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RESUMO 

 

 Esse estudo acompanha a história do cientista Victor Frankenstein e sua criatura, 

discutindo clinicamente questões fundamentais da experiência contemporânea. A obra de 

Mary Shelley expressa, como poucas, as transformações da condição humana na atualidade e 

discute, a partir da complicada relação que se estabelece entre criador e criatura, o risco de 

objetificação do humano presente no projeto científico da modernidade. No exagero de 

tendências atuais, o romance Frankenstein revela um universo onde a criatividade humana já 

não tem mais lugar e o sentimento de ser não pode ser alcançado. A compreensão sobre os 

fenômenos apresentados no romance é enriquecida pelas contribuições clínicas e teóricas de 

D. W. Winnicott, um pediatra e psicanalista inglês que se revelou extremamente preocupado 

com os fundamentos da natureza humana. É a partir do contraste entre o ambiente 

suficientemente bom, descrito por Winnicott, e o mundo estéril, apresentado na obra de 

Shelley, que a discussão foi realizada, num diálogo que conta com a presença de filósofos 

(como Heidegger, Bachelard, Bakhtin, Pessanha e Arendt), psicanalistas (como Freud, Khan e 

Safra) e poetas (como Fernando Pessoa, Drumond e Clarisse Lispector). Os temas são 

apresentados de acordo com a narrativa de Frankenstein e acompanham os momentos 

fundamentais de seu ciclo vital, do nascimento à morte, favorecendo uma compreensão do 

fenômeno humano em sua totalidade. 

 

Palavras-chave: D.W.Winnicott, Experiência Contemporânea, Clínica, Frankenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work observes the story of the scientist Victor Frankstein, and his creation, to propose a 

clinical discussion of essential contemporary experience questions. Mary Shelley’s novel 

express, as only a few have done, the transformations of human’s condition in the present day, 

and discuss, by exploring the intricate relationship established between the creator and his 

creation, about the risk of objectification of the human being as part of modernity’s scientific 

project. Frankenstein ‘s novel reveals an universe where human creativity has no place and 

the felling of being cannot be reached. The comprehension about the phenomenon presented 

in the novel is deepened with the theory and clinical experience of D. W. Winnicott, an 

english pediatrician and psychoanalyst exceptionally concerned with the fundamentals of 

human nature. The present study focuses in the contrast between the good enough 

environment, described by Winnicott, and the sterile world, presented in Shelley’s book,  

proposing a discussion involving philosophers like Heidegger, Bachelard, Bakhtin, Pessanha e 

Arendt, psychoanalysts like Freud, Khan e Safra, and poets like Fernando Pessoa, Drumond e 

Clarisse Lispector. The themes are presented according to Franskstein’s narrative, showing the 

most important moments of his life, from his birth to his death, what facilitates the 

comprehension of the human phenomenon in its totality.  

 

Keywords: D.W.Winnicott, Contemporary Experience, Clinical, Frankenstein. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Os romances e filmes de ficção científica sempre foram alvo de meu interesse e 

atenção, não apenas pelas fantásticas imagens de futuro que apresentam, mas, também pela 

incrível capacidade de favorecer, através do exagero de tendências atuais, a reflexão e 

compreensão de questões do presente. Um dos temas mais frequentes nessas obras é o conflito 

entre homens e máquinas, onde os robôs, após anos de servidão aos seres humanos se 

revoltam contra seus criadores, dispostos a tudo para inverter as posições inicialmente 

estabelecidas. 

 A palavra robô é derivada de uma palavra da língua tcheca e significa “trabalhador”. 

Foi usada pela primeira vez na peça R.U.R de Karel Kopek, de 1920, para nomear os 

operários artificiais criados por um cientista chamado Rossum. Nessa história, os robôs, não 

suportando mais a servidão, se revoltam contra os seres humanos dispostos a criar um novo 

mundo, uma “nova humanidade” (Nazario, 2004, p.87). Esse tema é recontado, com 

alterações mais ou menos significativas, em grande parte dos livros e filmes de ficção 

científica (“Matrix”, “Eu Robô”, “Blade Runner”, “O Exterminador do Futuro” etc.) e 

expressam o sentimento de instabilidade vivido em relação ao progresso da ciência: ao mesmo 

tempo em que a criamos, somos criados por ela, de um modo que já não sabemos o que se deu 

antes. Na busca de novos romances desse gênero, encontrei Frankenstein, de Mary Shelley, 

essa obra me colocou em contato com um universo estranhamente familiar. Ao lê-la fiquei 

surpreso em diversos sentidos: 

 1. Apesar de contar uma história que se passa no início século XIX, a obra aborda um 

conflito que está presente no dia a dia do homem contemporâneo: a complexa relação entre 

homem e ciência. 

 2. Ela foi escrita por uma menina, talvez seja mais correto dizer mulher, de 19 anos, 

em 1816. Se ainda hoje, se diz que nosso mundo é dominado por uma cultura machista, 

imaginem há duzentos anos!: 

           

Mary Shelley (1797-1851) nasceu em Londres com o nome de Mary Wollstonecraft Godwin e 
era filha de dois pensadores da época, famosos pela singularidade das idéias que pregavam: o 
filósofo Willian Godwin (1756-1836) e a escritora feminista Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
(Giassone, 1999, p. 15). 

  

 Pelas datas podemos notar que a mãe de Shelley, uma das primeiras pensadoras 

feministas da história, faleceu no mesmo ano de seu nascimento. O nível cultural diferenciado 
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de seus pais permitiu que ela, diferente do que ocorria com a maior parte das meninas da 

época, tivesse uma educação como a dos homens, aprendendo literatura, filosofia e ciências 

naturais, com suas mais recentes teorias. 

 3. Frankenstein foi escrito como resultado de um desafio entre o grupo de amigos de 

Mary, do qual faziam parte seu marido (o poeta inglês Percy Shelley), Polidori,  sua irmã 

Claire e o mais famoso entre todos eles, o poeta Lord Byron. Após passarem noites lendo 

histórias de terror, Byron propôs que cada um tentasse escrever sua própria história: 

ironicamente os resultados da aposta feita naquela noite de verão de 1816 não tiveram a 

assinatura dos dois famosos poetas, mas de Mary Shelley e Polidori, ambos iniciantes nas 

letras(Idem, p.18). Enquanto Mary escreveu, como já sabemos Frankenstein, Polidori 

escreveu um conto chamado Vampyre: a tale, que, supostamente, é a maior inspiração do 

Drácula de Bram Stoker. Desse encontro, entre Shelley e seus amigos, nasceram duas das 

criaturas mais monstruosas do imaginário contemporâneo. 

 4.  Ao ler o romance de Shelley, percebi que ele expressava os mesmos conflitos dos 

livros e filmes de ficção científica, sendo considerado por muitos autores a primeira obra do 

gênero. Da mesma forma que os filmes sobre robôs, Frankenstein expressa o conflito entre 

uma criatura concebida artificialmente e seu criador. Depois de sofrer com a insensibilidade 

do cientista que lhe deu vida, a criatura se revolta, disposta a não se submeter a ele. O monstro 

do romance de Shelley pode ser considerado, desse modo, o pai dos robôs da ficção científica! 

Com a diferença que ele não é feito de metal, mas de pedaços de cadáveres frescos, como diz 

o próprio Dr. Frankenstein, no romance. O personagem Victor Frankenstein parece ter se 

tornado um símbolo da ciência moderna, condensando em sua imagem a esperança e o temor 

que temos em relação a ela. Já a sua criatura, privada por seu criador até mesmo de um nome, 

expressa a crise de identidade do mundo contemporâneo. 

 No começo do romance somos apresentados ao horror do projeto do cientista e à sua 

profunda insensibilidade em relação a sua criatura. Victor a trata como um mero objeto de 

estudos. Ela, por sua vez, sai pelo mundo em busca de alguém que a ampare e acolha, mas 

encontra, em sua terrível aparência, um grande obstáculo à hospitalidade humana. O mais 

interessante é que o romance não nos permite condensar a imagem de um ou de outro sob o 

rótulo de “carrasco” e “vítima”. Em certa altura da história, ocorre uma inversão de papéis e, a 

partir de então, é o cientista quem terá de sofrer com a insensibilidade de sua criatura. Se 

Victor se achou no direito de dar a vida a um ser humano, por meios tão horríveis, e 

abandoná-lo; a criatura sente que pode destruir seu criador, fazendo-o experimentar sua 

própria desgraça. 
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 Segundo o filósofo Mikhail Bakhtin (2003) o texto só tem vida contatando outro texto 

(contexto) (p. 401) e toda produção, seja literária ou científica, se comunica, direta ou 

indiretamente com outros dizeres, num diálogo. Desse modo, poderíamos dizer que a 

linguagem é sempre dialógica e a criação vem sempre responder a questões que pairam no 

mundo humano. Obviamente, a resposta não é nunca definitiva, e consiste em apenas mais 

uma voz a compor a polifonia humana. 

 Em Frankesntein, encontrei a oportunidade de discutir questões que me intrigavam em 

meu estudo da obra de Winnicott e, ao dialogar com a obra, não tenho por objetivo responder, 

no sentido de dar solução, às questões levantadas por ela. Minha intenção, ao contrário, é de 

levantar, a partir do contato entre Winnicott e a obra, novas questões. Como disse o 

psicanalista inglês, numa visão de ciência que expressa bem nossas intenções: Para o 

cientista, formular questões é quase tudo. As respostas, quando aparecem, apenas nos 

conduzem a outras questões. A idéia do conhecimento acabado é o pesadelo do cientista. Ele 

estremece só de pensar numa coisa dessas (Winnicott, 2005, p. 14). 

 Victor Frankenstein parece concordar com a reflexão de Winnicott e, em sua busca 

desesperada por respostas, em seu anseio de atingir um conhecimento acabado, acabou 

vivendo um grande pesadelo. O romance de Mary Shelley parece conter mesmo todos os 

elementos de um sonho ruim: é o pesadelo da ciência. 

 Fiquei impressionado com a sintonia entre as questões abordadas no livro e as 

questões estudadas por Winnicott, na medida em que o psicanalista inglês pôde observar de 

perto o modo como o uso indiscriminado da técnica, e de concepções muito rígidas sobre o 

ser humano, podem comprometer a sua criatividade e, consequentemente, adoecê-lo. Nesse 

trabalho pretendo estabelecer um diálogo com Frankenstein a partir de meu lugar de 

psicanalista clínico que, dentro dos temas elaborados por Winnicott, e seus interlocutores, em 

sua prática psicanalítica, interessa-se na constituição do humano. Como se dá o 

acontecimento humano? Quais são as condições para que ele ocorra? Em que medida o 

mundo contemporâneo contribui ou cria obstáculos para que nos tornemos humanos? 

Aqui, o ser humano será concebido a partir de sua condição fundamental de abertura. 

