), assim como o momento em que as 
mucamas da casa olham “com medo novo para Maria Santa” 
(PENNA, 1958, p.21-22 - grifos nossos) durante as estranhas 
orações performaticamente proferidas pela tia. Também Maria, 
em trecho já do final da obra, é relacionada pelo narrador a “um 
espectro hostil e frio de mau sonho” (PENNA, 1958, p.110) e se 
dirige a ele “com voz rouca, e os olhos toldados pelas lágrimas e 
queimados pelo mal” (PENNA, 1958, p.110).

O Mal é um tema que permeia obras filosóficas, religiosas 
e literárias através dos tempos, e as poéticas negativas – dentre 
elas, o gênero gótico – retratam em seus monstros ficcionais 
tudo o que é temido por uma sociedade, o que constitui motivo 
de tabus e ojeriza em determinada época; tais personagens 
monstruosas são consideradas como representações do Mal 
(FRANÇA & SANTOS, 2018, p.19). Ao longo da História, poderes e 
entidades sobrenaturais tinham atribuídos a si toda a espécie de 
atos maléficos; porém, com o desenvolvimento de concepções 
seculares, que se afastam de uma origem teológica do Mal, tais 
atos passaram a ser entendidos como produtos das ações dos 
seres humanos.

O teórico contemporâneo Todd Calder estabeleceu 
uma relação entre atos maus e caráter maléfico para chegar à 
caracterização de um indivíduo mau. A partir da consideração e 
da avaliação de tais relações, chegou-se à identificação de pelo 
menos oito atributos de um agente moral mau:

- a gravidade da transgressão cometida;

- a intencionalidade;
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- o prazer auferido pelo agente;

- a intensidade do dano e/ou do sofrimento 
infligido;

- a imputabilidade do agente;

- a debilidade da motivação;

- a frequência com que o agente perpetra tais 
atos;

- a consistência de caráter do agente.
(FRANÇA & SANTOS, 2018, p.14)

A fim de aplicar a teoria de Calder ao romance de Cornélio 
Penna, selecionamos os atributos que mais distintamente se 
manifestam nas ações das personagens femininas de Fronteira. 
Em relação à Maria Santa, o excerto seguinte se dá no momento 
em que a personagem secundária do Juiz, que suspeita da 
ocorrência de um crime quando da misteriosa morte do antigo 
noivo de Maria Santa, visita os habitantes do sobrado. Durante a 
maçante conversa travada entre eles, o narrador passa a reparar 
na fisionomia da prima e nota uma semelhança física entre ela 
e sua avó, Maria Rosa, cujo retrato permanece pendurado à 
parede.

Dona Maria Rosa fora uma mulher má, inexorável, 
de estranho humor.

E vi surgir no rosto lívido de Maria Santa, com a 
boca a sumir numa dobra, a vida que faltava ao 
quadro.

[...]

Senti a fascinação irresistível daquele olhar de 
cólera gelada que se abatia, como um florete de 
aço agudíssimo, sobre o rosto do Juiz.
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Este, de súbito, como deslumbrado, perdeu a 
calma, a tranquilidade convencida, e pôs-se a 
balbuciar, a espaçar as frases.

[...]

Afinal, aos poucos ele parou, e olhou para Maria 
Santa, numa expectativa angustiosa.

Instintivamente voltei-me para ela. O seu rosto 
tornara-se vermelho, de súbito, e os olhos, cada 
vez mais fundos, brilhavam loucos, metálicos.

Ela desviou-os lentamente do Juiz, e os nossos 
olhares acompanharam a trajetória do seu, 
até um pesado castiçal de cobre, pousado 
sobre uma antiga credência de orelha de 
onça, guarnecida de espelhos, manchados, 
que se achava por trás da cadeira do Juiz. 
(PENNA, 1958, p.31)

Embora não tenha chegado a cometer uma ação realmente 
maléfica, as palavras do narrador – que, no capítulo seguinte 
descreve a sensação de um calafrio a percorrer seu corpo, 
“como se a visse sacar das dobras do vestido um punhal, e 
percebi que o pobre homem tivera a mesma impressão de 
perigo” (PENNA, 1958, p.32) – fazem o leitor considerar a 
hipótese de Maria ter herdado não somente as características 
físicas da avó, mas também o seu caráter cruel. A partir 
da passagem acima, pode-se conferir à Maria Santa os atributos 
da intencionalidade e da gravidade da transgressão, já que a 
personagem seria capaz de cometer, propositadamente, um ato 
extremamente grave.

No que se refere à Emiliana, o atributo da gravidade da 
transgressão e o da debilidade da motivação podem ser intuídos 
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em uma das cenas que constituem a parte final da narrativa. O 
“milagre” anunciado pela tia, no início do enredo, enfim se cumpre: 
Maria Santa cai em um torpor físico e permanece semimorta na 
cama enquanto uma procissão de crentes continuamente espeta 
agulhas em seu corpo e as guardam como relíquias do “milagre”. 
Quando o último fiel começa a deixar o cômodo, Emiliana oferta 
o corpo inanimado da sobrinha ao narrador:

– Você velará Maria esta noite – disse-me, com 
suave autoridade, e fez cair, uma após outra, 
grandes contas de seu rosário – porque me sinto 
extraordinariamente cansada.

“[...] Assim você ficará só aqui, durante toda a 
noite, com o corpo da nossa Santa.”

Parou por alguns instantes, como se procurasse 
mais alguma coisa que me devesse dizer, e que, 
repentinamente, lhe tivesse fugido da memória.

[...]

– Ninguém virá perturbar o sossego sagrado 
deste quarto, nem você permitirá que o façam. 
(PENNA, 1958, p.140)

O narrador, então, percebe que os laços do vestuário 
da prima estão soltos – teriam sido deixados dessa forma por 
Emiliana, provavelmente – e, tentado pela “carne morena e pálida 
das espáduas de Maria” (PENNA, 1958, p.142) enceta um ato 
sexual com o corpo inconsciente e inerme da Santa, alcançando 
um estado de “júbilo ‘religioso’” (LIMA, 2005, p.65). É possível 
entender os eventos que se seguem como uma maquinação vil 
de Emiliana, já que esta se aproveita do momento libidinoso do 
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narrador para furtar documentos importantes, desaparecendo 
do sobrado após a morte e o enterro da sobrinha.

Finalmente, procurando consolidar a apresentação das 
duas principais personagens femininas do romance corneliano 
como figuras monstruosas, aludimos ao estudo da pesquisadora 
Josalba Fabiana dos Santos, que cita o teórico Jeffrey Jerome 
Cohen, ao afirmar que o “monstro funciona como uma 
advertência, a de que um limite foi ultrapassado” (COHEN Apud 
SANTOS, 2008, p.6) e afirma que a destruição seria a sua tarefa 
básica. O que se observa em Fronteira, a partir das ações, do 
comportamento e dos sinais indicativos do caráter de Maria 
Santa e Emiliana, é pontualmente uma destruição, ainda que em 
níveis diferentes, do Outro e de si mesmo.
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“TIRO NÃO O MATA, FOGO NÃO O QUEIMA, ÁGUA
NÃO O AFOGA”: AS SOBREVIDAS DE MACOBEBA NO

MODERNISMO BRASILEIRO1

Thayane Verçosa

INTRODUÇÃO
Grande, muito grande, do tamanho de uma sucupira 
de meio século, com um extenso rabo metade de 
leão e metade de cavalo, quatro imensos olhos 
vermelhos como quatro grandes brasas vivas 
a flor da cara, aduncas unhas de “lobisomem”, 
enorme cabeleira [...] de “Mãe-d’água”, feroz 
como “João Galafoice”, traiçoeiro e rápido como 
o “Pai do Mato”, o Macobeba empunha uma 
imensa vassoura de grandes cordas resistentes 
de cruapé e devasta tudo por onde passa. 
(MATHIAS, A província, 7 de abril de 1929)

A passagem em epígrafe encontra-se na primeira de uma 
série de textos majoritariamente assinados por José Mathias  
no periódico A província, no período de abril a setembro  
de 1929, na qual as peripécias e as atrocidades de  
Macobeba são narradas. Partindo dessa série, o presente artigo 
analisa e compara as refigurações do mencionado monstro no 
Modernismo brasileiro, contrastando o modo como ele reaparece 
em diferentes contextos e obras do período. Para tanto, o nosso 
corpus de análise é composto também, em ordem cronológica, 
1  O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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por “Macobeba” (1929), de Mário de Andrade, pelos textos 
“Macobeba pré-histórico” (1930) e “Macobeba antigo” (1930), 
de Graciliano Ramos, e pelo Manuscrito Holandês ou a peleja 
do caboclo Mitavaí com o Monstro Macobeba (1960), livro de 
Manuel Cavalcanti Proença. 

O ponto de partida teórico que embasa a análise realizada 
é o conceito de sobrevida:

Refiro-me ao conceito de sobrevida e aludo, deste 
modo, àquelas práticas em que reconhecemos 
a personagem como entidade refigurada. Isso 
acontece por vezes em contextos e em narrativas 
literárias, por exemplo, na paródia, na citação ou na 
incorporação de uma personagem numa narrativa 
subsequente àquela em que originalmente existiu. 
(REIS, 2017, p.129)

Analisaremos, assim, como ocorrem as refigurações do 
monstro, atentando para os procedimentos retórico-estilísticos 
usados nas diferentes composições, e para o modo como elas 
dialogam, destacando, na materialidade dos textos, as eventuais 
aproximações e afastamentos.