Pretendo dar voz à criatura monstruosa, tão amaldiçoada por Frankenstein e que, no 

imaginário contemporâneo, acabou herdando o seu nome. Na interação entre o universo 

imaginado por Mary Shelley e a teoria psicanalítica de Winnicott, alguns temas, pela 

importância que tem em ambos os pólos do diálogo, saltam aos olhos; são eles: a relação do 

homem com a ciência; a objetificação do humano; a importância dos fenômenos estéticos na 

constituição humana; a busca de um lugar ético do qual o gesto criativo possa brotar; o anseio 
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contemporâneo pelo elemento feminino e o horror diante da morte.  Esses temas constituíram-

se como pontos nodais ao redor dos quais os capítulos da dissertação foram escritos. A 

discussão se desenrola através do contraste entre o ambiente suficientemente bom descrito por 

Winnicott e o mundo estéril imaginado por Shelley: se Winnicott buscou compreender as 

condições necessárias para que o acontecimento humano possa florescer de um modo 

espontâneo e criativo; Frankenstein parece apresentar o seu oposto, o universo do romance 

parece nos jogar em um grande pesadelo, revelando como poderia ser o mundo se tudo desse 

errado. O mais intrigante é que, apesar de todo o horror que há nessa obra, ela parece conter 

uma esperança latente, que insiste desesperadamente em continuar existindo.    

Este estudo pode ser dividido em duas partes: na primeira (Cap. 1 e 2) discutirei o 

universo do cientista Victor Frankenstein, buscando compreender melhor qual o papel da 

ciência em nossas vidas e, mais especificamente, no trabalho clínico; na segunda parte (Cap. 

3, 4, 5, 6 e 7) abordaremos a experiência da criatura em seu contato com o mundo artificial 

construído pelo cientista. Veremos o modo como ela sofre e reage ao terror da objetificação a 

qual foi submetida. 

No primeiro capítulo, O Cientista, a Psicanálise e o Barco da Modernidade, 

refletiremos sobre a importância da ciência na vida de Frankenstein e, também, do homem 

moderno, numa tentativa de compreender de que modo ela produz seu conhecimento e qual 

seu papel na vida humana. Discutiremos, ainda, a respeito do lugar da psicanálise nesse 

contexto, em que medida ela adota e utiliza a visão de mundo e os procedimentos da ciência? 

No segundo, intitulado A Fabricação do Humano: O Nascimento Roubado, partimos 

do processo de criação do monstro, para discutir os riscos colocados à criatividade humana, 

quando o homem se torna objeto de estudo da ciência. Encontramos em Winnicott um crítico 

da apreensão que se faz do homem através de uma concepção exclusivamente racionalista. 

Com a ajuda do psicanalista inglês e das imagens do romance de Shelley, buscaremos 

compreender o sofrimento daqueles que foram reduzidos pelo olhar científico e relegados a 

condição de meros objetos de estudo. Veremos que a pura ciência pode simplesmente estudar 

o homem, desvendando-lhe todos os mistérios, sem que qualquer  reflexão ética seja colocada 

em questão. 

No terceiro capítulo, A Estética do Monstro, entraremos em contato com a experiência 

estética da criatura e com o horror de sua imagem; refletiremos, com Winnicott, Safra e Luz 

sobre a importância dos fenômenos estéticos, do “ver e ser visto”, na constituição do homem 

contemporâneo. Veremos no rosto fragmentado do monstro, um espelho da precariedade de 
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nossa própria condição. 

No quarto, intitulado A Casa em Chamas: O Desmoronamento da Ética, refletiremos 

sobre a busca, empreendida pela criatura, de um abrigo, de um lugar onde suas necessidades 

sejam satisfeitas e seu amadurecimento possa se dar. Nas noções winnicottianas de ambiente 

suficientemente bom e mãe suficientemente boa, encontraremos preciosas contribuições para 

compreender as necessidades humanas e as funções do ambiente. De que necessitamos para 

nos tornarmos seres humanos integrados e capazes de estar eticamente diante do mundo? 

No capítulo V, O Anseio do Feminino: A Revolta do Ser, veremos que a criatura pede a 

seu criador uma companheira. As elaborações do psicanalista inglês sobre o elemento 

feminino e sua importância na experiência humana de ser, nos ajudarão a compreender os 

sentidos desta busca e suas relações com a experiência contemporânea. Na tragédia de Victor 

Frankenstein e sua criatura veremos como a experiência fundamental de ser pode escapar ao 

homem, deixando-o com uma sensação estranha de que lhe falta alguma coisa, de que sua 

alma se perdeu. Serão discutidos temas como identidade, compulsão e perversão. 

No sexto e último capítulo, O Horror da Morte, acompanharemos o desfecho dessa 

história. Veremos como a proximidade do fim é vivida com horror pelo cientista. Ele parece 

estar vivendo um pesadelo do qual não consegue acordar. Diante de todo horror desse 

romance, veremos como o encontro, de Franekenstein e sua criatura com o capitão Walton, 

abriu a possibilidade de que a morte fosse enfrentada com mais serenidade e menos horror. 

Cada um desses capítulo aborda questões que considero importantes para se 

compreender a experiência do homem contemporâneo, seu sofrimento e suas inquietações. Os 

temas foram escolhidos tanto por seu valor clínico, como por sua importância na obra de 

Shelley, na medida em que tratam de dimensões fundamentais da experiência contemporânea. 

A escolha dos temas reflete o diálogo que realizei entre o que Winnicott e outros autores 

assinalam como questões fundamentais da constituição do si mesmo e os temas que parecem 

ser nodais na obra de Shelley. 

 

1- Frankenstein e Experiência Contemporânea 

 

 Atualmente, vivemos num mundo onde o homem tem cada vez mais controle sobre a 

natureza. Os avanços da ciência podem ser observados em diversos campos. Na medicina, o 

conhecimento cientifico está cada vez mais especializado e, consequentemente, mais 
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eficiente. Já alcançamos a cura de doenças que no tempo de Shelley, por exemplo, pareciam 

incuráveis e caminhamos a passos largos para uma verdadeira revolução que, segundo os 

cientistas mais otimistas, colocará um fim no envelhecimento, de modo a, se não acabar, pelo 

menos retardar bastante a morte. Não é incomum encontrarmos capas de revistas (não importa 

se dizem a verdade ou não) que informam que a imortalidade está próxima, apenas algumas 

décadas em nosso futuro. A ciência nos promete avanços que mudariam a própria noção do 

que é humano.  

 Sempre me impressionou o fato de que a geração de meus pais assistiu a uma 

verdadeira revolução tecnológica. É difícil acreditar que, no tempo de uma vida humana, 

tenham sido inventadas e difundidas tantas coisas: há sessenta anos, televisão era um artigo 

raro e as viagens, de cidadãos comuns, entre uma cidade e outra, levavam muitas horas e, 

dependendo da distância, até mesmo dias. No tempo em que se atravessava o estado de São 

Paulo, por exemplo, hoje é possível atravessar o planeta. Essa geração assistiu ainda a 

chegada do homem à lua, a difusão de celulares, computadores conectados à internet e 

automóveis e tantas outras coisas que nos é até difícil imaginar, tamanha a mudança na 

condição de vida e no modo de se relacionar com o mundo. 

 Apesar de tudo isso, basta ler os jornais, assistir televisão ou navegar na internet para 

ver que o mundo ainda está repleto de problemas, embora muitos desses, em vista da 

tecnologia que dispomos, já poderiam ter sido resolvidos. A desigualdade no acesso aos 

produtos do desenvolvimento cientifico é visível, a começar pelas oportunidades de educação. 

A ciência parece não estar livre das questões políticas com as quais a humanidade tem de lidar 

há tantos séculos. O desenvolvimento científico corre numa via de mão dupla e, ao mesmo 

tempo em que nos favorece, cria mais condições para nos controlar e destruir. A bomba 

atômica é um símbolo do poder destrutivo da ciência que, se for colocado em prática, pode 

facilmente destruir a humanidade.   

Os meios de comunicação de massa operam um controle mais sutil e, ao mesmo tempo 

em que nos divertem e entretêm, ameaçam nos alienar de nossa condição. Vivemos uma vida 

cada vez mais virtual, desenraizada das questões fundamentais da nossa existência. O mundo 

contemporâneo, com suas diversas facetas, é tão plural, que encontramos dificuldades de 

compreendê-lo e defini-lo. Perdemos a fé, pelo menos enquanto coletividade, no discurso 

religioso, nas promessas de revolução política (socialismo, anarquismo, comunismo) e até 

mesmo a ciência, apesar de seu pretenso monopólio sobre a verdade, já é encarada com 

desconfiança. Quantas vezes ouvimos falar que um alimento nos faz mal, para que depois se 

prove exatamente o seu contrário; a provisoriedade das verdades científicas e o furor com que 
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elas são divulgadas nos deixaram desconfiados. 

 Diante de um universo tão caótico, não sabemos mais ao certo para onde caminhamos. 

Fazendo um paralelo com as personagens de Mary Shelley, é impossível decidir se, 

atualmente, nos identificamos com o criador ou com a criatura. Em que medida criamos o 

nosso mundo e em que medida somos criados por ele? 

  

2- A Literatura e a Psicanálise 

 

 O diálogo com a obra de Arte não é uma novidade no meio psicanalítico. Freud, desde 

os primeiros escritos psicanalíticos, viu na Arte um campo riquíssimo para a compreensão do 

ser humano. Segundo ele: 

 

os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta 
conta, pois costumam conhecer uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra com as quais a 
filosofia ainda não nos deixou sonhar. Estão bem adiante de nós, gente comum, no 
conhecimento da mente, já que se nutrem de forças que ainda não tornamos acessíveis à 
ciência (Freud, 1996a, p. 20). 
 

 Através da análise do conte Gradiva, de Jensen, o pai da Psicanálise buscava indícios 

que comprovassem, não apenas sua tese sobre o sentido dos sonhos, mas também suas teorias 

sobre o psiquismo humano, construídas a partir de sua autoanálise e de suas experiências 

clínicas. Freud aproximava-se do produto da criação artística através de seu raciocínio lógico 

afiado, buscando provas que sustentassem suas intuições clínicas. Não podemos deixar de 

perceber aí, um paralelismo entre Freud e Frankenstein: também o cientista do romance de 

Shelley aproximava-se de sua criação pela via da razão, estabelecendo com ela uma relação 

do tipo sujeito-objeto. 

 Willemart (2009) critica a abordagem freudiana da Gradiva, na medida em que Freud 

vê na análise do conto de Jensen apenas uma confirmação da clínica (p. 151). Ao ler a obra 

de Arte com os óculos da razão, corremos o risco de perder aquilo que ela tem de mais 

próprio: sua capacidade de estar aberta a novas interpretações e olhares, sem nunca chegar a 

esgotar a sua riqueza de sentidos. A racionalização da Arte, ao determinar o seu significado, 

impede que ela seja recriada e recontada a partir de novas perspectivas. 