“O MACOBEBA [...] SEMEIA A DESGRAÇA NO SEU CAMINHO. E A ALMA DANADA DO 
FOGO E DA DEVASTAÇÃO” (JOSÉ MATHIAS, A PROVÍNCIA, 11 DE ABRIL DE 1929)

Macobeba surge em 7 de abril de 1929, no primeiro de 
uma série de textos do periódico pernambucano A província. 
Dos 28 textos que tratam do monstro – de suas aventuras, de 
sua genealogia, dos efeitos despertados por ele nos leitores e 
nas crianças, das revelações acerca de sua origem mitológica 
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e da sua origem como personagem, do fim da história, etc. –, 
26 foram escritos por José Mathias, pseudônimo de Júlio Bello, 
um por José Lins do Rego e outro por Estevão Pinto Soares. Ao 
caracterizar o monstro e suas peripécias, na primeira edição, 
José Mathias diz:

Grande, muito grande, do tamanho de uma 
sucupira de meio século, com um extenso 
rabo metade de leão e metade de cavalo, 
quatro imensos olhos vermelhos como quatro 
grandes brasas vivas a flor da cara, aduncas 
unhas de “lobisomem”, enorme cabeleira [...] 
de “Mãe-d’água”, feroz como “João Galafoice”, 
traiçoeiro e rápido como o “Pai do Mato”, o 
Macobeba empunha uma imensa vassoura de 
grandes cordas resistentes de cruapé e devasta 
tudo por onde passa. Anoitece muita vez num 
engenho junto a Camela do Sirinhaém e pela 
madrugada passa uivando noutros dos Confins 
de Rio Formoso com Água Preta. As garruchas 
se escorvam e se penduram nos tornos dos 
mocambos de pindoba. Nos cantos das casas 
de palha os zagunchos de cinco palmos de folha 
e cinco metros de cabo luzem afiados para a 
investida ao bicho desesperado que há duas 
semanas passa incólume em todos os lugares. 
(MATHIAS, A província, 7 de abril de 1929)

Ainda sobre os feitos do monstro, ele também diz:
O Macobeba vive na zona ribeirinha do mar não se 
afastando dez léguas dos cômoros da praia. O que 
come não se sabe ao certo. Bebe a água salgada 
do mar e com tamanha sofreguidão a bebe que de 
quando em vez as vazantes da maré se adiantam 
de horas e descobrem-se na costa coroas de areia 
que jamais nenhum cataclismo descobriu. [...]. O 
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Macobeba está secando o mar e despovoando 
a terra firme com a sua imensa sede de tromba 
e a sua crua ferocidade de “Lobisomem”. Nossa 
Senhora proteja as criancinhas de cachos de 
cabelos louros, as meigas criancinhas das praias 
da maldade do estafermo. Deus permita que 
“João Galafoice” que é ranzinza, birrento e 
teimoso venha do mar e o velho “Pai do mato” 
desça da floresta, que se ajuntem com as quatro 
maiores e mais ligeiras “caiporas” da mata 
virgem, com a “Mãe-d’água” e o “Lobisomem” e 
deem cabo do malvado para que fiquem as beiras 
de praia livres do Macobeba, do tamanho de 
uma sucupira de meio século com o seu grande 
rabo de leão e de cavalo e seus quatro grandes 
olhos arregalados e vermelhos como quatro 
imensas brasas vivas pegando fogo em tudo. 
(MATHIAS, A província, 7 de abril de 1929)

Devido a tamanha destruição, muitas vezes, em diferentes 
crônicas, José Mathias alerta: “É necessário caçá-lo com 
desespero. Tiro não o mata, fogo não o queima, água não o 
afoga, mas é preciso acabar com o Macobeba” (MATHIAS, A 
província, 11 de abril de 1929), espécie de leitmotiv, que aparece 
seis vezes ao longo das crônicas, geralmente após um cenário de 
destruição de Macobeba.

Outros episódios de destruição se destacam:
Pela manhã de ontem apareceram no campo do 
Piranga quatro vacas de rabos arrancados e dois 
touros atolados até os chifres num pântano das 
circunvizinhanças ao pé de uma azinhaga que 
margeia num bosque de eucaliptos. Não foram 
encontrados os quatro rabos de vaca.
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Parece que dali rumou ao morro do Arraial não se 
aproximando muito da grande estátua de Nossa 
Senhora.

[...]

Perto da vila operária da Casa Amarela para os 
lados da linha férrea do norte virou um mocambo 
de zinco invertendo a frente que à noite estava 
voltada para o sul e amanheceu voltada para 
o norte. Isto causou um verdadeiro assombro 
na zona ribeirinha e não se compreende 
porque artes do demônio Macobeba conseguiu 
tão extraordinário sortilégio sem que os 
moradores residentes da casa acordassem 
no ato da mutação e dele se apercebessem. 
(MATHIAS, A província, 21 de abril de 1929)

A maior parte das crônicas de Macobeba traz situações e 
eventos semelhantes aos citados, de modo que o monstro vai 
espalhando a destruição e o medo por onde passa. O final da 
besta, contudo, é inusitado e cômico, pois o narrador confessa, 
no texto do dia 1 de setembro, que Macobeba foi um delírio de 
bebedeira:

Amigos, durante aquelas terríveis 24 horas de 
sono vi Macobeba e aquelas horrendas tropelias 
todas num pesadelo. Vi e contei-vos nas minhas 
crônicas. Dr. Ulysses Pernambucano, o ilustre 
psiquiatra, a um cliente que na minha presença 
se lhe queixara de andar vendo em sono e até 
nas vigílias, animais pelos ares, disse-lhe com 
brandura:

– Deixe de beber. Isso de animais em sonho e 
assim acordado é mau sinal. Você acaba dando-
me trabalho lá para os lados da Casa Amarela. 
Deixe a bebida.
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Macobeba foi o pesadelo de um alcoólatra 
inveterado e hereditário.

Perdoem-me, amigos.
(MATHIAS, A província, 1 de setembro de 1929)

Mesmo com um final cômico, ao longo dos textos, a 
seleção lexical para tratar de Macobeba e dos seus feitos não é 
marcada por um tom engraçado. Para além da destruição que 
ele causava, sua caracterização é feita a partir de palavras como 
“lobisomem”, “fantasma”, “bicho”, “abantesma”, “monstro”, 
“avejão”, “demônio”, “estafermo”, “ente”, “malfeitor”, 
“animal”, “besta”, “desgraçado”, “malvado”, “desadorado”, 
“encourado”, “horrível”, “terrível, “maldito”, “horroroso”, 
“diabólico”, “fantástico”, “danado”, “monstruoso”, “invencível” 
e “desadorado”. Tais escolhas lexicais, portanto, constroem a 
imagem de Macobeba a partir do campo semântico do medo, 
uma vez que o narrador não utiliza substantivos e adjetivos que 
não estejam ligados ao temor, à destruição, ao horror, de modo 
a construir e elaborar uma figura monstruosa e assustadora, 
empregando as palavras que se inserem nesse campo.

Ademais, o narrador caracteriza o modo de surgir de 
Macobeba como “aparecer como um demônio”, e menciona 
certos “vapores de enxofre” deixados pelo monstro por 
onde passa, construindo, assim, a imagem do bicho como 
algo demoníaco, o que atinge seu ápice com a recorrência da 
necessidade e da impossibilidade de matá-lo: “[t]iro não o mata, 
fogo não o queima, água não o afoga mas é preciso acabar com 
o Macobeba”, no leitmotiv já mencionado.
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“[N]O CORPO O MACOBEBA É APENAS UM EXAGERO. MAS NÃO TEM NADA DE 
ORIGINAL” (MÁRIO DE ANDRADE, DIÁRIO NACIONAL, 3 DE MAIO DE 1929)

A segunda aparição do monstro, no texto “Macobeba”, de 
Mário de Andrade, do dia 3 de maio de 1929, na coluna “Táxi” 
do periódico Diário Nacional, ainda que com um tom bastante 
diferente, faz referências explícitas aos textos pernambucanos, 
como na descrição do bicho, evidenciando que se trata do 
mesmo animal: “É o chamado Macobeba, bicho-homem do 
tamanho dum arranha-céu, gostando muito de beber água de 
mar e queimar terras”; “[n]o corpo o Macobeba é apenas um 
exagero. Mas não tem nada de original. Gigante feio mas cabeça, 
tronco e membros. Cabelo em pé, quatro olhos e rabo metade 
de leão, metade de cavalo” (ANDRADE, Diário Nacional, 3 de 
maio de 1929). No entanto, ainda que com a mesma descrição, a 
proposta do texto de Mário de Andrade não é contar os feitos da 
besta, uma vez que no começo do texto já assegura: “[n]o geral 
tenho um pouco de fadiga de assombrações. Acredito nelas e 
sei que são um fornecimento contínuo de sensações intensas, 
porém, me cansa a precariedade plástica que elas têm. Falta 
invenção pra elas duma forma exasperante” (ANDRADE, Diário 
Nacional, 3 de maio de 1929), estendendo sua crítica ao próprio 
Macobeba:

[n]o corpo o Macobeba é apenas um exagero. 
Mas não tem nada de original [...]. Faz o que no 
geral fazem todas as assombrações desse gênero: 
assusta, mata, prejudica [...]. Só teve até agora 
uma deliciosa prova de espírito: carrega sempre 
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uma vassoura de fios duros maravilhosamente 
inútil. Não serve-se dela pra nada. Ora por que 
será que o Macobeba traz uma vassoura na mão? 
(ANDRADE, Diário Nacional, 3 de maio de 1929)

Essas passagens mostram a diferença de tom entre o texto 
de Mário de Andrade e os de José Mathias, evidente a partir da 
seleção lexical e das estruturas usadas por Mário para construir 
a imagem do monstro, de modo que as palavras utilizadas 
são: “assombração”, “bicho-homem”, “gigante”, “monstro”, 
“sedentíssimo”, “feio”, “simpática”, “sedento” e “grande”. Assim, 
enquanto nos textos de José Mathias há vocábulos e frases que 
remetem ao medo e ao perigo, no texto de Mário de Andrade 
há uma seleção lexical distinta, pintando, inclusive, o monstro 
de maneira irreverente e irônica, por exemplo, ao chamá-lo 
de “assombração muito simpática” ou ao assegurar que “[n]
isso reside a simpatia do grande monstro” (ANDRADE, Diário 
Nacional, 3 de maio de 1929).

“E PARA DESCREVER MACOBEBA, RECORRI A CAMÕES: FURTEI UNS PEDAÇOS 
DO GIGANTE ADAMASTOR. MACOBEBA NUNCA EXISTIU. OU ANTES EXISTIU...” 
(GRACILIANO RAMOS, JORNAL DE ALAGOAS, 27 DE ABRIL DE 1930)

A terceira aparição do monstro Macobeba acontece em 
dois textos de Graciliano Ramos: “Macobeba pré-histórico” e 
“Macobeba antigo”, saídos nos dias 27 e 29 de abril de 1930, 
no periódico Jornal de Alagoas, sob o pseudônimo de Lúcio  
Guedes, e republicados, posteriormente, na coletânea 
Garranchos (2011). Como o segundo funciona como continuidade 
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do primeiro, eles se complementam. Partindo, em “Macobeba 
pré-histórico”, de uma construção ironicamente idílica de 
Alagoas, o narrador pinta um cenário caótico que possibilita o 
surgimento de uma figura como Macobeba:

Ora no meio dessa balbúrdia dos pecados surgiu 
um indivíduo animoso, resolvido a escangalhar 
tudo: um sujeito de “rosto carregado e barba 
esquálida, os olhos encovados e a postura 
medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de 
terra (isto é exagero) e crespos os cabelos, a boca 
negra, os dentes”... de lobisomem. Era Macobeba. 
Pelo menos dizem que era Macobeba, Que eu, 
para falar com franqueza, não acredito muito 
nele. Uma criatura positiva e constitucional, 
leitora de jornais, iluminada à eletricidade, não 
admite, é claro, as crenças que enchiam a alma dos 
homens antigos. Não acredito. E, para descrever 
Macobeba, recorri ao Camões: furtei uns pedaços 
do gigante Adamastor. Macobeba nunca existiu. 
Ou antes existiu... Eu sei lá! Isto, como veem, 
se vai encrencando consideravelmente. Sinto 
que me não sairei de semelhante dificuldade. 
(RAMOS, 2013, p.99-100)