 Bachelard (2008), logo no primeiro parágrafo de Poética do Espaço, aconselha sobre o 

modo mais apropriado de se aproximar da Arte: 

 

Um filósofo que formou todo o seu pensamento atendo-se aos temas fundamentais da filosofia 
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das ciências, que seguiu o mais exatamente possível a linha do racionalismo ativo, deve 
esquecer o seu saber, romper com todos os hábitos de pesquisas filosóficas, se quiser estudar 
os problemas propostos pela imaginação poética. Aqui o passado cultural não conta; o longo 
trabalho de relacionar e construir pensamentos, trabalho de semanas e meses, é ineficaz. É 
necessário estar presente, presente à imagem no minuto da imagem: se há uma filosofia da 
poesia, ela deve nascer e renascer por ocasião de um verso dominante, na adesão total à uma 
imagem isolada, muito precisamente no próprio êxtase da novidade da imagem. A imagem 
poética é um súbito realce do psiquismo, realce mal estudado em causalidades psicológicas 
subalternas. Além disso, nada há de geral e de coordenado que possa servir de base para uma 
filosofia da poesia. A noção de princípio, a noção de “base” seria desastrosa neste caso. 
Bloquearia a atualidade essencial, a essencial novidade psíquica do poema (p.1). 

 

 Bachelard contrapõe a linguagem racional da ciência à linguagem poética, 

evidenciando o caráter inexplicável do fenômeno artístico. A Arte não pode ser reduzida às 

experiências de vida de seu autor, nem ao contexto histórico em que se deu. Pois, procedendo 

assim, fecharíamos a possibilidade de que novos olhares revelassem, continuamente, novos 

sentidos. Isso não quer dizer que uma obra de Arte acontece em uma realidade paralela e que 

não guarda relação nenhuma com o meio material em que surgiu. Mas, nenhum desses fatores 

(experiência de vida do autor, momento histórico, contexto cultural etc.) é determinante, no 

sentido de explicar e justificar a obra. Segundo o filósofo francês, proceder assim, explicar a 

imagem poética pelo seu contexto, seria como reduzir a flor ao adubo. Dentro dessa imagem, 

poderíamos dizer que, sem dúvida, o adubo é importante para o crescimento da flor, mas está 

longe de explicar a novidade de sua beleza. 

 Essas considerações, entretanto, não impedem o diálogo entre a Psicanálise e Arte, 

apenas revelam a necessidade de que, neste encontro, se respeite a especificidade da 

linguagem artística, sua abertura à pluralidade de sentidos, às vezes até contraditórios ou, dito 

de outra forma, paradoxais: 

 

Tocamos aqui um ponto crucial entre a Psicanálise e as Artes. A Psicanálise não tenta mais 
confirmar seus achados na literatura, nem desvelar o inconsciente do escritor, como fazia 
Freud interpretando a Gradiva ou o quadro A Virgem e o Menino Jesus com Sant'Ana, de 
Leonardo da Vinci. São coisas do passado. As Artes participam do vasto movimento que tira 
os homens de sua condição finita e lhes proporciona viver em uma dimensão maior. A 
Psicanálise colabora com este movimento, desfazendo o estabelecido e os preconceitos, 
demolindo as barreiras entre os seres, exigindo uma narrativa do analisando que permite 
reconstituir uma história singular que o distingue dos demais (Willemart, 2009, pp. 156-157). 
 

    Nesse sentido, encontramos em Winnicott e no paradigma paradoxal, através do qual 

ele buscou compreender a natureza humana, outra forma de entrar em contato com a Arte, 

mais adequada à sua especificidade. O psicanalista inglês via na obra de Arte e na experiência 

cultural, um lugar de repouso, onde o ser humano estaria isento do teste de realidade e a ilusão 
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não fosse colocada à prova. 

 Em Juliano Pessanha, encontramos um testemunho da experiência literária enquanto 

possibilidade de descanso e de distanciamento da prova de realidade à qual o pensamento 

lógico constantemente nos submete. Ele nos diz que homens capazes de um gesto de 

desrecalque, homens machucados pela atrofia do existente, mas saudados pelo 

pressentimento de outras possibilidades, encontram em Nietzsche um amigo e um 

companheiro de travessia (Pessanha, 2009, p.66). 

 A criatura de Frankenstein nos oferece imagem semelhante, em seu relato sobre sua 

própria travessia, tão conturbada. Na atividade da leitura, a criatura parece ter encontrado o 

acolhimento e reconhecimento que lhe foi negado no mundo real: à medida que eu ia lendo, 

considerava minha própria situação e meus sentimentos. Achava-me semelhante e, ao mesmo 

tempo, estranhamente diferente dos seres sobre quem eu lia e de cuja conversa eu era ouvinte 

(Shelley, 2009, p. 136). O contato com a Arte transforma a vida e apresenta novos sentidos 

para o nosso mundo. 

Para Winnicott, a experiência artística é herdeira do brincar relaxado das crianças, na 

qual o paradoxo, e não a lógica, é o paradigma dominante: 

 

A criança, antes de obedecer a regras do jogo, de dominar paradigmas de linguagem 
articulada ou as exigências de funcionamento lógico da mente, estabelece relações 
paradoxais entre concepções e percepções. Experiência necessariamente ambígua: a noção de 
paradoxo é a melhor maneira de nomeá-la e exprimi-la, se o quisermos fazer em termos 
discursivos. Embora seja um “escândalo para a razão”, essa relação entre o percepto e o 
conceito é uma relação criativa (Luz, 1998, pp. 213-214). 
 

 Ao compreender o ser humano e a produção cultural, a partir de sua condição 

paradoxal, Winnicott busca preservar o mistério inerente ao ato criativo, pois este implica 

sempre em uma apropriação pessoal da tradição. O gesto criativo, ainda que use elementos já 

presentes no mundo, é sempre inédito. Em Frankenstein, o tema da criação é apresentado de 

um modo muito interessante. Nas figuras de Victor Frankenstein, o criador, e sua criatura sem 

nome, e na relação que se estabelece entre eles, antevemos a ambiguidade do ato criativo: ao 

mesmo tempo que um novo mundo é instaurado, coloca-se em questão o mundo da tradição; o 

ser criado coloca em dúvida a existência daquele que o criou. 

Segundo Safra (2004): 

 

A criatividade no ser humano emerge de sua condição de ser instável e de ser um ente entre as 
fronteiras do finito e do infindável. Seu anseio pelo sentido parece ser anseio de algo que 
sustente a sua instabilidade originária e que resolva sua situação paradoxal de ser um ser 
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finito aberto para o infindável. (pp. 62-63). 
 

 Através da criação artística o homem recria o mundo, tornando-o mais rico e mais 

habitável. Isso não significa que, através dela, superamos a instabilidade originária que nos 

constitui. Ao contrário, é no dizer poético da obra de Arte o homem pode experimentar na 

linguagem a mortalidade (Vattimo, 2007, p. 63), de modo que ela se torne suportável. É o que 

vemos na poesia de Carlos Drummond de Andrade(2001): 

 
Mundo mundo vasto mundo 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração. (pp. 21-22) 

 

A obra de Arte não acaba com o sofrimento humano, mas antes dá um lugar a ele. Ela 

não é a solução para a vida, mas o que torna o viver possível. Na Arte, o homem expressa seu 

conflito eterno, a precariedade de sua condição no mundo. Como disse o poeta Holderling, 

citado por Heidegger (2007): poeticamente o homem habita esta terra. Esperamos que nossas 

considerações e reflexões sobre Frankenstein não atinjam nunca o peso de um dizer 

objetificante, roubando-lhe a possibilidade de novas interpretações. Mas é possível que, 

mesmo sem querer, no jogo de aproximação e distanciamento inerente ao processo de 

reflexão, isso aconteça. Peço que, se assim for, amenize-se o peso de minhas palavras, 

considerando minha voz, apenas mais uma voz, nesse diálogo polifônico. Como disse muito 

bem Clarice Lispector (1999): Mas já que se há de escrever, que ao menos não se esmaguem 

com palavras as entrelinhas (p. 19). 
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I- O CIENTISTA, A PSICANÁLISE E O BARCO DA MODERNIDADE 

 

 
Que não se pode esperar de um país de luz eterna? Posso 

descobrir ali a força que atrai a bússola e posso realizar 
observações que nada mais exigem do que esta viagem para que 
suas aparentes excentricidades se tornem consistentes para 
sempre. Saciarei minha curiosidade ardente com a visão de uma 
parte do mundo jamais visitada, e posso pisar uma terra que 
jamais recebeu a impressão de um pé humano. Esses atrativos 
são suficientes para dissipar todo o medo do perigo ou da morte 
e para começar essa laboriosa viagem com a alegria que uma 
criança experimenta quando embarca num bote com seus 
companheiros, numa expedição para descobrir o rio de uma 
região natal. Supondo porém que todas estas conjecturas sejam 
falsas, você não pode contestar o inestimável beneficio que eu 
prestarei a toda humanidade até a última geração, descobrindo, 
perto do pólo uma passagem para aqueles países que tantos 
meses exigem para que sejam alcançados hoje, ou descobrindo 
o segredo do magnetismo cuja compreensão só será possível 
através de um empreendimento igual ao meu (Shelley, 2009, pp. 
15-16). 

 

 

 Esse é o relato de Capitão Walton, um navegador que decide, assim como os primeiros 

navegadores modernos, se arriscar numa expedição ao pólo norte, para descobrir os caminhos 

ainda não trilhados pela humanidade e, assim, escrever seu nome na História. É ele quem nos 

conta a trágica história de Victor Frankenstein e sua criatura. Como veremos, há um 

paralelismo entre as histórias de Walton e Frankenstein, na medida em que ambos sonharam 

em imortalizar seus nomes, expandindo o conhecimento humano e penetrando nos segredos 

da natureza “selvagem” para domesticá-la. O primeiro, através de sua expedição marítima. E 

o segundo por suas experiências com a criação da vida. 

 Na obra de Mary Shelley, as personagens Walton e Frankenstein nos apresentam os 

ideais modernos de história, progresso e conhecimento. Revelando-nos um mundo onde a 

Ciência (com sua noção de história, sua temporalidade acelerada e seus ideais de 

conhecimento e dominação da realidade) é fundamental para compreendermos a experiência 

moderna, pois apresenta uma visão de homem e de mundo. Eles participam do “projeto 

iluminista da modernidade”, mas, ao mesmo tempo, acenam para uma crise e uma reflexão 

sobre o próprio projeto. 

 Neste capítulo pretendo discutir o lugar da ciência no mundo contemporâneo, buscarei 
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compreender sua relação com o ser humano. Como psicólogo, me interessa também, discutir 

o lugar da Psicanálise no contexto das ciências. Inicialmente, abordando-a pela perspectiva de 

seu criador, Freud. Não tenho, porém, a intenção de fazer uma apresentação profunda sobre a 

Psicanálise freudiana, mas apenas compreender o solo no qual ela lançou suas raízes e achou 

seus fundamentos. Por fim, abordarei algumas contribuições de Winnicott à Psicanálise, 

refletindo sobre sua prática, a visão de homem e de verdade nela presentes. Introduzirei, desse 

modo, a Psicanálise winnicottiana que, no decorrer deste estudo, guiará minhas reflexões. 