A dificuldade do narrador em descrever Macobeba é logo 
justificada: 

Houve talvez dois Macobebas. O primeiro, nascido 
numa idade heroica, tinha, como todos os heróis 
que se respeitam, uma existência subjetiva; o 
segundo, atual e bacharel, é um ser de carne e 
osso, como qualquer um de nós. Julgo que este 
foi pouco a pouco tomando o lugar daquele, até 
confundir-se com ele e, de longe, parecerem formar 
os dois um todo indivisível. Tentemos separá-los. 
(RAMOS, 2013, p.100)
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O narrador começa a trabalhar com a fusão de dois 
Macobebas, sendo o primeiro uma espécie de herói, de figura 
mítica, e o segundo, um homem como outro qualquer. A relação 
entre ambos atinge o ápice no fim do primeiro texto – “Não era. 
Mas os outros pensaram que era. E o homem se transformou 
definitivamente em Macobeba” (RAMOS, 2013, p.101) – e se 
desenvolve plenamente em “Macobeba antigo”, cujo primeiro 
período é: “[t]endo-se tornado Macobeba para todos os efeitos, 
o indivíduo a que nos referimos ficou sendo um grande homem” 
(RAMOS, 2013, p.103). A fusão entre os dois Macobebas 
evidencia, portanto, o tom alegórico dos textos, uma vez que 
fundir uma figura humana a um monstro até que a pessoa se 
torne a própria besta é uma maneira de criticar e atacar alguém 
e suas atitudes, o que fica ainda mais claro na sequência:

Macobeba sorria. Alagoas macobebizou-
se. Da capital aos mais remotos sertões 
fervilhavam bichos destruidores, de incisivos 
aguçados e caninos enormes, que estragavam, 
sem cerimônia, o que iam encontrando. Uns 
devoravam com avidez. Outros se contentavam 
roendo modestamente, mas coisa que 
lhes caísse entre as garras era coisa roída. 
(RAMOS, 2013, p.104)

Ainda que o narrador graciliânico não use substantivos 
ou adjetivos que remetam explicitamente ao campo do medo 
ou da monstruosidade, como faz José Mathias, a força do uso 
alegórico da figura de Macobeba permite, justamente, que se 
pinte um cenário de destruição e de caos, do qual o monstro sai 
impune e vencedor:
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Macobeba, resplandecente, mostrava o forro 
das algibeiras e sorria. Fundaram-se asilos, 
abriram-se estradas, derramou-se gasolina – 
a família de Macobeba engordava e era feliz. 
Descobriu-se que havia no interior, entre os 
amigos de Macobeba, uma quantidade razoável 
de assassinos e ladrões de cavalos. Era grave. 
Começaram sussurros. Que diabo! Teriam 
trocado o Macobeba? A coisa assim não prestava, 
era necessário fazer outra. Macobeba continuava 
a sorrir. [...]. E Macobeba sorria. Sorriu sempre. 
Ultimamente sorria desconfiado. Mas sorria. 
E aqui termina a história de Macobeba antigo. 
(RAMOS, 2013, p.104)

Fica muito evidente, então, como a construção do 
Macobeba de Graciliano Ramos difere significativamente da 
de José Mathias, ao não pintar a imagem do monstro usando 
uma seleção lexical voltada para o campo semântico do medo, e 
também se afasta da de Mário de Andrade, ao não optar por um 
trato irônico da assombração. Entretanto, a construção alegórica 
da imagem de Macobeba, com um viés crítico, só é possível pela 
apropriação e reutilização dos aspectos monstruosos e negativos 
anteriormente associados à besta.

“O PRESIDENTE NÃO É DAQUI [...]. SEU NOME É MACOBEBA [...]. AGORA RECEBI 
UMA BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO E PRETENDO CONHECER A TERRA DO CHEFÃO” 
(MANUEL CAVALCANTI PROENÇA, MANUSCRITO HOLANDÊS OU A PELEJA DO CABOCLO 
MITAVAÍ COM O MONSTRO MACOBEBA, 1960)

A quarta aparição de Macobeba é em 1960, no livro 
Manuscrito holandês ou a peleja do caboclo Mitavaí com o 
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monstro Macobeba, de Manuel Cavalcanti Proença. Macobeba 
é mencionado pela primeira vez no capítulo XIII:

– Vofavofe, meu caro. O presidente não é 
daqui, é do estrangeiro. Seu nome é Macobeba, 
não conheço. Agora recebi uma bolsa de 
aperfeiçoamento e pretendo conhecer a terra 
do chefão. Dizem que é difícil falar com ele. 
Tem muitos serviços em todo o mundo e muitos 
ajudantes. (PROENÇA, 1990, p.78)

A “VOFAVOFE (Vou Fazer Você Feliz, Colonizadora 
S/A)” (PROENÇA, 1990, p.79) é um monopólio que controla, 
domina, explora e artificializa todos os recursos dos lugares; 
não há possibilidade de escapar ou de sobreviver às práticas 
predatórias, apresentadas como inovação, conforto e utilidade. 
Como a primeira aparição de Macobeba na trama é na função de 
presidente da Vofavofe, sua imagem é inicialmente construída 
como a de um executivo, uma vez que os substantivos usados 
para se referir a ele são “presidente” e “chefão”. No capítulo 
XXIX, Macobeba reaparece, agora sendo caracterizado da 
seguinte maneira: “Macobeba tinha aparecido na praia do mar, 
bebia água à ufa e fazia aparecer coroas altas em lugares onde 
antes zinga não achava areia preta para se firmar. Os jornais 
contavam. Mitavaí começou a ficar preocupado” (PROENÇA, 
1990, p.159); “[a] coisa teve início com um telegraminha e veio 
caminhando rapidamente da quarta página para as manchetes. 
Macobeba era um flagelo, gigante antropófago, bebedor de água 
do mar. Com uma vassoura enorme que não servia para nada” 
(PROENÇA, 1990, p.161), fazendo, assim, referências explícitas às 
crônicas de José Mathias.
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Desse modo, como Macobeba vai sendo pintado como 
monstro, uma vez que suas atitudes representam perigo e 
destruição para a localidade, como representavam nas crônicas 
de José Mathias, Mitavaí resolve combatê-lo. Em uma batalha 
repleta de elementos mágicos, o herói derrota o monstro, que 
se transforma em uma ave. Após tal conquista, Mitavaí se torna 
o herói do lugar, e começa a ser cotado para ocupar cargos 
relevantes na vida política, o que lhe traz alguns inimigos, que 
decidem apresentar outra faceta do monstro:

Muitos países deviam seu progresso atual à 
compreensão dos políticos adiantados que 
haviam aceitado a colaboração desinteressada 
de Macobeba na dragagem dos rios, na 
formação de ilhas artificiais, no desenvolvimento 
do azeite de peixe como combustível [...]. 
Matara Macobeba, era certo, mas com isso 
cometera um novo crime, muito maior que o 
primeiro, pois o Monstro, apresentado como 
inimigo do país, era generoso e pacífico. 
(PROENÇA, 1990, p.204-205)

Há, portanto, três caracterizações do monstro dentro 
da obra. No primeiro momento, ele surge como “presidente” 
e “chefão” da “Vofavofe”; no segundo, pintado como nas 
crônicas de José Mathias, é tratado como “monstro”, “flagelo”, 
“gigante”, “antropófago” e “bruto”, de modo que suas atividades 
representam um perigo para a região e ele precisa ser combatido. 
No terceiro momento, como na citação acima, ele não deixa de 
ser chamado de monstro, mas agora é um monstro “generoso e 
pacífico”, perdendo seu aspecto ameaçador.
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CONCLUSÃO
As análises realizadas aqui apresentam diferentes 

refigurações de Macobeba no corpus selecionado. Para além do 
seu surgimento em abril de 1929, por José Mathias (Júlio Bello), 
o monstro reaparece no texto de Mário de Andrade, em maio 
do mesmo ano, em dois escritos de Graciliano Ramos, em 1930, 
e no livro de Cavalcanti Proença, em 1960. Diante das análises 
desses quatros textos é possível perceber que as refigurações 
do monstro Macobeba são um exemplo de sobrevida de uma 
personagem no Modernismo brasileiro:

Refiro-me ao conceito de sobrevida e aludo, deste 
modo, àquelas práticas em que reconhecemos 
a personagem como entidade refigurada. Isso 
acontece por vezes em contextos e em narrativas 
literárias, por exemplo, na paródia, na citação ou na 
incorporação de uma personagem numa narrativa 
subsequente àquela em que originalmente existiu. 
REIS, 2017, p.129)

Além de um exemplo de sobrevida, as refigurações 
de Macobeba mostram como as diferentes reaparições, em 
contextos variados, escritas por diversos autores, geram uma 
série de variações em diversos elementos da caracterização do 
monstro, como aqui brevemente exploradas.
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TRAÇOS DE CONSTITUIÇÃO DA PERSONAGEM
GERMANO DE MELO, DE MIA COUTO

Luciana Morais da Silva

Os imperadores têm fome de terra e os seus soldados são 
bocas devorando nações. (COUTO, 2015, p.18)

As palavras da narradora Imani, logo no início da história, 
acabam por identificar o papel dos soldados diante da fome de 
seus imperadores. Ela divide com o Sargento Germano de Melo 
a capacidade de contar histórias, pois enquanto ele, em seus 
relatórios, remete-se a seus superiores, Imani, a personagem 
sem identidade definida, recupera os obscuros e profundos 
caminhos por sua terra. A jovem protagonista define, então, sua 
identidade:

Chamo-me Imani. Este nome que me deram não é 
um nome. Na minha língua materna “Imani” quer 
dizer “quem é?”. Bate-se a uma porta e, do outro

lado, alguém indaga:

— Imani?

Pois foi essa indagação que me deram como 
identidade. Como se eu fosse uma sombra sem 
corpo, a eterna espera de uma resposta. (COUTO, 
2015, p.18-19)

O vazio de significação presente no nome da personagem e, 
em certo sentido, reproduzido no início de sua existência acaba 
por não se perpetuar no decorrer da narrativa, principalmente 
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após seu papel de narradora ao lado de Germano de Melo. 
Trata-se, pois, de uma personagem essencial para a constituição 
da ficção de Mia Couto. É, afinal, Imani a personagem que 
compartilha suas primeiras impressões acerca do recém chegado 
sargento:

Na verdade, logo nesse dia se viu que este 
português era diferente de todos os outros 
europeus que nos visitaram. Ao desembarcar 
da piroga, arregaçou prontamente as calças e 
caminhou pelos seus próprios pés. Os outros 
brancos, portugueses ou ingleses, usavam as 
costas dos negros que os carregavam para 
terra firme. Ele foi o único que dispensou esses 
serviços.