 Nesse percurso contarei, ainda, com a companhia dos tripulantes desse “barco 

moderno” e com alguns autores que pensaram e refletiram sobre os rumos do homem 

moderno. Através de filósofos, como Martin Heidegger e Hannah Arendt, e psicanalistas, 

como Freud, Winnicott e Safra, abordarei as complexas relações entre homem e ciência no 

mundo contemporâneo. 

 

1- O contemporâneo como modernidade adiantada 

 

 Existem algumas discussões a respeito de como devemos nomear o tempo em que 

vivemos. Alguns autores preferem chamá-lo de pós-modernidade, alegando que nosso tempo 

já apresenta rupturas significativas em relação ao inicio da modernidade, dentre as quais 

estariam: a passagem de uma sociedade industrial a uma sociedade pós-industrial; a 

disseminação dos meios de comunicação de massa (com profundas repercussões na 

experiência de tempo e espaço) e o fim das grandes narrativas (religião, comunismo, 

positivismo).  

 Na filosofia, a pós-modernidade estaria marcada por seu niilismo e desconfiança sobre 

a possibilidade de se obter qualquer tipo de conhecimento seguro. Trata-se de uma época em 

que a fé do homem está abalada e nem mesmo a ciência estaria livre dessa desconfiança. 

(Vátimo, 2007; Guidens, 1991). 

 Segundo Santos (2008), o nascimento simbólico do pós modernismo se deu com o 

ataque nuclear americano sobre Hiroxima. Esse evento que nos deu uma noção clara do poder 

de destruição da tecnologia e marca uma época na qual a Humanidade se deu conta de que o 

simples desenvolvimento científico não nos dá garantias de um mundo mais seguro. 

Percebemos que a ciência, apesar de sua tão falada busca de neutralidade, é feita por homens 

e está sujeita ao julgo de interesses humanos e políticos.  

 Sobre a desilusão pós-moderna que desabou sobre o homem, cito Giddens (1991): 
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Ao que comumente se refere a pós-modernidade? Afora o sentido geral de se estar vivendo um 
período de nítida disparidade do passado, o termo com frequência tem um ou mais dos 
seguintes significados: descobrimos que nada pode ser conhecido com alguma certeza, desde 
que todos os “fundamentos” pré-existentes da epistemologia se revelaram sem credibilidade; 
que a “história” é destituída de teleologia e consequentemente nenhuma versão de 
“progresso” pode ser plausivelmente defendida; e que uma nova agenda social e política 
surgiu com a proeminência de preocupações ecológicas e talvez novos movimentos sociais em 
geral (p. 52). 

 

 Em uma época de desconstrução, as noções de fundamento, história e progresso já não 

são aceitas do mesmo modo que antes. Para Giddens (1991), entretanto, faz mais sentido 

olharmos para o nosso tempo como um estágio avançado da modernidade, onde seus 

princípios estariam radicalizados. Trata-se, assim, de uma época na qual a modernidade 

começa a compreender-se a si mesma (p. 54). 

  O romance Frankenstein se inicia com uma carta de Walton à sua prima, onde ele 

descreve os preparativos de sua jornada. Nessa viagem seus caminhos se encontrarão com os 

de Victor Frankesntein, para mudar o rumo de ambos. Além de ser uma obra conhecida por 

seu horror, o livro nos fala sobre o encontro humano e, também, sobre a possibilidade de não 

encontro, como veremos no decorrer deste trabalho.  

 É interessante notar que, embora Walton e Frankenstein estejam engajados na empresa 

moderna de dominação da natureza, eles parecem estar em estágios diferentes dessa jornada. 

Enquanto Walton está no começo de sua viagem, Frankesntein já se encontra perto do fim. 

Enquanto o primeiro está cheio de entusiasmo diante das possibilidades futuras de sua 

empresa, o segundo se mostra claramente “destruído” em razão dos caminhos percorridos em 

seu passado. Diante da aparência de seu mais novo amigo, Walton observa: Estranha e 

angustiante deve ser a sua história, terrível a tempestade que envolveu o seu navio heróico e 

o fez sossobrar- assim! (Shelley, 2009, p. 31). 

 Com um pouco de imaginação, poderíamos dizer que Walton revela o entusiasmo 

característico da primeira etapa da modernidade. Victor Frankenstein, por sua vez, nos 

revelaria as angústias típicas da modernidade tardia, onde a desilusão e o vazio vieram 

substituir a fé nos fundamentos, na história e no progresso. Nossa imaginação parece não ter 

ido tão longe quando vemos que Frankenstein, percebendo que Walton trilhava o mesmo 

caminho que o seu, resolve dividir com ele a história de sua vida: Homem infeliz! Você quer 

compartilhar minha loucura? Será que você também bebeu do líquido que embriaga? Escute-

me; deixe-me contar a minha estória, e você afastará o cálice de seus lábios (Shelley, 2009, 

pp. 28-29). 

 Talvez encontremos, nesse diálogo, um caminho que nos ajude a compreender os 



21 
 

rumos dessa embarcação. Os contrastes entre Walton e Frankenstein podem ser muito 

reveladores da natureza dessa viagem, na medida em que ela nos é apresentada a partir de 

seus dois extremos. Talvez possamos compreender um pouco mais sobre a “loucura” que 

Victor reconheceu em Walton, e as “tempestades” que, como observou o navegador, 

atravessaram os caminhos de nosso cientista.   

 

 2 - O homem, a ciência e a psicanálise no mundo contemporâneo. 

 

 Até aqui, consideramos a empresa moderna a partir dos projetos das personagens de 

Mary Shelley. Percebemos, entretanto, uma diferença entre os dois, uma vez que se 

posicionam de maneira diversa em relação a tal projeto. Walton, por estar começando sua 

viagem, ainda não compreende os obstáculos que terá pela frente. Victor Frankenstein, ao 

contrário, parece bem ciente dos perigos de tal jornada. Aliás, é por isso mesmo que resolve 

contar sua história. Para que, também Walton, compreenda melhor os riscos que se escondem 

nos caminhos que pretende trilhar.  

 Frankenstein começa então a narrar a história de sua vida que, como logo percebemos, 

é marcada profundamente por um evento: seu encontro com a Ciência. Nas palavras do 

próprio Victor: 

 

A partir daquele dia, as ciências naturais, e particularmente a química, no mais 
compreensível sentido do termo, tornaram-se quase que minha única ocupação. Eu lia com 
fervor as obras, tão cheias de gênio e sentido, que os modernos pesquisadores escreveram 
sobre esses assuntos (Shelley, 2009, p. 53). 

 

 Podemos observar no relato de Frankenstein que, a partir do momento de seu ingresso 

na universidade, as ciências modernas exerceram uma influência muito grande em seu 

destino, de modo que fica difícil compreendê-lo sem levar em conta sua relação com a 

ciência.  

 Para um homem contemporâneo não é difícil imaginar uma relação entre homem e 

ciência desse tipo, já que, atualmente, é impossível imaginar o mundo em que vivemos sem 

levar em conta a participação da ciência. Essa relação está tão firmemente estabelecida que 

fica difícil nos decidirmos pelo melhor caminho para começarmos a compreendê-la. O que 

caracteriza o modo de pensar científico? Qual é seu lugar na vida dos seres humanos 

contemporâneos?: 
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O pensar científico não difere, em sua natureza, da atividade normal do pensamento que todos 
nós, crentes ou incréus, empregamos ao cuidar de nossos assuntos na vida corrente. Ele 
apenas desenvolveu determinados aspectos: interessa-se por determinadas coisas, conquanto 
estas não tenham uso imediato, tangível; procura evitar cuidadosamente, fatores individuais e 
influências afetivas; examina mais rigorosamente a credibilidade dos sensos de percepção nos 
quais baseia suas conclusões; equipa-se com novas percepções que não pode obter pelos 
meios habituais, e isola os fatores determinantes desta nova experiência em experimentações 
modificadas deliberadamente. Seu esforço é no sentido de chegar à correspondência com a 
realidade(...) (Freud, 1996b, p.166). 

 

 Para Freud, o desenvolvimento da ciência faz parte de um processo de 

amadurecimento da humanidade. E, dentro desta ideia, a religião representaria a sua infância. 

O desenvolvimento científico assinalaria, assim, um estágio mais maduro, no qual os seres 

humanos puderam estabelecer um relacionamento mais verdadeiro com o mundo externo e 

não precisam fazer uso de ilusões, como o faz o pensamento religioso. 

 A ciência é uma instituição que faz parte da história humana, ou seja, tem sua origem 

num tempo e lugar específicos. Seu desenvolvimento coincide com o advento da 

modernidade, de modo que, para pensar o homem moderno, devemos, necessariamente, 

pensar sua relação com a ciência. Desse modo, o que se chama ciência ocidental européia 

determina também, em seus traços fundamentais e em proporção crescente, a realidade na 

qual o homem de hoje se move e tenta sustentar-se (Heidegger, 2007, p. 39). 

 De que modo a ciência nos afeta? Será que nossa reflexão inicial deve ser dirigida à 

dependência que, nos dias de hoje, temos em relação ao conhecimento científico e aos 

produtos tecnológicos criados por ele? O que aconteceria se, do dia para a noite, não 

pudéssemos mais contar com tudo isso?  

 Quem já viveu um apagão em uma cidade grande pode ao menos imaginar a amplitude 

do problema. Sem eletricidade a cidade se tornaria um caos: hospitais sem funcionar; os 

remédios e alimentos não poderiam ser conservados; o trânsito, sem sinalização, entraria em 

colapso; isso sem falar das ondas de violência decorrentes da falta de iluminação pública. 

Estamos tão dependentes da tecnologia produzida pelo conhecimento científico que se, de 

alguma maneira, não pudermos mais contar com ela, nossa própria existência será colocada 

em risco. O desenvolvimento da ciência e de tudo que decorre dela fazem, atualmente, parte 

da condição humana moderna. Pois, como nos diz Arendt (2009), o que quer que toque a vida 

humana ou entre em uma duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter de 

condição da existência humana (p. 17). 

 Mas nossa relação com a ciência vai além de nossa dependência dela e o 

conhecimento científico produz um poder que pode ser usado de maneiras muito diversas; a 
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ciência pode, também, nos colocar em uma situação arriscada: uma mesma tecnologia tanto 

pode ser usada para gerar energia, como se transformar em instrumento de dominação. 

Podemos nos impressionar com os avanços da medicina e também nos assustar com o nível 

de desenvolvimento da tecnologia armamentista. Isso sem falar nas incalculáveis 

consequências ambientais da produção tecnológica.  