Aproximei-me, na altura, curiosa. O sargento 
pareceu-me mais alto do que era, acrescentado 
de tamanho pelas botas cheias de lama. O que 
mais notei foi a sombra que lhe toldava o rosto. 
Os olhos eram claros, de uma cor quase cega. 
Uma nuvem de tristeza, porém, lhe ensombrava 
o olhar. (COUTO, 2015, p.75)

A tristeza presente no olhar traria, por conseguinte, 
uma primeira impressão acerca do incômodo constante a 
atormentar o quotidiano de Germano. Essa personagem, apesar 
de responsável, já que fora “destacado para capitanear o posto 
de Nkokolani e, nessa fronteira com o inimigo Estado de Gaza, 
representar os interesses dos portugueses” (COUTO, 2015, p.37), 
pouco a pouco vai demonstrando sua completa insatisfação em 
ser parte dessa empreitada e, mesmo, compor o exército. No 
mundo construído por Couto, não há um único percurso para os 
sintomas que maculam a existência do sargento, ao contrário, 
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são muitos os sentidos e sentimentos, que descritos, dão corpo 
ao caráter dúbio e confuso da personagem. Como Germano 
destaca:

É assim que me tenho posto a congeminar numa 
mais ampla indagação: que pensam os pretos de 
nós? Que histórias fabricam a propósito da nossa 
presença? Bem sei que, como soldado, essas 
dúvidas não me deveriam atormentar. Talvez 
tenha demasiadas perguntas para um militar. 
Talvez nunca venha a ser um soldado. Pelo menos 
ao serviço deste regime. Não porque seja um 
convicto republicano. Mas porque, conforme 
já disse, não foi por vocação que ingressei na 
Escola do Exército. Em casa não me deram 
alternativa. Deixaram-me com a mala feita junto 
à entrada da Escola do Exército. E nunca mais a 
minha família me visitou. Nem tão pouco agora 
sabem ou querem saber do meu paradeiro. O 
exército foi quem tratou da minha educação. E 
será certamente o exército que cuidará do meu 
funeral.
(COUTO, 2015, p.68-69)

Sem antepassados e sem um conhecimento pleno da 
terra que agora habita, o sargento é construído para mostrar a 
partir da repetição do “talvez” a insegurança presente naquele 
que deveria ser uma autoridade local. Além disso, questionar o 
raciocínio dos “pretos” realoca o local da população com a qual ele 
agora irá dividir espaços e, de certo modo, a vida. O preconceito 
demonstrado na pretensa “fabricação” de histórias coloca em 
questão a própria presença portuguesa em Moçambique, já que, 
no decorrer da narrativa, vai sendo iluminado o débil domínio 
português nas regiões percorridas e relatadas pelo sargento.
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Dessa maneira, a incerteza contínua, configurada na 
construção do próprio sargento, coloca em suspeição sua 
constituição como autoridade. O “recurso à autoridade” 
(FURTADO, 1980, p.54), nesse caso a de um militar, deveria 
dar-lhe alguma voz de comando, entretanto, é na contramão 
desse domínio que Germano vai sendo configurado pela sua 
fragilidade e, ainda, monstruosidade. A aversão aos moradores 
locais, desconfiando de suas crenças e saberes, apesar de deles 
necessitar até mesmo para sua proteção, indica a debilidade 
moral de um homem expulso de sua terra, mas alimentado por 
uma questionável superioridade.

A composição de uma autoridade falha e, por vezes, 
questionável, remete para um dos traços mais comuns da 
produção do fantástico. Nesse sentido, o processo de construção 
da personagem Germano de Melo e o esvaziamento de sua 
autoridade militar ratificam a dubiedade tão cara ao fantástico. 
A narrativa de Mia Couto reforça a plausibilidade das ações ao 
empregar a figura de Germano de Melo como um respeitável 
sargento, porém frágil e em constante dúvida. Como observa 
Filipe Furtado, pesquisador português sobre o tema do fantástico:

Em grande número de casos, com efeito, a 
narrativa procura atestar a realidade objectiva 
daquilo que encena com dados fictícios ou 
manipulados, mas atribuindo-os a fontes 
vulgarmente consideradas de grande confiança 
e probidade. Para tal, socorre-se com frequência 
de diversos meios, sobretudo o testemunho 
de certas personagens caracterizadas pelo 
seu prestígio, o apoio confirmativo prestado 
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por documento de vária índole, a referência 
enganadora a dados imaginários entretecidos 
com outros reconhecidamente verídicos ou, 
ainda, a distorção fraudulenta destes últimos. 
(1980, p.54)

O conjunto de traços que constituem a personagem, desde 
sua autoridade que necessita continuamente da aprovação 
de seus superiores – “escreve-lhe o humilde subordinado de 
Vossa Excelência” (COUTO, 2015, p.37) –, até sua inexplicável 
negação em aceitar-se como soldado designado para um cargo 
– “talvez eu nunca venha a ser um soldado” (COUTO, 2015, 
p.69), confronta a relação histórico-memorialística estruturada 
pelos macro-elementos discursivos: datas – a precisão das datas 
impressas em cada carta do sargento –; os locais – Moçambique 
e o Porto –; e, indubitavelmente, a referência a personagens 
da História, caso, por exemplo, do “Imperador Ngungunyane” 
(COUTO, 2015).

Germano de Melo era o soldado designado para assumir o 
posto de Nkokolani, mas também um deportado sem pátria. Sua 
busca incansável por preencher relatórios e estabelecer relações 
por meio de cartas, apesar de necessária à confecção narrativa, 
demonstra-se vazia e mesmo fugaz, como se pode ver em trecho 
de sua décima segunda carta:

Não chegou a levantar-se do bolorento sofá 
quando me preveniu:

— Prepare-se, meu caro Germano. Não vai gostar 
do que aí está.

— Que encomenda é esta?
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— São as suas cartas, as que enviou durante 
estes meses. Estão todas aí. Sacudi a cabeça: as 
minhas cartas? Era José d’Almeida que as remetia 
de volta? E por que razão as reenviava agora? O 
que Fragata a seguir me revelou foi a derradeira 
punhalada no meu já magoado peito: nenhuma 
das minhas cartas tinha alguma vez chegado 
às mãos do Conselheiro José d’Almeida. Quem 
as leu e quem respondeu foi sempre o tenente 
Ayres de Ornelas.

— Não entendo absolutamente nada, meu 
caro Fragata. Tudo aquilo que escrevi… 
(COUTO, 2015, p.335)

Nem mesmo as cartas de Germano encontravam o verdadeiro 
destinatário. Talvez o destino de suas correspondências estivesse 
vinculado ao conflituoso modelo de domínio perpetuado na 
colônia e principalmente pela personagem. Fato é que o sargento 
constrói-se por meio de vazios, permitindo uma leitura bastante 
contundente de sua posição como a de um simples ocupante da 
terra, já que não comandava efetivamente nada, sendo vítima 
de enganos até mesmo em sua correspondência.

O percurso da narrativa indica muitos caminhos e discussões, 
contudo, o uso do “recurso à autoridade” demonstrado a partir 
de uma desconstrução da autoridade da própria personagem, 
que também narra a história – “narrador [, aquele que] retira 
da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou 
a relatada pelos outros” (BENJAMIN, 1987, p.201) –, sendo 
também interveniente na ação – narrador autodiegético, aquele 
que narra suas próprias ações (GENETTE, s/d., p.247)–, interfere 
no complexo processo de estruturação desse ente ficcional que, 
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nitidamente, se situa como uma possível personagem histórica 
e, ainda, como um possível marco do discurso fantástico. Não se 
quer dizer com isso que Mia Couto, em Mulheres de cinza, tenha 
tramado uma ficção fantástica, mas, é plausível depreender que, 
de modo geral, as estratégias de produção de sua personagem 
se assemelham aos modelos de constituição de personagens 
pertencentes aos discursos fantásticos.

Diversamente da composição de um ser de aparência 
monstruosa, com traços inumanos ou deformes, Germano é 
descrito como um homem alto e de olhos claros – “era o que 
surgia perante os seus olhos azuis, repentinamente verdes de 
medo” – (COUTO, 2015, p.385), sem nenhuma mutilação ou 
deformação em seu exterior. A aparência externa da personagem 
seria, portanto, diferente dos locais de Nkokolani, conforme vai 
sendo descrito na narrativa, porém comum e, mesmo, corriqueira 
ao ser comparado com outras personagens brancas como ele 
(COUTO, 2015). Há na narrativa do escritor moçambicano uma 
nítida divisão entre os da terra, ainda que inimigos de diferentes 
tribos, e os de fora, fazendo emergir múltiplas divisões mesmo 
após a tentativa de unificação portuguesa, pois em alguns 
estabelecimentos era proibida, por exemplo, a entrada dos 
autóctones – “meu caro sargento, eles já sabem: aqui há regras. 
Aqui, esta gente não entra” (COUTO, 2015, p.78).

As divisões conflituosas dos grupos, a tentativa de impor 
sua nova ordem – “as regras, a partir de agora, quem as dita 
sou eu” (COUTO, 2015, p.78) –, acabam por sobrecarregar a 
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personagem Germano que, desde sua partida de Portugal, 
demonstra perder suas referências, como se nota a seguir:

O que acontece é que parte de mim ficou para 
sempre numa praça do Porto com as balas do meu 
próprio exército roçando-me a pele e a vida. Mais 
do que lembrança da revolta de 31 de Janeiro, não 
me sai da cabeça o dia em que me levaram, a mim 
e a outros amotinados, do calabouço para uma 
embarcação. Atravessámos as ruas e o porto de 
Leixões sob forte escolta militar. Não nos temiam 
a nós. Receavam, sim, a reação dos populares que 
enchiam a cidade. Senti pela primeira vez orgulho 
na farda que envergava. Mas esse sentimento 
logo esmoreceu, ao entrarmos no navio onde iria 
funcionar o Conselho de Guerra que nos iria julgar. 
Grande cobardia a dos nossos governantes. Não 
bastava que nos escondessem dos olhares dos 
outros. Era preciso ocultar a farsa do julgamento 
nas brumas do mar. O paquete onde embarquei 
chama-se curiosamente Moçambique. Mal eu 
sabia que, nesse tribunal militar, decidiriam pela 
minha deportação para a colónia do mesmo 
nome. (COUTO, 2015, p.174)

A descrição dos últimos momentos da personagem em sua 
terra e seu exílio para Moçambique permite que se perceba sua 
fragmentação, pois como o mesmo observa parte de si ficara no 
Porto, perdido e à deriva, sem poder recuar e com uma profunda 
tristeza por encaminhar-se para a deportação. Para Edward Said, 
“o exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é 
terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser 
humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua 
tristeza essencial jamais pode ser superada” (2003, p.46).
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A experiência da deportação é descrita pela emotividade 
contida nas cartas de sobrevivência do sargento – “não fossem 
as cartas que lhe escrevo, Excelência, e a minha solidão seria 
insuportável” (COUTO, 2015, p.172) –, que ingenuamente 
acredita ser capaz de cumprir uma missão em Moçambique, 
entretanto, o quotidiano vai encaminhando a personagem para 
sucumbir aos seus medos mais profundos, como, por exemplo, 
não ser mais capaz de escrever suas cartas, vendo suas mãos 
desaparecerem – “com crescente frequência lhe ocorriam esses 
episódios: deixava de sentir as mãos. Tornava-se, então, inábil e 
dependente como uma criança” (COUTO, 2015, p.180).