 Mas nem a analise de nossa dependência, nem a analise dos riscos aos quais estamos 

submetidos, podem nos dar uma medida de nossa relação com a ciência. Se observarmos com 

mais atenção, o modo mesmo com que, atualmente, nos compreendemos, se transformou com 

o desenvolvimento científico. Heidegger (2007), em sua conferência Ciência e Pensamento 

do Sentido, reflete sobre este  fenômeno. Ele inicia o seu texto com uma afirmação preliminar: 

a ciência (moderna) é a teoria do real. Em seguida, questionando-se sobre os termos dessa 

sentença, ele nos mostra como os sentidos das palavras teoria e real encaminham-se, no 

mundo contemporâneo, um em direção ao outro. O sentido da palavra teoria é hoje muito 

diverso do sentido que os antigos gregos lhe atribuíam. Em sentido antigo, isto é, originário, 

mas de forma alguma antiquado, a teoria é a visão protetora da verdade. (p. 46). Atualmente, 

entendemos teoria influenciados pela apropriação latina da palavra, que foi traduzida por 

contemplari, que significa separar e dividir uma coisa num setor e aí cercá-la e circundá-la 

(p. 46). Heidegger nos diz ainda que por mais que o sentido atual da palavra seja esse, seu 

sentido original será sempre uma “sombra” que atravessará seu uso moderno. A teoria, em seu 

sentido atual, seria uma elaboração que visa apoderar-se e assegurar-se do real (p. 48).  

 A palavra “real” também sofreu uma mudança de sentido no mundo moderno. Para os 

antigos gregos, o real estava ligado à noção de aletheia (verdade), que designava o processo 

de des-encobrimento, do qual fazem parte tanto o que está des-encoberto, quanto o que está 

encoberto. Atualmente a noção de “real” foi objetificada e passou a referir-se apenas àquilo 

que se pode medir ou representar; o homem contemporâneo perdeu de vista a noção de 

processo que a palavra tinha para os antigos gregos e, nos dias de hoje, só é real e verdadeiro 

o que pode ser comprovado e que, portanto, se pode ter certeza.  

 

Desse modo, o sentido de teoria e real se encaminham um em direção ao outro: A teoria 
assegura para si uma região do real, como domínio de seus objetos. O caráter regional da 
objetidade aparece na antecipação das possibilidades de pesquisa. Todo novo fenômeno numa 
área da ciência será processado até enquadrar-se no domínio decisivo dos objetos da 
respectiva teoria. Trata-se de um domínio que, às vezes, se transforma, enquanto a objetidade, 
como tal, permanece imutável, em suas características básicas (Ibidem, p. 49). 
 

 Sob esse ponto de vista, é real aquilo do qual podemos estar seguros. E é através da 
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teoria que nos asseguramos do que é real. Pelo que dissemos até aqui, podemos incluir neste 

empreendimento, de assegurar o real, transformando-o em objeto passível de mensuração e 

representação, as personagens de Mary Shelley. Tanto Walton, o Navegador, quanto 

Frankenstein, o Cientista, buscam dominar os segredos da natureza num processo que visa 

transformar o obscuro desconhecido em representações claras. O primeiro, abrindo e 

cartografando seus caminhos; e o segundo, descobrindo os segredos da natureza, para poder 

produzir artificialmente um ser humano. 

  Segundo Freud (1907/1996b), a contribuição da Psicanálise ao desenvolvimento da 

ciência, é de expandir os seus domínios para “área mental”. Sem essa contribuição a ciência 

estaria incompleta. Através do estudo psicanalítico, abriram-se, assim, novos campos para a 

pesquisa científica; o método, entretanto, deveria permanecer o mesmo. Segundo o pai da 

psicanálise, esse novo campo de pesquisa deve utilizar o mesmo método das ciências naturais.  

 Não é por acaso que Freud compara a Psicanálise com a Física e Química, exemplos 

claros de uma ciência natural. Pois Freud, de fato, situa a Psicanálise dentro das Ciências 

Naturais e manifesta a esperança de que com o tempo, possamos superar todas as dificuldades 

que se apresentam à observação científica, de modo a tornar cada vez mais completa a 

representação de mundo da ciência:  

 

O progresso no trabalho científico é o mesmo que se dá numa análise. Trazemos para o 
trabalho nossas esperanças, mas estas necessariamente devem ser contidas. Mediante a 
observação, ora num ponto, ora noutro, encontramos alguma coisa nova; mas, no início, as 
peças não se completam. Fazemos conjecturas, formulamos hipóteses, as quais retiramos 
quando não se confirmam, necessitamos de muita paciência e vivacidade em qualquer 
eventualidade, renunciamos às convicções precoces, de modo a não sermos levados a 
negligenciar fatores inesperados, e, no final, todo nosso dispêndio de esforço é recompensado, 
os achados dispersos se encaixam mutuamente, obtemos uma compreensão interna (insight) 
de toda uma parte dos eventos mentais, temos completado o nosso trabalho e, então, estamos 
livres para o próximo trabalho. (Freud, 1996b, pp. 169-170).  

 

 Sob essa ótica, o trabalho do psicanalista, grosso modo, é identificar as forças e 

desejos inconscientes que determinam o ser humano, para poder intervir nesse processo. 

Trata-se, de descobrir as causas das produções psíquicas e intervir para modificá-las, ou 

eventualmente removê-las, graças ao conhecimento da sua natureza e da sua forma em ação. 

(Mezan, 2007, p. 337).   

 Em seu relato a Walton, Victor nos conta como, após dias e dias de incríveis trabalhos 

e fadigas, consegui descobrir a causa da criação da vida; mais ainda, tornei-me capaz de 

conferir vida à matéria morta. (Shelley, 2009, p. 55). Ao olhar para o mundo, a ciência 

procura causas. Conhecer as causas dos fenômenos é parte fundamental do projeto científico, 
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na medida em que lhe abre possibilidade de intervir e controlar os eventos do mundo. É assim 

que a ciência constrói suas teorias e se assegura da realidade: 

 
 
Não se pode negar que o conhecimento de causas seja extremamente eficiente. Elas são 
usadas constantemente por pais, educadores, torturadores, psicólogos e psiquiatras, 
vendedores, propagandistas, políticos, religiosos - enfim, todas e quaisquer pessoas - que 
desejam modificar (não importa que se alegue que a mudança é para melhor!) o 
comportamento dos outros (Alves, 2002, p.134). 
 

 Porém, para transformar a “realidade bruta” em conceitos e representações 

cognoscíveis, a ciência cria hipóteses, que devem ser testadas, para comprovar sua 

fidedignidade. As hipóteses, que se adequarem aos acontecimentos do mundo, ganham o 

status de verdade.  

 

3- O incontornável inacessível das ciências 

 

 Por mais que o objetivo da ciência seja o de processar o mundo incognoscível em 

representações e informações inteligíveis, algo permanece sempre incompreendido e não 

representado. Os acontecimentos do mundo são sempre mais complexos do que as hipóteses 

que criamos para compreendê-lo. E, por isso mesmo, somos obrigados a atualizá-los o tempo 

todo. A ciência não pode prescindir dos acontecimentos do mundo para testar as suas 

hipóteses,.  

 Heidegger (2007) se refere a isso, de que investigação científica não pode prescindir, 

como o incontornável inacessível que atravessa a ciência. Incontornável porque, sem ele a 

ciência não pode pôr à prova as representações que cria para o mundo. E inacessível porque, 

por mais que a ciência crie representações para explicar os acontecimentos do mundo, estes 

nunca serão esgotados por elas, permanecendo sempre, em alguma medida, inacessíveis. Os 

acontecimentos do mundo são sempre mais dinâmicos que as representações que fazemos 

dele e, sob esse ponto de vista, o modelo de mundo que a ciência nos oferece está sempre 

incompleto. Não pelo fato de não termos, ainda, tido tempo de processar todos os fenômenos 

do mundo, mas pela própria natureza do processo cientifico, quando busca de transformar o 

real em objetidade, para se assegurar dele: 

 

Esta objetidade, nunca pode abarcar toda a plenitude essencial da natureza ainda que  o 
domínio de objetos da física seja uniforme e concluso em si mesmo. A representação científica 
nunca é capaz de evitar a essência da natureza porque, já em princípio, a objetidade da 
natureza é, apenas, um modo em que a natureza se ex-põe. (Heidegger, 2007, p. 53).  
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 Poderíamos, entretanto, considerar a questão da incompletude da ciência sob outro 

ponto de vista. Poderíamos imaginar que os buracos existentes no modelo de mundo da 

ciência sejam decorrentes do pouco tempo que ela teve para processá-lo. Sob essa perspectiva, 

é questão de tempo até que tudo seja conhecido. Pensando dessa maneira, podemos considerar 

que, talvez, se a ciência tiver tempo, chegará um dia em que todo o mundo estará sob domínio 

do já representado. Teríamos, então, condições para prever e controlar o mundo em cada 

detalhe, em cada aspecto. 

 São duas posições distintas. Na primeira, apresentada por Heidegger, a incompletude é 

inerente à ciência. Para a segunda, o fato de a ciência ser incompleta é circunstancial e é 

questão de tempo até que a luz brilhante do conhecimento ilumine todos os cantos do mundo. 

Essa segunda via, talvez nos levasse ao “país de luz eterna” de que nos falou Walton. 

 A esse respeito, Freud (1907/1996b) parece ter uma posição um tanto ambígua. Ainda 

que, em muitos momentos, ele sustente que a incompletude é inerente ao procedimento 

científico, concordando com a reflexão heideggeriana; em outros, ele parece alimentar uma 

confiança de que a ciência chegue, algum dia, a completar o seu modelo de realidade: 

 

as acusações contra a ciência, de ainda não ter resolvido os problemas do universo, são 
exageradas de forma injusta e maliciosa; de fato, ela ainda não teve tempo suficiente para 
essas grandes realizações. A ciência é muito nova - é uma atividade humana que se 
desenvolveu tardiamente (p. 168-169). 
 

 Rubem Alves (2002) parece ir ao encontro da reflexão heideggeriana, pois considera 

que a riqueza e a dinâmica dos acontecimentos do mundo nunca serão plenamente abarcados 

numa representação. Com relação à segunda posição, segundo a qual o conhecimento 

científico poderia chegar a esgotar os  fenômenos do mundo, ele nos alerta: 

 

Veja a consequência dessa posição: se pressupomos que o conhecimento das causas e dos 
efeitos esgota o que existe para ser dito, podemos silenciar sobre tudo o mais. Assim, por 
exemplo, é totalmente irrelevante o que ocorre dentro da cabeça das pessoas. A mente se 
transforma numa caixa-preta de conteúdo inatingível. Se sabemos que o estímulo E, entrando 
no organismo, produz uma reação R, que mais necessitamos saber? (p. 135).  
 

 Uma ciência que tivesse condições de conhecer tudo nos reduziria a um mero 

elemento de seu quebra cabeças. Com esta ciência em mãos poderíamos predizer qualquer 

evento. Poderíamos prever o comportamento humano em toda sua plenitude, antes mesmo de 

o ser humano em questão decidir como se comportar. Uma proposição que, inicialmente, 
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parecia muito otimista, pode revelar-se bastante trágica; o que, no princípio, parecia dar ao 

homem poderes para realizar e criar qualquer coisa, acabaria destruindo qualquer 

possibilidade de criação e realização humana, visto que o próprio homem não tardaria a se 

tornar apenas mais um elo na corrente de causas e efeitos. Como é possível ser criativo 

quando tudo já está previsto? Nesta trágica história, nos tornaríamos escravos de nossa 

própria criação, meros objetos da ciência que criamos para nos salvar. Nas palavras do 

homem do subsolo de Dostoievski (2000): 

 

E visto que todas as vontades e todos os raciocínios podem ser realmente calculados – pois 
algum dia hão de se descobrir as leis de nosso livre-arbítrio -, então, deixando-se de lado as 
brincadeiras, será possível elaborar uma espécie de tabela, e nós passaremos a desejar de 
acordo com esta (p.40).  
 