Nas palavras de H. P. Lovecraft, “a emoção mais antiga 
e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais 
antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido” (2007, 
p.13). Para Germano de Melo, o desconhecido estava na nova 
terra, Moçambique, como também a cada vez que “uma certeza 
o impelia[...][,] as mãos haviam-lhe desaparecido. Tinha o 
caminhar de um cego: os braços estendidos, mais trémulos que 
a voz” (COUTO, 2015, p.180). Os episódios de desaparecimento 
das mãos do sargento seriam parte de seu imaginário, doença, 
uma previsão do futuro ou, de fato, manifestações do insólito?

A narrativa não produz explicações nem empíricas, nem 
metaempíricas, para a estranha incapacidade da personagem 
em ver suas mãos. Ele simplesmente, ao vivenciar tais ataques, 
necessita de ajuda, indicando mais uma vez a fragilidade presente 
na construção dessa personagem que, apesar de designado 
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para o posto de Nkokolani, demonstra-se constantemente 
dependente seja da ajuda de Imani, seja de alguém que receba 
suas cartas.

Como bem observa José Gil, em seu ensaio 
“Metafenomenologia da monstruosidade: o devir-monstro”, 
o “monstro não se situa fora do domínio humano: encontra-
se no seu limite” (2000, p.170). Qual o limite para aflorar a 
monstruosidade? Trata-se, talvez, de um limite vacilante e, por 
vezes, desconhecido, já que a monstruosidade não se representa 
por meio da obviedade do deforme, ao contrário, há lesões mais 
profundas e torturantes que podem se acolher no interior do 
sujeito.  Segundo Michel Foucault:

Vemos que se esboça uma mudança, que 
é de certo modo a autonomização de uma 
monstruosidade moral, de uma monstruosidade 
de comportamento que transpõe a velha categoria 
do monstro, do domínio da alteração somática e 
natural para o domínio da criminalidade pura e 
simples. A partir desse momento, vemos emergir 
uma espécie de domínio específico, que será o da 
criminalidade monstruosa ou da monstruosidade 
que tem seu ponto de efeito não na natureza, 
mas no próprio comportamento. (2001, p.92-93)

A monstruosidade não mais da natureza, mas da própria 
conduta (2010, p.92), faz-se presente em todo o processo de 
colonização, principalmente ao levar-se em conta a relação de 
domínio existente entre os povos autóctones e os estrangeiros. 
Como se percebe nos argumentos do próprio sargento: “não sei 
por que razão me causa impressão ver um preto escrever. Apraz-
me que falem a nossa língua com propriedade e sem sotaque. 
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Contudo, sinto como uma invasão o domínio que eles possam 
ter da escrita” (COUTO, 2015, p.313); o incômodo sentido por ele 
seria determinado pela sua já mencionada relação de pretensa 
superioridade para com os locais.

Assim, nem mesmo sua condição de exilado, portanto, 
fraturado pelo distanciamento de sua pátria, torná-lo-ia alguém 
mais consciente da necessidade de conectar-se com os únicos 
capazes de ajudá-lo diante dos conflitos de sua nova terra. Para 
ele, a África o tornava doente, mais do que jamais fora, após a 
expulsão de sua pátria. Seus desejos e suas constantes mudanças 
de humor compõem suas cartas emocionadas, as quais jamais 
chegariam para o seu destinatário. Suas nuances transtornadas 
se sucedem até a configuração de um homem também alterado, 
talvez mutilado, que por sua vez, é incapaz de compreender 
seus limites, ou os limites dos portugueses, diante da guerra. 
Nesse mundo que não é o seu, Germano pouco a pouco vai 
demonstrando sua fragilidade e amargura diante da vida, assim, 
denunciando seus preconceitos e mesmo a monstruosidade 
presente em sua contínua arte de não ser responsável por seus 
atos.

A construção de Germano de Melo, em Mulheres de cinza, 
ao lado de Imani, permite que se perceba o tênue caminho 
entre o monstruoso e o não-monstruoso, pois cada personagem 
traz em si traços dessa constituição que ultrapassa o limite do 
domínio humano ao impor seu comportamento mais doentio 
ao outro, transformando-o por vezes em um escravo de desejos 
alheios. São personagens que se complementam uma pelo olhar 
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da outra, possibilitando que múltiplos traços de estruturação 
sejam pouco a pouco equilibrados na confecção de um ser 
ficcional complexo.

Como bem observa Jeffrey Jerome Cohen, em “A cultura 
dos monstros: sete teses”:

Para que possa normalizar e impor o monstro 
está continuamente ligado a práticas proibidas. 
O monstro também atrai. As mesmas criaturas 
que aterrorizam e interditam podem evocar 
fortes fantasias escapistas; a ligação da 
monstruosidade com o proibido torna o monstro 
ainda mais atraente como uma fuga temporária 
da imposição. Esse movimento simultâneo 
de repulsão e atração, situado no centro da 
composição do monstro, explica, em grande 
parte, sua constante popularidade cultural[...] 
Nós suspeitamos do monstro, nós o odiamos ao 
mesmo tempo em que invejamos sua liberdade. 
(2000, p.48)

A monstruosidade configurada entre o medo e a atração 
(2000, p.53), como diz Cohen, estaria diretamente vinculada à 
relação existente entre Imani e Germano, pois ele sente desejo 
por uma “preta da terra” e ela por um “branco português”, 
indicando o confronto e mesmo apagamento de certos 
pactos sociais estabelecidos, principalmente ao minimizar 
os preconceitos e as barreiras dentro de seus mundos. Imani, 
apesar de ter uma família dividida entre os costumes locais e 
as crenças católicas, bem como a língua, apreendidas com os 
portugueses, vivencia um conflito familiar e subjetivo por sentir-
se mais próxima do sargento do que deveria.
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Há, no conjunto de estratégias que compõem a narrativa, 
um plano mais amplo que se emoldura por meio dos conflitos 
entre os portugueses, seus subordinados e os povos dissidentes, 
mas também existe em uma perspectiva de encaixe, um núcleo 
mais restrito que é constituído pelo conflito de Imani entre sua 
fidelidade ao sargento e sua relação com um irmão opositor, que 
fora iniciado nos ritos da terra.

Desse modo, percebe-se que as estratégias empregadas 
para a construção de Germano, desde o recurso a uma autoridade 
falha e, mesmo, inexistente, como também sua paixão por Imani, 
uma relação contraria aos modelos estabelecidos pelos demais 
brancos, ratificam a composição de um ser de discrepâncias. A 
monstruosidade da personagem é apresentada a partir de sua 
necessidade de ser corrigido, readaptado pelo exílio, entretanto, 
é o próprio distanciamento de sua terra natal que agrava sua 
condição de exceção, uma vez que Germano, em África, é 
diferente dos da terra, mas não adaptado aos moldes de seus 
compatrícios. A anomalia da personagem não se situa em sua 
aparência ou nos episódios de incapacidade de ver suas mãos, 
mas no conjunto de suas ações, fundamentando o princípio do 
distúrbio do comportamento estudado por Foucault (2001).

Germano poderia ser apenas um ser em recuperação, 
contudo, as marcas que o constituem iluminam a existência 
de uma personagem inapta, saudosa de um lar de escuridão e 
apagamento – “nasci e vivi entre sombras. A minha casa tinha 
o cheiro e o silêncio de um orfanato. Eu tinha tudo para ser um 
bom soldado” (COUTO, 2015, p.154) –, marcada pela lembrança 
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de uma mãe que o deixara a porta da escola militar, portanto, 
sem passado, e ainda saudoso do que poderia ter sido ao lado de 
seus familiares. O retorno ao passado seria, nesse sentido, uma 
fuga possibilitada pela ilusão da confecção de outro espaço-
tempo que, logicamente, jamais poderia ser buscado. Vê-se, 
assim, que “o monstro é o grande modelo de todas as pequenas 
discrepâncias. É o principio de inteligibilidade de todas as 
formas – que circulam na forma de moeda miúda – da anomalia 
(FOUCAULT, 2001, p.71). Essa figura de uma monstruosidade 
não monstruosa e marcada por pequenos desvios seria, então, 
parte integrante da constituição de uma monstruosidade muito 
peculiar ao recorte histórico e memorialístico proposto por Mia 
Couto em Mulheres de Cinza.

Como desfecho do pequeno percurso empreendido pela 
monstruosidade construída pelos excessos que compõem 
a personagem Germano de Melo, de Mia Couto, deixa-se a 
epígrafe do capítulo cinco do referido livro, que diz:

Sorte a dos que, deixando de ser humanos, se 
tornam feras. Infelizes os que matam a mando de 
outros e mais infelizes ainda os que matam sem 
ser a mando de ninguém. Desgraçados, enfim, 
os que, depois de matar, se olham ao espelho e 
ainda acreditam serem pessoas.
(COUTO, 2015, p.73)

A monstruosidade e suas nuances são traçadas, portanto, 
por meio da ruptura de fronteiras, que, por sua vez, manifestam 
e desenvolvem a revelia de qualquer controle ou explicação, 
conforme as estratégias da narrativa fantástica (FURTADO, 1980, 
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p.86), ações que acabam por serem nefastas para a personagem. 
Caso, por exemplo, das atitudes de Germano de Melo, que 
transita entre pólos opositivos, sendo herói e vilão, o monstro 
e o salvador. Como destaca Gil, “a fronteira para além da qual 
se desintegra a nossa identidade humana está traçada dentro 
de nós” (2000, p.177). Assim, a monstruosidade perceptível no 
constructo da personagem seria composta pela fratura de sua 
humanidade ao deixar subjugar por seus preconceitos.