 É muito perigoso objetificar o ser humano e reduzi-lo aos resultados de cálculos e 

análises frias, pois, ao fazer isso, tiramos do homem o que lhe é mais próprio: sua criatividade 

e singularidade.  Safra (2004), em sua reflexão sobre a ética na clínica contemporânea, 

aborda essa questão: Muitos de nossos pacientes sofrem pelo desenraizamento, pelo fato de 

terem sido coisificados, reduzidos a ideias ou abstrações. Na atualidade, encontramos 

pessoas que são filhos da técnica e que sofrem da agonia do totalmente pensável (p. 34). 

Podemos ver, aqui, outra possibilidade de relação do homem com a ciência, outra posição que 

o homem pode ocupar diante do universo científico: a posição de objeto.   

 Convém, porém, não nos afastarmos tanto de nosso barco e não perder de vista nossos 

companheiros de viagem. Após essas considerações sobre a ciência e as possibilidades 

humanas de estar-no-mundo-da-técnica, nos surge uma questão: qual a posição de 

Frankenstein a esse respeito? Ele considera que a incompletude das ciências seja parte de sua 

essência? Ou que a ciência é incompleta por falta de tempo de investigação? 

 Em seus primeiros contatos com a ciência moderna, Frankenstein ficou decepcionado 

com seus resultados; eles pareciam demasiado banais, já que a concepção de mundo da 

ciência estava sempre incompleta e sujeita a modificações. Victor queria mais e, inspirado 

pela busca dos alquimistas pelo elixir da vida e pela pedra filosofal, ansiava por uma ciência 

que tivesse poderes ilimitados. Para ele, uma ciência que contrariasse seus desejos e se 

reconhecesse como inevitavelmente incompleta era desprovida de valor. Com suas próprias 

palavras ele nos diz: 

 

 
Como criança, eu não me satisfizera com os resultados prometidos pelos modernos 
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professores de Ciências Naturais. Com uma confusão de idéias que só pode ser admitida pela 
minha extrema juventude e a falta de um guia nesses assuntos, eu tinha retroagido ao longo do 
caminho do tempo e trocado as descobertas dos recentes pesquisadores pelos sonhos dos 
esquecidos alquimistas. Além disso, eu tinha desprezo pelos modernos usos das ciências 
naturais. Era muito diferente quando os mestres da ciência procuravam a imortalidade e o 
poder; embora fúteis, esses aspectos eram grandiosos; mas agora o quadro tinha mudado. A 
ambição do pesquisador parecia resumir-se ao aniquilamento daquelas visões sobre as quais 
se fundava o meu interesse pela ciência. Exigiam que eu trocasse quimeras de ilimitada 
grandeza por realidades de pouco valor (Shelley, 2009, p. 49). 
 

 Frankenstein buscava uma ciência diferente da que ele encontrou. Ele buscava um 

conhecimento que não conhecesse limites, mas acabou encontrando uma disciplina que 

modestamente os reconhecia. Isso fazia com que ele não a considerasse digna de interesse. No 

trecho citado acima, Frankenstein expõe os dois modos de se relacionar e conceber a ciência. 

O primeiro deles, mais modesto, admite a incompletude como inerente a qualquer tipo de 

conhecimento. O segundo, ardentemente ansiado pelo jovem Victor, de que o conhecimento 

científico é potencialmente ilimitado, bastando que tenhamos tempo para desenvolvê-lo. A 

decepção com a ciência que encontrou, não fez cessar sua busca pela ciência que sonhava: 

Tanto tem sido feito, exclamava a alma de Frankenstein - mais, muito mais eu conseguirei; 

seguindo os passos já marcados, eu abrirei um novo caminho, explorarei forças 

desconhecidas, e desvelarei ao mundo os mais recônditos mistérios da criação (Ibidem, p. 

51). Na visão de Victor, a ciência não era atravessada pelo incontornável inacessível. Até 

porque, como nos diz Heidegger (2007), o próprio do incontornável inacessível é que se 

passe por cima dele e não se note a sua presença (p. 57).  

  

4- O pensamento do sentido 

  

 Para Heidegger (2007), como já dissemos, a ciência nunca estará completa. Pois 

sempre dependerá do incontornável inacessível para testar suas hipóteses. E estas, por sua 

vez, nunca poderão esgotá-lo numa representação definitiva da realidade. Se, como sustenta 

Heidegger, é próprio do incontornável inacessível passar desapercebido, o que podemos fazer 

em relação a ele? A ciência, tendo-se em vista que estamos falando daquilo que escapa a 

qualquer teoria, certamente não pode fazer nada. E os homens que fazem a ciência, que 

podem fazer?: 

 

Os caminhos e meios das ciências nunca poderão atingir a essência da ciência. Todavia, como 
ser pensante, todo pesquisador e mestre da ciência, todo homem, que atravessa uma ciência, 
pode mover-se em diferentes níveis do sentido e manter-lhe sempre vivo o pensamento (p. 59). 
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  Pensar o sentido é, desse modo, dar lugar à fluidez dos acontecimentos que, ainda que 

tentemos, não pode ser fixada e resiste à objetificação. Nunca poderemos definir 

cientificamente o incontornável inacessível. Diferentemente do modo de conhecer da ciência, 

o pensamento do sentido, proposto por Heidegger (2007), reflete sobre o que é digno de ser 

questionado. A ciência, por si mesma, em princípio, não pode refletir sobre o que é digno de 

ser questionado. Os homens de ciência, no entanto, podem. E encaminhar na direção do que é 

digno de ser questionado não é uma aventura, mas um retorno ao lar (p. 58).   

 Podemos, enquanto seres humanos, acolher o indizível, numa entrega à 

inesgotabilidade do que é digno de ser questionado. Podemos reconhecer que, por mais que 

tenhamos o que dizer, haverá sempre o indizível; que o acontecer humano é sempre mais 

amplo do que aquilo que podemos teorizar dele; que os fenômenos do mundo físico são 

sempre mais complexos que as leis que deduzimos deles. É importante que fique claro que o 

pensamento do sentido e o desenvolvimento científico não são, de modo algum, excludentes. 

Pelo contrário, o pensamento do sentido doa à ciência algo que ela, por si mesma, não pode 

alcançar: um posicionamento ético. 

 Hanna Arendt (2009), em seu estudo sobre a condição humana, nos diz que, na 

modernidade, podemos observar um processo de divórcio entre o conhecimento cientifico e o 

pensamento do sentido. Isso, segundo ela, se deve ao descompasso entre conhecimento e 

pensamento. Esse descompasso é temporal, porque assinala a diferença entre o ritmo 

acelerado com que a ciência se desenvolve e ritmo “sem pressa” de que necessita o 

pensamento do sentido. E o descompasso é, também, de linguagem, pois assinala os limites, 

impostos pela linguagem científica, à compreensão dos leigos. Isso é especialmente claro 

quando tomamos, por exemplo, a linguagem matemática, mas todo campo da ciência, da 

física à psicologia, produz uma linguagem técnica que dificulta o acesso de seres humanos 

comuns: 

 

Se for realmente comprovado esse divórcio definitivo entre o conhecimento (no sentido 
moderno de know-how) e o pensamento, então passaremos, sem dúvida, à condição de 
escravos indefesos, não tanto de nossas máquinas, quanto de nosso know-how, criaturas 
desprovidas de raciocínio, à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente possível, por mais 
mortífera que seja (p. 11). 
 

 Uma ciência feita de homens que não refletem sobre o que é digno de ser questionado 

é uma ciência sem rosto e carente de ética. Pode mesmo se tornar um monstro automatizado, 

que passa a funcionar por si só, diante do qual nada poderemos fazer. Victor Frankesntein tem 
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algo a dizer sobre isso e, ao contar sua história, alertou Walton para os riscos de perder o 

controle do barco; para o risco de se tornar escravo de um fazer frenético e irrefletido. A 

seguir, veremos o que se passou com ele quando estava empenhado no exercício de sua 

ciência: 

 
O inverno, a primavera e o verão passaram, enquanto eu continuava o meu trabalho; mas não 
percebi a expansão das folhagens ou o desabrochar das flores - espetáculos que antes sempre 
me enchiam de prazer -, tão absorto eu estava em minha ocupação. Naquele ano, as folhagens 
murcharam antes que meu trabalho se aproximasse do fim e cada dia que passava mostrava o 
quanto eu tinha sido bem sucedido. Mas meu entusiasmo era posto à prova pela minha 
ansiedade, e eu mais parecia um indivíduo condenado ao trabalho escravo nas minas, ou a 
qualquer outra tarefa insalubre, do que um artista ocupado em seus afazeres favoritos 
(Shelley, 2009, pp. 59-60).  

 

 Começamos a compreender melhor os riscos e tempestades que ameaçam a 

embarcação moderna. São perigos que, se já atingiram Victor Frankenstein, ainda podem ser 

enfrentados por Walton.   

 

5- Contribuições de Winnicott para a compreensão da experiência humana 

 

 Winnicott nos apresenta uma Psicanálise significativamente diferente da Psicanálise 

tradicional. No momento, nosso objetivo é apresentar algumas de suas contribuições à 

compreensão da natureza humana. Partindo da discussão dos conceitos de Real e Verdade, tal 

como foram apresentados em sua obra, tentaremos refletir sobre as mudanças que representam 

para nossa concepção de homem. Em que medida a obra do psicanalista inglês se aproxima ou 

se afasta dos conceitos e concepções da ciência e Psicanálise tradicional? 

 É difícil compreender a Psicanálise de Winnicott, sem levar em conta a experiência 

que ele teve, enquanto pediatra, observando e tratando bebês. Foi a partir dela, que ele pôde 

começar a compreender os fenômenos que envolvem a constituição humana.  Em seu 

trabalho com crianças e bebês ele percebeu a importância fundamental do ambiente no 

processo de amadurecimento. Nessa perspectiva, o ser humano é concebido a partir de sua 

dependência em relação ao ambiente humano do qual surge:  

 
Percebemos a importância vital da provisão ambiental, especialmente no início mesmo da 
vida infantil do indivíduo, e, por esse motivo, efetuamos um estudo especial do meio ambiente 
propício em termos humanos e em termos de crescimento humano, na medida em que a 
dependência possui significado (Winnicott, 1975, p.97). 
 

 Essa dependência, inicialmente, é absoluta. Mas, gradativamente, com o andamento 
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do processo de amadurecimento, ela se torna relativa, colocando o ser humano rumo à 

independência, que, no entanto, nunca chega a ser absoluta.  