Os muitos elementos da monstruosidade presentes na 
configuração da personagem micoutiana remetem para a 
produção de uma narrativa que questiona o discurso dominante, 
tornando-o vulnerável e, ainda, desconstruindo-o a partir do 
olhar feminino. A narrativa questiona a construção de um novo 
mundo a partir das amargas penas do passado, permitindo que, 
pelo viés do insólito, o exagero presente nas ações de Germano 
beire a loucura, mas com ela não se confunda, já que o sargento, 
parte do exército português, representa na narrativa uma 
autoridade, ainda que sem poder, a ser respeitada.
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A MONSTRUOSIDADE DO PACTÁRIO FAUSTO
Lenice Alves Soares

Em homenagem aos 200 anos de Frankenstein, motivo 
do presente encontro, podemos, primeiramente, traçar um 
pequeno paralelo entre as obras Frankenstein, ou o Prometeu 
moderno, de Mary Shelley, e Fausto, de Goethe:

- Seus respectivos autores foram contemporâneos: Mary 
Shelley nasceu em 1797 em Londres e faleceu em 1851 na 
mesma cidade; Johann Wolfgang von Goethe nasceu em 1749 
em Frankfurt e faleceu em 1832 em Weimar;

- Frankenstein foi lançado em 1818, exatamente entre 
as publicações de Fausto I e II, que foram em 1808 e 1832, 
respectivamente;

- A face prometeica de seus respectivos protagonistas: 
Victor Frankenstein e Fausto, ambos homens que desejam 
conhecimentos para além do já alcançado pelos seres humanos, 
ultrapassando limites nas respectivas épocas em que viveram 
(EGGENSPERGER, 2017);

- A criação de um ser em laboratório: Frankenstein, na obra 
de Mary Shelley, e o homúnculo, criação de Wagner, assistente 
de Fausto, na parte II da obra de Goethe;

- As personagens protagonistas, Victor Frankenstein e 
Fausto, refletem as insatisfações, os anseios e os medos das 
respectivas épocas que representam – Fausto, o Renascimento, 
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Frankenstein, a Revolução Industrial - momentos nos quais a 
humanidade vivia uma mudança de paradigma no que concerne 
ao conhecimento humano.

Embora possamos traçar esses paralelos entre as obras 
Frankenstein, o Prometeu moderno, de Mary Shelley, e Fausto, de 
Goethe, nos deteremos, na presente comunicação, a fazer uma 
reflexão acerca da “monstruosidade” da personagem Fausto, na 
obra de Goethe, obra esta escrita pelo autor alemão ao longo 
de cerca de sessenta anos, abrangendo parte dos séculos XVIII e 
XIX. Teceremos também considerações a respeito da construção/
figuração da personagem, assim como sobre sua refiguração e 
sobrevida (REIS, 2015).

O pacto com o demônio, temática que remonta à Idade 
Média, e considerado um tema comum à literatura fantástica 
(CAILLOIS, Apud TODOROV, 1992), por si só já poderia colocar a 
personagem Fausto no rol das personagens monstruosas. Com o 
desejo de ampliar os limites de seus conhecimentos, eternamente 
insatisfeito, mesmo com todos os saberes já adquiridos por ele, 
Fausto rompe com o racionalismo e faz um pacto/aposta com 
Mefistófeles, personagem representante do diabo.

O Fausto de Goethe é um homem das ciências, um 
representante do paradigma científico-racionalista do 
Renascimento, e, apesar de já ter estudado e dominar várias áreas 
do conhecimento humano, não vê mais sentido em sua existência, 
pois não descobriu a resposta para o grande mistério da vida.

Goethe situou seu Fausto no final da Idade Média, época 
de transição para a Idade Moderna, e de profundas mudanças, 
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questionamentos e crises. A personagem Fausto representa o 
homem renascentista com sua sede de saber, mas já assolado 
pelas crises que a Reforma Luterana e a Contrarreforma da 
Igreja Católica trazem consigo: O saber acadêmico já não lhe traz 
satisfação, nem todas as respostas, e a ameaça da danação, por 
ter se afastado dos dogmas da Igreja, ainda assombra, pois “para 
onde quer que se olhasse, de um extremo ao outro da Europa, 
também era fácil testemunhar a prática de uma autoritária 
repressão do pensamento herético, tanto pelos protestantes 
quanto pelos católicos” (WATT, 1997, p.135).

No monólogo inicial, na primeira parte da tragédia, já 
somos confrontados com este homem insatisfeito e atormentado 
(Figura 1):

(Num quarto gótico, com abóbadas altas e 
estreitas, Fausto, agitado, sentado à mesa 
de estudos) / Fausto: Ai de mim! Da filosofia/ 
Medicina, jurisprudência,/ E, mísero eu! Da 
teologia,/ O estudo fiz, com máxima insistência./ 
Pobre simplório, aqui estou/ E sábio como dantes 
sou!/ De doutor tenho o nome e mestre em 
artes,/ E levo dez anos por estas partes,/ Pra 
cá e lá, aqui ou acolá/ Os meus discípulos pelo 
nariz./ E vejo-o, não sabemos nada!/ Deixa-me a 
mente amargurada./ Sei ter mais tino que esses 
maçadores,/ Mestres frades, escribas e doutores;/ 
Com dúvidas e escrúpulos não me alouco,/ Não 
temo o inferno e Satanás tampouco/ Mas mata-
me o prazer no peito;/ Não julgo algo saber 
direito,/ Que leve aos homens uma luz que seja/ 
Edificante ou benfazeja./ Nem de ouro e bens 
sou possuidor,/ Ou de terreal fama e esplendor;/ 
Um cão assim não viveria!/ Por isso entrego-me 
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à magia,/ A ver se o espiritual império/ Pode 
entreabrir-me algum mistério,/ Que eu já não 
deva, oco e sonoro,/ Ensinar a outrem o que 
ignoro;/ Para que apreenda o que a este mundo/ 
Liga em seu âmago profundo,/ Os germes veja 
e as vivas bases,/ E não remexa mais em frases. 
(GOETHE, 2004, p.63)

A primeira cena da tragédia, intitulada Noite, já traz uma 
certa caracterização da personagem que dá título à obra: Fausto, 
homem em crise e atormentado, tanto com sua própria vida, 
quanto com a realidade que o cerca, que chegou ao seu limite, e 
é capaz de qualquer coisa para conseguir realizar seus anseios e 
romper com essa realidade.

Desde a Idade Média e até o início da Era Moderna, 
as universidades constituíam-se de quatro 
faculdades, as quais englobavam todas as demais 
disciplinas: teologia, jurisprudência, medicina 
e filosofia. Mencionando as quatro faculdades, 
Fausto dá a entender que já estudara tudo o que 
era possível a um homem de seu tempo estudar. 
Embora feitos “com máxima insistência”, todos 
esses estudos parecem-lhe agora vãos e inócuos; 
expressando pesar por ter se dedicado também 
à teologia, antecipa de certo modo a negação de 
princípios fundamentais da fé cristã e explicita 
assim os pressupostos de sua futura associação 
com Mefistófeles. (MAZZARI, 2004, p.63, nota 2)

Em sua insatisfação, Fausto explicita que, além de não se 
ater a escrúpulos e tão pouco temer “o inferno e Satanás”, se 
dedica agora à magia para alcançar seus intentos, rompendo 
com o que é permitido e adentrando no terreno do sobrenatural. 
Ainda na mesma cena, Fausto avista o símbolo do Macrocosmo, 
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remetendo à sua ligação com a alquimia, e, a seguir, invoca o 
“Gênio da Terra”, que aparece, conversa com ele, mas não o 
ajuda, desaparecendo em seguida. O Gênio se apresenta como 
o espírito da vida terrena e orgânica, mas o espírito humano de 
Fausto não está à sua altura (MAZZARI, 2004, p.69, nota 5), como 
podemos perceber na sequência do diálogo entre eles:

Fausto: Fugir-te, eu, flâmeo vulto? Qual!/ Sou 
eu, sou Fausto, o teu igual! O Gênio: No ardor da 
ação, no afã da vida/, Fluo, ondulo, urdo, ligo,/ 
Cá e lá, a tramar./ Berço e jazigo,/ Perene mar,/ 
Urdidura alternante,/ Vida flamante,/ Do tempo 
assim movo o tear milenário,/ E da Divindade 
urdo o vivo vestuário. Fausto: Tu, que o infinito 
mundo rondas,/ Gênio da Ação, sinto-me um só 
contigo! O Gênio: És um, com o gênio que em ti 
sondas;/ Mas não comigo! (Desaparece) Fausto 
(abatendo-se em desespero): Mas não contigo?/ 
Então, com quem?/ Eu, da Deidade a imagem!/ E 
nem, sequer, contigo! (GOETHE, 2004, p.73)

A caracterização, ou a figuração da personagem Fausto 
como alguém que, por sua insatisfação, rompe com sua 
realidade racional, histórica, cultural, e até física, adentrando no 
terreno do irracional e da metafísica, se dá diretamente pela sua 
fala, repleta de interrogações e interjeições, e pelas indicações 
cenográficas (“abatendo-se em desespero”) por se tratar de uma 
obra dramática, sendo apoiada também por toda a caracterização 
temporal e espacial da cena – noite, num quarto gótico – 
remetendo o espectador/leitor a uma atmosfera sobrenatural e 
fantástica. Aliás, o insólito tem sua força justamente em romper 
com os valores dominantes e questionar o mundo circundante, 
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“real”. Reis fala da funcionalidade e da “relevância estética do 
insólito, capaz de exibir fraturas existenciais e comportamentos 
de subversão” em personagens em “contextos com significativa 
marcação periodológica” (2012, p.61), exatamente como 
podemos observar em Fausto.

Interrompendo essa atmosfera, ainda na primeira 
cena, entra Wagner, o assistente de Fausto, tirando-o de seus 
questionamentos, e o trazendo novamente à realidade externa:

(Batem à porta )/ Fausto: Meu fâmulo é – mortal 
azar!/ Destrói-me a máxima ventura!/ Vem-me a 
riqueza das visões turbar/ A seca, estéril criatura! 
(GOETHE, 2004, p.73/75)

Fausto o trata com impaciência, posto que Wagner pode 
ser visto como seu contraponto: racional, lógico, dedicado, 
ajustado, sem grandes questionamentos existenciais. Vale 
ressaltar que na segunda parte da tragédia (GOETHE, 2007), 
Wagner reaparecerá como aquele que consegue criar em 
laboratório um homúnculo (ideia vinda da alquimia com 
Paracelso), o que demonstra o retorno de sucesso de sua 
dedicação aos estudos e experimentos, os quais foram 
abandonados por Fausto. Isto demonstra também que o que 
poderia ser considerado magia na Idade Média (a alquimia) se 
torna ciência mais tarde, com o sucesso do experimento em 
laboratório. Mas, voltando à presença de Wagner na primeira 
parte, já que sua figura ajuda na caracterização do próprio 
Fausto, comenta Mazzari: “Goethe introduz assim um tipo de 
‘estudioso’ inteiramente livresco, uma caricatura da então 
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incipiente tradição humanística e retórica, representada 
sobretudo por Erasmo de Roterdã” (2004, p.75, nota 7).

Quando Wagner sai, Fausto volta aos seus questionamentos 
e à sua “aflição” iniciais, já que considera que seu assistente Wagner 
se contenta com pouco, e sua conversa com ele é caracterizada 
como “oca”, “rasa” e “fria”. Assim, sem perspectivas, pois nem 
o “Gênio da Terra” pode ajudá-lo, Fausto decide tirar a própria 
vida, pois esta ainda seria uma oportunidade de alcançar “novas 
regiões de atividade pura”, mesmo ciente do risco de “tormento 
eterno” ou de até “resvalar no Nada”. Mas, ao levar a taça (com 
veneno) aos lábios, Fausto escuta o coro dos festejos da Páscoa, 
o que o impede de consumar o seu ato, e pode representar a 
oportunidade de uma nova vida para ele. É o insólito entrando 
de vez em cena. (Figura 2)

Na cena seguinte, ao ar livre, fazendo seu passeio de 
Páscoa com Wagner, Fausto se depara com pessoas simples 
da cidade, em grupos, o que faz com que ele perceba a vida, a 
primavera, e se confronte novamente com suas angústias, seus 
desejos contraditórios, já adiantando o que irá acontecer na 
cena seguinte, com a aparição de Mefistófeles. Isso é reforçado 
ainda na sequência da mesma cena, com o aparecimento do cão 
negro, que irá se transformar em Mefistófeles na cena seguinte. 
(Figura 3)

Fausto: Apenas tens consciência de um anseio; / 
A conhecer o outro, oh, nunca aprendas! / Vivem-
me duas almas, ah! No seio, / Querem trilhar 
em tudo opostas sendas; / Uma se agarra, com 
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sensual enleio/ E órgãos de ferro, ao mundo e à 
matéria; / A outra, soltando à força o térreo freio, 
/ De nobres manes busca a plaga etérea. / Ah, 
se no espaço existem numes, / Que tecem entre 
céus e terra o seu regime, / Descei dos fluidos 
de ouro, dos etéreos cumes, / E a nova, intensa 
vida conduzi-me! / Sim! Fosse meu um manto 
de magia, / Que a estranhos climas me levasse 
prestes, / Pelas mais deslumbrantes vestes, Por 
mantos reais eu não o trocaria.
(GOETHE, 2004, p.119)

Para Ian Watt (1997), Fausto, como representante do 
“individualismo moderno”, assim como Dom Quixote ou Dom 
Juan, são “nômades solitários” por escolha, e existem num “vácuo 
doméstico”, sem vínculos familiares ou laços de amizades, sendo 
seus criados seus únicos laços permanentes.

É igualmente verdadeiro que nenhum deles 
estabeleceu amizades estreitas e sólidas nem 
mesmo com homens e mulheres cujas opiniões 
fossem semelhantes às suas. Nos três casos, a única 
ligação permanente do herói é com seu criado, 
seja ele um secretário ou um escudeiro. Trata-se 
de uma coincidência surpreendente. Decerto, o 
criado-contraste é um instrumento literário de 
grande utilidade, e por isso transformou-se em um 
elemento básico de muitos dramas e romances. 
É com ele que o herói consegue conversar; e é 
dele que pode vir uma segunda perspectiva dos 
acontecimentos, quase sempre muito diferente 
da primeira. Mas no presente contexto ele 
também contribui para que o herói mantenha o 
seu exagerado isolamento do mundo circundante. 
(WATT, 1997 p.131-132)
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No caso de Fausto, tanto seu assistente Wagner quanto seu 
“criado” Mefistófeles podem ser vistos como esse “outro” com 
quem o protagonista interage. Sendo que ambos representam 
visões de mundo, ou realidades, bem diversas: Enquanto Wagner, 
como já dito, representa as forças lógico-racionais ajustadas 
e justas em relação à realidade externa vigente, empírica, 
Mefistófeles representa as forças sem limites que confrontam 
e afrontam esse mundo externo, tentando se impor a qualquer 
preço e realizar seus desejos. Numa visão freudiana, poderíamos 
dizer que Wagner representa o superego de Fausto, colocando-
lhe, ou pelo menos mostrando-lhe, os limites sociais e culturais; 
enquanto que Mefistófeles representaria o seu id, trazendo à 
tona todos os seus desejos sem limites. Fazendo uma analogia 
com a ideia do aparelho psíquico para Freud (1996), temos então 
o ego na figura de Fausto, seu superego representado por seu 
assistente Wagner, e seu id representado por Mefistófeles.

Ao longo de sua jornada na busca do “prazer do 
conhecimento, ou do conhecimento do prazer”, na companhia 
de Mefistófeles, que também pode ser considerado seu 
duplo (RANK, 2013), ou a sua sombra (JUNG, 2000), o sempre 
insatisfeito Fausto irá provocar mortes e perdas, deixando 
um rastro de infortúnios em seu caminho, como a sedução, a 
desonra, a gravidez, o infanticídio, a prisão e a condenação à 
morte de Margarida, assim como a morte de sua mãe e irmão, 
na parte I da tragédia; ou a morte do casal de idosos Baucis e 
Filemon, na parte II da tragédia.
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Medo, hesitação, incerteza e ambiguidade (TODOROV, 
1992; BESSIÉRE, 1974; FURTADO, 1980) são sentimentos e 
características que permeiam a personagem, a qual comete 
atos que podem ser considerados monstruosos, mas que podem 
também ser imputados a Mefistófeles. Afinal, Fausto abandona 
Margarida, mas depois volta e deseja libertá-la, ou, no caso do 
casal de idosos, só pediu para que fossem retirados de suas 
terras, e não mortos. De qualquer forma, com ou sem intenção, 
com ou sem arrependimento, um rastro de infortúnios, ou 
monstruosidades, fica em seu caminho. (Figura 4)

Fausto – uma tragédia, assim intitulada pelo seu autor, - 
chamada também de poema épico ou drama poético (THEODOR, 
1981) e até mesmo de drama filosófico (HEISE, 2008) - foi escrita 
ao longo de cerca de sessenta anos, composta de 12.111 versos 
ao todo e dividida em duas partes. (Figura 5)

A obra de Goethe apresenta características míticas e 
alegóricas, mas a fenomenologia insólita manifesta-se também 
na mesma, e pode ser observada, em todas as categorias da 
narrativa, como na ação, no tempo, no espaço e na personagem, 
a qual, apesar de poder representar o homem na sua luta do bem 
contra o mal, não se torna tipificada, em sentido raso, mas sim 
assume um caráter universal em seu processo de figuração. Neste 
caso, pode-se falar de uma alegoria articulada com o insólito, 
apontando, segundo Reis, para “sentidos cuja complexidade tem 
que ver com temas tão densos como a relação do homem com 
a História, com o sobrenatural, com os mistérios da Natureza, 
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com os poderes instituídos e com o destino coletivo que esses 
poderes condicionam” (2012, p.66).

Opera-se uma tal universalização, quando a 
personagem ganha um vigor de transcendência 
que é também efeito directo do potencial 
semântico desta crucial categoria narrativa e que 
não se restringe, evidentemente, à personagem 
ficcional e narrativa, já que semelhante 
transcendência pode encontrar-se também 
em figuras consagradas em contexto ficcional 
dramático. Refiro-me aqui a uma espécie de 
disseminação da figura ficcional no nosso viver 
e no nosso agir empíricos, quando em alguém 
notamos propriedades quixotescas, edipianas, 
hamletianas ou bovaristas.
(REIS, 2006, p.19)

A personagem se apresenta como categoria central da 
narrativa e, no caso de Fausto, aquele que faz um pacto/aposta 
com Mefistófeles e transgride todas as regras vigentes de sua 
época, questionando verdades imutáveis. (Figura 6)

Apesar da sabida não simpatia de Goethe pelo gótico 
(EGGENSPERGER, 2017) ou pelo fantástico (VOLOBUEF, 2012), ele 
foi buscar na temática do pacto com o diabo, da Idade Média, as 
bases para a construção de seu Fausto. 

O tema do mal, do diabo, ou de forças malignas e satânicas, 
é relativamente recorrente no histórico da chamada “literatura 
fantástica”, na qual o insólito irrompe: O diabo enamorado, 
de Jacques Cazotte (1772), A dama pé de cabra, de Alexandre 
Herculano (1843), O senhor Diabo, ou O Mandarim (1880), de 
Eça de Queiroz, A Igreja do Diabo (1884), de Machado de Assis, 
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ou Uma récita de Roberto do Diabo, de Júlio César Machado 
(1974), só para citar alguns exemplos de obras as quais abordam 
tal temática, e trazem consigo o insólito e o fantástico. 

Para Batalha (2017), satã se torna um mito com os 
românticos, e o mito fáustico “é apenas uma das versões do mito 
satânico de um modo geral” (2017, p.8), que se torna bastante 
popular ao longo do século XIX, já que satã pode ser considerado 
“um aspecto da condição humana condensada em uma história 
ou em um ser” (MILLNER, 1960, p.485, Apud BATALHA, 2017,  
p.7-8).

Da mesma forma, o tema do mal é abordado nos estudos 
e na crítica literária, como na obra básica sobre a literatura 
fantástica, Introdução à literatura fantástica, de Todorov (1992), 
entre outras obras teóricas e estudos críticos. Nesta obra de 
Todorov, e em outros estudos literários sobre a ficção fantástica, 
o tema do pacto com o diabo e, mais especificamente, a 
personagem do pactário Fausto é mencionada, embora a obra 
Fausto, em si, não seja formalmente incluída no rol das obras 
pertencentes à chamada “literatura fantástica”. Isto talvez se dê 
pelo fato da dimensão alegórica da luta do Bem contra o Mal 
ter ficado mais evidenciada ao longo de sua recepção. Isto é 
reforçado pelo Prólogo no céu, que apresenta a disputa entre 
Deus e o Diabo com relação a Fausto, uma alegoria que vem da 
Idade Média.

O Fausto de Goethe tem como base a figura do legendário 
Doutor Fausto. Este Fausto histórico teria feito um pacto com o 
diabo, e teria nascido e vivido no que é hoje o sul da Alemanha, 
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no século XV, e exatamente nesta época está situada a nossa 
personagem em questão. Para melhor entendermos seu processo 
de composição, faz-se necessária uma retomada a essa fonte, 
onde Goethe foi beber para “construir” sua personagem, que 
se tornou, segundo Ian Watt (1997) um mito do individualismo 
moderno, um típico representante das novas forças do 
Renascimento, colocando o homem e seus conhecimentos no 
centro das atenções. Mas esta também é a época da Reforma 
protestante e da Contrarreforma, Eloá Heise (2008) acentua a 
importância do Fausto histórico, este homem não temente a 
Deus no contexto de sua época. Theodor (1981) afirma que o 
Fausto histórico, Georg Faust, teria vivido entre 1480 e 1540.