 Como psicanalista, Winnicott se voltou para questões originárias do ser humano que, 

segundo ele, foram negligenciadas pela Psicanálise tradicional. Enquanto Freud se ocupava, 

principalmente, com o estudo de histeria e da neurose, Winnicott, assim como outros 

psicanalistas que vieram depois de Freud, estendeu e consolidou a observação e tratamento 

psicanalítico a crianças e pacientes psicóticos. Ele percebeu uma sintonia muito grande entre 

as questões presentes em seu trabalho com bebês e seu trabalho com esses pacientes. Em 

ambos, a presença ambiental é fundamental. A diferença é que, enquanto os bebês não se 

constituíram por terem acabado de nascer, os pacientes psicóticos tiveram seu 

desenvolvimento emocional congelado em decorrência de falhas ambientais.  

 Para tratar e prevenir as doenças decorrentes da imaturidade emocional, Winnicott 

buscou, antes, compreender o desenvolvimento normal. De acordo com ele, existe no humano 

uma tendência inata ao amadurecimento. No entanto, para que essa tendência se realize, o ser 

que está se constituindo precisa de um ambiente humano, adaptado às suas necessidades, que 

o acolha e sustente.  Com os conceitos de ambiente suficientemente bom e mãe 

suficientemente boa, Winnicott pretende explicitar quais as funções que o ambiente deve 

desempenhar no processo de desenvolvimento humano. Para adaptar-se às necessidades do 

bebê, a mãe precisa se identificar com ele, de modo a poder oferecer-lhe cuidados 

suficientemente bons. Com uma adaptação inicial quase absoluta da mãe às necessidades do 

bebê humano, ele pode vir a experimentar o fenômeno da ilusão. 

 Esse é um ponto muito interessante na obra de Winnicott, pois, segundo ele, é a partir 

da ilusão que o ser humano poderá criar o mundo externo e, também, o Outro. A ilusão é a 

base do desenvolvimento do sentimento de realidade, pois só nos sentimos reais, quando 

temos a oportunidade de criar o mundo, de contribuir criativamente com a tradição cultural. 

Para compreendermos como o fenômeno da ilusão se dá, é necessário observarmos o seu 

caráter paradoxal e reconhecer a importância, tanto do ambiente, quanto do gesto criador do 

bebê. No momento em que o bebê está pronto para criar o seio, a mãe o coloca à disposição 

do bebê, para que este o crie: 

 

Obviamente, na condição de filósofos sofisticados, sabemos que aquilo que o bebê criou não 
foi aquilo que a mãe forneceu, mas a mãe, por sua adaptação extremamente delicada às 
necessidades (emocionais) do bebê, está em condições de permitir que ele tenha esta ilusão 
(Winnicott, 1990, p.121). 
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 Winnicott nos alerta para a importância de, no campo da ilusão, se preservar o 

paradoxo, ao invés de tentar resolvê-lo, decidindo se foi o bebê quem criou o seio, ou se, ao 

contrário, o seio foi apenas colocado lá e encontrado pelo bebê.  O fenômeno da ilusão é 

fundamental para a compreensão winnicottinana do real. Enquanto a Psicanálise e a ciência 

tradicionais vinculam esse conceito, de realidade, à possibilidade de representação e, nesse 

sentido, só é real aquilo que pode ser representado e demonstrado. Winnicott, entretanto, 

aborda o conceito de uma maneira diferente da tradicional: a partir da experiência. Nesse 

vértice, o foco da questão recai sobre o sentimento de realidade. O que é que nos faz sentir 

reais? 

 O fenômeno da ilusão é fundamental para compreendermos essa questão, pois é a 

partir dele que o acesso à realidade se dá. Para que nos sintamos reais precisamos ter a ilusão 

de criar o mundo e isso só é possível quando existe ambiente suficientemente bom, que se 

adapte às necessidades do ser humano em questão, de modo que o mundo lhe seja apresentado 

de acordo com suas possibilidades criativas. Se o ambiente não for capaz de apresentar o 

mundo ao bebê no momento em que ele está pronto para criá-lo, o fenômeno da ilusão não 

poderá ocorrer e o sentimento de realidade não será alcançado.  

 Esse é um momento fundamental no processo de desenvolvimento e, para que ele 

ocorra, é necessário que a mãe, ou quem quer que desempenhe esse papel, possa se adaptar 

aos ritmos e características daquele ser humano, em sua especificidade. Não existe um 

cronograma no qual as mães possam pautar seu cuidado, cada pessoa é diferente e não há 

como responder às suas necessidades, a não ser pela devoção. A mãe deve se entregar à 

maternidade e à singularidade de seu bebê ao invés de buscar se adequar a padrões universais 

e externos: Não se espera que ela seja perfeitamente pontual em sua adaptação nesse 

instante. Felizmente o bebê não precisa de um padrão de comportamento muito rígido 

(Ibidem, pg.123). 

 Desse modo, quando o ambiente cumpre seu papel suficientemente bem, ele abre 

espaço para que o bebê crie gradativamente seu mundo. Diferente do que ocorre na concepção 

tradicional de real, para Winnicott, a ilusão não é inimiga da realidade, e sim o seu 

fundamento. Não se chega à experiência de realidade sem que antes o fenômeno da ilusão 

tenha ocorrido. E o conceito de verdade? Como é abordado na obra de Winnicott?  

 Os conceitos de falso e verdadeiro self podem nos ajudar a pensar sobre essas 

questões. São conceitos que, como no caso da ilusão, devem ser considerados a partir da 

relação do homem com seu ambiente. O verdadeiro self está ligado à dimensão criativa do ser 

humano e, como já dissemos, precisa de um ambiente suficientemente bom para que possa se 
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desenvolver. Já o falso self é resultado da submissão do homem ao seu meio ambiente e 

protege o verdadeiro self das falhas ambientais. Quando o ambiente se adapta às necessidades 

do bebê, ele pode agir de modo espontâneo. A partir da confiança no ambiente fornecido pela 

mãe o bebê pode agir, o mundo pode ser criado e o verdadeiro self pode se desenvolver. Se, ao 

contrário, o ambiente falhar na adaptação às necessidades do bebê, ele é quem terá de se 

adaptar ao ambiente. Essa submissão pode dar origem a um falso self, uma reação que surge 

como um meio de equilibrar as tensões decorrentes da falha ambiental, preservando assim a 

verdadeiro self. 

 Na saúde, o falso self cumpre sua tarefa de proteger o self verdadeiro nos momento em 

que o ambiente humano é invasivo ou ausente. Como assinalou Freud, todos precisamos de 

certa dose de adaptação ao ambiente para viver em sociedade. A questão de Winnicott, por 

outro lado, parece ser a de como fazer com que esse processo civilizatório não comprometa a 

capacidade humana de criar.  Em casos patológicos, o falso self pode sufocar o self 

verdadeiro, bloqueando a relação espontânea com o mundo e desenvolvendo um padrão 

organizado de submissão. É importante ressaltar que, para Winnicott, por mais que a 

capacidade criativa esteja prejudicada, em decorrência de um ambiente invasivo ou ausente, 

enquanto a pessoa estiver viva, ela não será extinta. 

 Desse modo, em Winnicott, o verdadeiro está ligado à capacidade criativa e não à 

adequação do pensamento à realidade externa, como no caso da Psicanálise e ciência 

tradicionais. Na teoria winnicottiana a verdade se refere à possibilidade de criação do mundo 

e implica uma complexa relação entre homem e ambiente. Real e Verdade adquirem sentidos 

completamente diferentes daqueles que lhes são tradicionalmente atribuídos. Nessa 

perspectiva, ambiente, criatividade e ilusão ganham uma importância que não lhes era 

reconhecida e tornam-se indispensáveis à nossa reflexão sobre a constituição humana. 

 Neste capítulo, discutimos a relação do homem com a ciência, buscando compreender 

o modo como ela busca apreender o mundo. O processamento do real, através da criação de 

teorias dá ao homem condições de expandir o seu conhecimento e poder de ação no mundo. 

No próximo capítulo, enfocarei um tipo específico dessa relação: quando o próprio homem se 

torna objeto de estudo da ciência. Discutiremos sobre os riscos envolvidos nesse processo e 

tentaremos mostrar que não se trata de um fenômeno excepcional, presente apenas em níveis 

mais elevados de tecnologia (como nos avançados estudos genéticos e nas experiências com 

seres humanos). Buscaremos analisar objetificação do homem em seus aspectos mais sutis, 

presentes no dia a dia do homem comum. 
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II - A FABRICAÇÃO DO HUMANO: O NASCIMENTO ROUBADO 

 

 

A vida e a morte se me apareciam como limites ideais, que eu 
primeiro devia transpor, para lançar uma torrente de luz em nosso 
mundo de trevas. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador 
e sua origem; muitas criaturas felizes e excelentes passariam a dever 
sua existência a mim. Nenhum pai podia reclamar a gratidão de um 
filho tão completamente quanto eu a daquelas criaturas. Assim 
refletindo, achei que, se eu fosse capaz de animar a matéria inerte, eu 
poderia no decorrer do tempo (embora agora julgue impossível) 
restituir a vida os corpos aos quais a morte houvesse destinado à 
decomposição (Shelley, 2009, p. 57). 

 

 

 No capítulo anterior, discutimos a relação entre a ciência e o mundo contemporâneo. 

Através do diálogo do navegante Walton e do cientista Frankenstein, refletimos sobre o 

projeto moderno em suas diferentes etapas. Vimos no entusiasmo de Walton, uma imagem das 

esperanças que o homem depositava no progresso científico na primeira etapa da aventura 

moderna. Em Frankenstein, reconhecemos a desilusão característica da modernidade 

adiantada. Encontramos um cientista desacreditado e destruído pelo projeto do qual ele 

mesmo foi arquiteto. No diálogo entre estes dois representantes da empreitada moderna, 

buscamos indícios que nos ajudassem a compreender a natureza de tal projeto: suas 

motivações, metodologias e, também, os riscos envolvidos na sua execução. 

 Neste capítulo, veremos como o processamento do real, com seu anseio de capturar a 

verdade na fixidez de conceitos, estendeu-se aos homens e à esfera das relações humanas. 

Veremos como a ciência contemporânea, assim como Victor Frankenstein, busca transformar 

o homem, eliminando suas imperfeições. O homem do futuro, buscado pelos cientistas, não 

deverá estar sujeito à precariedade e à morte como o homem comum: ele será melhor. As 

imagens de Frankenstein e de sua criatura nos apresentam um mundo onde a artificialização 

da vida tem um alcance cada vez maior.  