Neste contexto, surge em Frankfurt, em 1587, alguns anos, 
portanto, após a morte do Fausto histórico, a primeira versão 
escrita, de autor desconhecido e de cunho popular, sobre a 
história do doutor Fausto. Publicado pelo editor Johann Spies, 
um luterano, o chamado Faustbuch (Livro de Fausto), contava, 
segundo Watt (1997), de forma especulativa e enciclopédica a 
história do conhecido doutor, deixando claro seu teor pedagógico 
e doutrinário. Para conferir autenticidade ao texto, o editor Spies 
escreve no prefácio que teria recebido o relato das mãos de um 
amigo, embora nada se saiba sobre este.

Este livro, que é a principal fonte da versão do mito de Fausto, 
teve grande repercussão na época. Não podemos esquecer 
que é o momento da disseminação de material impresso, com 
a recente invenção da tipografia, e das ideias humanistas, na 
época da chamada Renascença alemã e da Reforma protestante 
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difundida por Martinho Lutero, cujos esforços “em favor da 
educação e do desenvolvimento de uma literatura em vernáculo 
resultaram na criação de um vasto público leitor na Alemanha” 
(WATT, 1997, p.33).

O sucesso do livro foi tanto que a lenda de Fausto se 
cristalizou e se difundiu, saindo de solo alemão e se tornando 
um mito conhecido, se não mundialmente, pelo menos em todo 
o Ocidente, levando consigo a figura de Mefistófeles, o espírito 
demoníaco, representante do diabo. Watt contextualiza e explica 
este processo, essencial para o surgimento e fixação do mito do 
pactário Fausto, aquele que negocia sua alma com o diabo para 
alcançar seus objetivos e realizar seus desejos, e, principalmente, 
para elevar Fausto e o Diabo “à condição de personagens” (1997, 
p.38).

O que seria apenas um texto pedagógico e doutrinário, 
servindo como advertência para quem não seguisse o caminho 
do bem e dos princípios religiosos da época, “de acordo com 
as preocupações luteranas em relação à bruxaria e ao Diabo” 
(WATT, 1997 p.38), acaba sendo traduzido para o inglês e saindo 
das fronteiras de língua alemã. Esta tradução servirá de material 
para o dramaturgo inglês Marlowe escrever sua peça Trágica 
história do doutor Fausto, editada em 1604, cujas encenações 
“irão repercutir novamente na Alemanha ao serem apresentadas 
por teatros mambembes” (HEISE, 2008, p.2). Consta que Goethe 
teria assistido a tais encenações em Frankfurt, por volta de 1769.

Vale ainda destacar que Lessing, outro escritor alemão e 
contemporâneo de Goethe, também se ocupou com o tema de 
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Fausto, mas sua obra ficou inacabada (MOURA, 2017). Vale a 
pena mencionar como ambos os autores trabalharam a questão 
da danação/salvação de Fausto, por considerar relevante para 
se entender a atualização do mito, principalmente em relação à 
salvação/ascensão da personagem Fausto, de Goethe.

Enquanto que no Faustbuch, por todo o contexto histórico 
e ideológico já apresentado, Fausto terá sua danação no 
inferno peremptoriamente garantida, no drama de Marlowe, a 
condenação da personagem já começa a ser questionada pela 
relativização de entendimento de seus atos, já há então uma 
“ambivalência moral em relação a este homem impulsionado 
por sua sede de saber” (HEISE, 2008, p.2-3).

No fragmento de Lessing, por sua vez, escrito no período 
da chamada Ilustração alemã, ou Iluminismo (Aufklärung), a 
personagem recebe outros contornos, posto que, à época, a 
sede de saber já não é mais condenada, mas sim desejada e 
incentivada, pois corresponde aos anseios do homem deste 
tempo, já que 

o lema dessa corrente filosófica é: Sapere aude 
– tenha a coragem de servir-te da tua própria 
inteligência -, então Fausto, por ousar, por ter 
a coragem de buscar pelo sentido da vida, não 
poderia ser alguém condenado à danação dos 
infernos. Nesse contexto iluminista, Fausto, 
na sua procura pela verdade através da razão, 
empreende uma tarefa que dignifica o homem; 
em outras palavras: aquele que decide fazer uso 
de sua qualidade intrínseca, a razão, não será 
condenado, mas transforma-se no preferido de 
Deus, o destinado à salvação. (HEISE, 2008, p.3)
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Goethe contou com todas essas fontes para a elaboração, e 
reelaboração ao longo dos anos, de seu Fausto, para a figuração 
da personagem que se tornou uma das mais conhecidas no 
Ocidente.

Embora Goethe tenha situado sua personagem Fausto no 
contexto de final da Idade Média, época na qual vivera o próprio 
Fausto histórico, não devemos esquecer que ele escreveu sua 
obra por mais de sessenta anos, tendo sido influenciado por 
diferentes fontes, descobertas científicas e variadas correntes 
filosófico-literárias com as quais sabemos ter se confrontado ao 
longo de sua vida.

Goethe foi um homem das Ciências, das Artes e da 
Filosofia, e essas três grandes áreas do conhecimento humano 
estão representadas em seu Fausto.

A tragédia Fausto é, sem dúvida alguma, um 
dos textos que empresta a Goethe repercussão 
universal. Nela, pode-se dizer, o poeta expressa 
a experiência de toda sua existência. O próprio 
autor afirma em Poesia e verdade, que essa 
obra representa o “suma sumaruim” de sua 
vida. [...] Em seu longo processo de elaboração, 
esse texto congrega as várias transformações 
pelas quais passou o poeta em sua longa vida: os 
vários períodos literários da época – Ilustração, 
Sturm und Drang, Classicismo, Romantismo -; as 
diversas atividades do poeta junto ao estado, 
no meio teatral, seus interesses científicos – 
botânica, mineralogia, estudo das cores -; seus 
estudos filosóficos – teologia, teosofia, escritos 
mágico-místicos -, além dos conhecimentos da 
mitologia antiga. (HEISE, 2008, p.1)
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Nos “mundos possíveis” (PRADA OROPEZA, Apud GARCIA, 
2016) de Fausto, “erra o homem enquanto a algo aspira” 
(GOETHE, 2004, p.55), sendo errante e errando em tempos e 
espaços que possam levá-lo a descobrir o grande mistério: o 
mistério de si mesmo. E, para isso, Fausto se confronta, acima 
de tudo, consigo mesmo, revelando todas as suas facetas: seu 
descontentamento e insatisfação com a realidade do mundo que 
o cerca, sua audácia, sua covardia, seu lado sublime, apaixonado 
ou monstruoso, seu individualismo, sua preocupação com o bem 
coletivo, enfim, suas idiossincrasias, suas ambiguidades.

A construção, ou figuração, da personagem Fausto se dá 
ao longo das duas partes da obra, de forma dinâmica, gradual e 
complexa.

Em termos gerais, o conceito de figuração designa 
um processo ou um conjunto de processos 
constitutivos de entidades ficcionais de feição 
antropomórfica, conduzindo à individualização 
de personagens em universos específicos, 
com os quais essas personagens interagem. 
Tal individualização verifica-se sobretudo em 
contextos narrativos e em contextos dramáticos, 
mas acontece, igualmente de modo residual, em 
contextos de enunciação poética.
(REIS, 2015, p.121-122)

Assim, de acordo com cada época, ou visão de mundo 
pessoal, através de diferentes valores, crenças ou teorias, Fausto 
pode ser “lido” de várias maneiras: O Prometeu que desafia a 
divindade; aquele que quer superar os seus limites; o homem em 
busca de sentido para a sua vida; um individualista que só quer 
ter seus desejos atendidos.
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E, de acordo com cada leitura, Mefistófeles também 
pode assumir várias facetas: Pode ser visto como aquele 
que é enviado pelo Senhor para testar Fausto, como nos é 
apresentado no Prólogo no céu – o Senhor quer mostrar que 
Fausto, seu servo, mesmo errando, influenciado pelas forças 
malignas de Mefistófeles, continuará no caminho da vida e do 
bem, pois continua a aspirar por algo; ou podemos interpretá-
lo psicanaliticamente, como já dito, como o id de Fausto, que, 
como um ser que assolado pela angústia e pelo desespero, 
não consegue ter seus desejos reprimidos, já que seu id, 
Mefistófeles, representando sua energia instintual, que só quer 
ter seus prazeres satisfeitos, não pode ser mais controlado; ou 
podemos, ainda, através de uma visão da Psicologia Analítica 
Junguiana, entender Mefistófeles como o lado sombra de Fausto 
que, passando pela crise da meia idade, ou metanoia, vivencia 
seu processo de individuação, procurando aceitar e integrar em 
si suas personas e sua sombra, indo em busca do transcendente, 
que é imanente ao humano, para alcançar o seu self, ou si mesmo 
(JUNG, 2000).

Assim, o que poderia ser visto em Fausto como desajuste 
ou transgressão, irracionalidade ou loucura, sobrenatural ou 
demoníaco, lhe conferem uma monstruosidade mais interna do 
que externa, mais psíquica do que física, mais insólita do que 
sólita.

Com toda essa abrangência, riqueza e profundidade da 
personagem Fausto, ela sofre, naturalmente, um processo de 
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refiguração e transposição intermidiática ao longo do tempo, seja 
na transcodificação para a música, para as artes plásticas (como já 
mostrado nas figuras 1, 3 e 5) ou para o cinema, como na produção 
de Murnau dos anos 20 ou a produção de Gorski dos anos 60 (já 
apresentadas nas figuras 2, 4 e 6), ou uma produção mais recente 
de Alexander Sokurov, de 2011. (Figura 7)

A refiguração e a sobrevida (REIS, 2015, p.134) da 
personagem se dão, portanto, através da música, do teatro e 
do cinema; ou através de outras obras como Doutor Fausto, 
de Thomas Mann, Mefisto, de Klaus Mann, ou Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa; assim como por citações diretas 
e menções, como em obras de Fernando Pessoa e Machado de 
Assis, para citar apenas alguns exemplos.

Essa figuração ficcional por transcodificação vai acarretar, 
consequentemente, uma sobrevida da personagem, também 
“alimentada por sucessivas figurações” (REIS, 2015, p.37), 
típicas de personagens com valor universal, que serão sempre 
renovadas e estarão sempre vivas, como Fausto, que, afinal, 
é sempre mencionado ou dialoga com tantas outras obras e 
personagens através do tempo, já que representa um aspecto 
da própria condição humana, independente do tempo ou do 
espaço.
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