 Diante da desilusão que se seguiu à execução de seu projeto, somos levados a 

questionar o ideal de homem da ciência, assim como seus métodos de aperfeiçoamento do 

humano. Ao levar a cabo a transmutação do homem, a ciência põe em risco sua própria 

criatividade; ao trabalhar na construção de um homem padrão, a ciência pode eliminar a 

singularidade própria ao homem. O novo homem talvez seja mais previsível, mas será 

também menos humano. Isso me lembra as discussões de Winnicott (1994) sobre a 

leucotomia que, se hoje parece ser absurda, em seu tempo era uma prática ainda em avaliação. 
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Para ele, assim como para os médicos atuais, a questão era muito simples: pode ser que 

através da mutilação do cérebro humano consigamos eliminar comportamentos indesejados de 

uma pessoa, mas eliminaremos, juntamente com a parte retirada do cérebro, a própria pessoa.  

 Para ilustrar estas questões, dos processos de alteração e fabricação do humano 

empreendidos pela ciência, poderíamos recorrer aos procedimentos de clonagem, cada vez 

mais viáveis, ou ainda, às experiências nazistas para a criação de uma raça superior. Os 

experimentos do Dr. Mengele, também conhecido como o “anjo da morte”, parecem superar, 

e muito, a crueldade de Frankenstein em relação à sua criatura. Entretanto, optamos por outro 

caminho. Ao invés de ilustrar nossa discussão através de casos extremos, recorreremos à 

experiência que se dá no dia a dia do homem comum. Nosso interesse será dirigido às formas 

mais sutis de fabricação do homem, encontradas em nosso cotidiano. A artificialização da vida 

e os ideais de um homem melhorado podem ser observados em diversas instituições 

modernas: escolas, hospitais, consultórios psicanalíticos e até mesmo, nas relações familiares.  

 Para realizar esse percurso, assim como no capítulo anterior, contaremos com a 

experiência de Victor Frankenstein e Walton, na esperança de que eles nos ajudem a 

compreender melhor o projeto moderno do qual somos todos herdeiros. Diante dele, podemos 

nos posicionar de maneiras diversas: simplesmente executá-lo ou refletir sobre ele; podemos 

fazer-lhe oposição, criticá-lo ou, ainda, nos submeter. Seja como for, nos dias de hoje, cada 

um de nós já ocupa um lugar nesse projeto, consciente ou inconscientemente. Obviamente, a 

posição que tomamos em relação a ele não é estática, estamos em constante trânsito entre as 

diferentes possibilidades de ser em relação a tal empreendimento. O próprio Victor 

Frankenstein, no decorrer do livro, assume posições diferentes e até mesmo opostas das que 

tinha inicialmente. Se no começo de sua história ele se coloca como o próprio arquiteto do 

projeto, no decorrer do livro ele passa a refletir sobre os rumos tomados e os perigos 

escondidos na realização de suas ideias iniciais, para, enfim, tornar-se uma vítima delas.  

 

1- O homem artificial 

 

 Victor Frankenstein desejava ardentemente descobrir os segredos da vida e da morte. 

Inicialmente, ele acreditava que, apoderando-se desse conhecimento, poderia não apenas dar 

vida a um novo ser, mais perfeito e feliz que o homem comum, mas também alcançar a 

imortalidade e o poder de trazer de volta à vida aqueles que já morreram. Para o cientista de 

Mary Shelley, a finitude era vista como algo a ser superado e não podia ser aceitada. A 

condição humana, com sua mortalidade e seus limites, era vivida por ele como uma prisão da 
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qual o homem deve libertar-se, o quanto antes, para ter uma existência plena. O jovem 

Frankenstein não aceitava limites, nem à vida e nem ao conhecimento.  

 Para ele, a natureza humana precisava de retoques, o homem precisava ser melhorado. 

E o modo mais eficaz para conseguir isso era através da pesquisa e do desenvolvimento 

científico. No mundo que Victor desejava construir, o homem não seria mais um simples filho 

da natureza, sujeito à precariedade e a morte. A nova espécie, com a qual ele sonhava, seria 

filha da técnica e do conhecimento cientifico, devendo à ciência e aos homens brilhantes que 

a movimentam uma gratidão maior do que aquela que os filhos comumente sentem por seus 

pais. Só a ciência poderia nos libertar dos limites da vida e da morte.   

 As imagens literárias criadas por Mary Shelley, do cientista que desafia os limites da 

natureza para criar artificialmente um ser humano, são usadas frequentemente no mundo 

contemporâneo quando desejamos discutir os rumos do projeto científico. Ela expressa os 

temores que temos em relação ao mundo que estamos criando. As figuras do Cientista 

“Louco” e seu monstro são trazidas à tona quando alguma descoberta científica nos 

surpreende, nos maravilhando com os novos poderes do homem-cientista e nos angustiando 

com as monstruosas possibilidades que nos são abertas. A cada dia que passa, novos 

conhecimentos e técnicas são criados para melhorar nossas vidas. Ocorre que, nem sempre, as 

coisas acontecem como o planejado e o desenvolvimento científico já deu provas de trazer 

consigo alguns efeitos colaterais, quase sempre imprevisíveis.  

 Para completar o atordoamento do homem moderno, perdido na tarefa de ser-no-

mundo-da-técnica, o funcionamento da ciência parece ter cada vez menos interesse nos 

assuntos do homem comum. Os homens-cientistas parecem interessar-se apenas pelo homem 

do futuro, corrigido e aperfeiçoado pela técnica. A artificialização da vida já está em 

andamento e, como a criatura do livro de Shelley, parece ter ganhado vida própria, tornando-

se um projeto que já não estamos certos de poder controlar. Para aumentar ainda mais nossa 

sensação de descontrole, vemos uma complexa e sinistra conexão entre o capital e o 

desenvolvimento da ciência: os incalculáveis custos da pesquisa científica não fazem senão 

aumentar a desigualdade do acesso aos bens derivados da ciência.  

 Diante desse quadro, somos levados a refletir sobre os rumos dessa nossa embarcação. 

Será que temos algum controle sobre ela? Ou, reformulando a questão, será que acreditamos 

que possa existir algum controle? Que algum dia ele tenha existido? Juliano Pessanha (2006), 

ao referir-se à experiência contemporânea, usa a imagem de um trem sem maquinista: 

 

Estamos hoje, quase todos nós, confinados dentro de um trem que corre para frente com 
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velocidade cada vez mais vertiginosa. Impossível procurar pelo maquinista a fim de controlar 
o curso ou deliberar acerca da rota do trem. Nos últimos 50 anos, já não há mais maquinista e 
o trem avança sozinho como um míssil de alcance ilimitado. Afirmar que a meta desse trem é 
alcançar a explosão e catástrofe “reais” encobre a experiência mais sutil e mais decisiva de 
que a catástrofe já se instalou, pois o brilho e o rosto da intensidade humana já não podem 
florescer nem circular na ambiência e arquitetura das cabines situadas no interior do trem (p. 
133). 
 

 Diante de tanta instabilidade, não é de se estranhar a pronta adesão da sociedade ao 

projeto de criar um novo mundo, mais seguro; um novo homem, melhor. De um modo ou de 

outro, todos estamos empenhados em transformar o mundo, em fazer de sua fria 

inospitalidade, nossa morada. Mas a questão é um pouco mais complexa. Como faremos este 

novo mundo? O que faremos com o mundo velho depois dessa troca? O que quer dizer 

melhor? Como será o novo homem? Será, como a criatura de Frankenstein, fabricado a partir 

dos cadáveres do velho homem? E, ainda, o que será feito daqueles que não quiserem realizar 

essa troca?:   

 
Não há razão para duvidar de que sejamos capazes de realizar essa troca, tal como não há 
motivo para duvidar de nossa atual capacidade de destruir toda vida orgânica na Terra. A 
questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento científico e 
técnico – e esta questão não pode ser resolvida por meios científicos: é uma questão política 
de primeira grandeza, e portanto não deve ser decidida por cientistas profissionais nem por 
políticos profissionais (Arendt, 2009, pp. 10-11). 
 

 Hanna Arendt (2009), em seu estudo sobre a condição humana, descreve a pressa que 

o homem moderno tem de produzir a si mesmo, pois sua condição é vista como uma prisão. 

Ela cita alguns exemplos do que chamou de revolta do homem contemporâneo contra os 

limites de sua condição, entre eles: o desejo de libertar-se de sua “prisão” terrestre através das 

viagens espaciais; o desejo de criar seres humanos superiores e, ainda, de libertar o homem 

dos sacrifícios do trabalho através da automação da produção industrial:   

 

O mundo - artifício humano - separa a existência do homem de todo ambiente meramente 
animal; mas a vida, em si, permanece fora deste mundo artificial e, através da vida, o homem 
permanece ligado a todos os outros organismos vivos. Recentemente, a ciência vem-se 
esforçando por tornar “artificial” a própria vida, por cortar o ultimo laço que faz do próprio 
homem um filho da natureza. O mesmo desejo de fugir da prisão terrena manifesta-se na 
tentativa de criar a vida numa proveta, no desejo de misturar, “sob o microscópio, o plasma 
seminal congelado de pessoas comprovadamente capazes a fim de produzir seres humanos 
superiores” e “alterar(-lhes) o tamanho a forma, a função”; e talvez o desejo de fugir à 
condição humana esteja presente na esperança de prolongar a duração da vida humana para 
além do limite dos cem anos (p. 10)  
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2- Fabricação e artificialização da vida humana 

 

 A cada dia que passa, as relações do homem com o mundo, consigo mesmo e com as 

coisas são crescentemente mediadas pela ciência e tecnologia e, hoje, até mesmo eventos 

como nascer e morrer não são vividos como há vinte anos.  A seguir, pretendo discutir 

sobre o modo como a ciência e a tecnologia invadiram e transformaram o mundo humano. 

Estou interessado na qualidade do mundo construído pelo desenvolvimento científico. Em 

que medida ele favorece ou não as relações humanas? Em que medida ele favorece ou não a 

constituição do ser humano? Que tipo de homem está sendo fabricado em nosso mundo? Que 

melhorias ele tem? Que defeitos a ciência busca corrigir? Até que ponto o processo de 

aperfeiçoamento do homem pode significar, como no caso da leucotomia, a mutilação de sua 

capacidade criativa? Em que medida o ambiente contemporâneo favorece, ou não, a 

capacidade criativa do homem? 

 Para Winnicott, o homem não pode ser compreendido como um ser isolado, pois 

necessita de um ambiente humano para poder se desenvolver, para fazer a travessia que nos 

leva, quando tudo vai bem, do ninguém ao alguém. Sua posição, a respeito das questões que 

levantamos acima, são muito interessantes. De um lado, ele reconhece o valor e os benefícios 

que o desenvolvimento científico trouxeram ao viver humano. Em seu artigo A Criatividade e 

Suas Origens, ele defende que o progresso da ciência deu chances ao homem contemporâneo, 

como nunca antes lhe foi dada, de se constituir a partir de sua própria criatividade. Ele levanta 

a hipótese de que antes de certa época, há mil anos atrás, digamos, apenas algumas pessoas 

viviam criativamente (Winnicott, 1975, p. 101). Para o pediatra e psicanalista britânico, foi 

necessária a criação de um corpo de ciência antes que homens e mulheres pudessem tornar-

se unidades integradas em termos de tempo e espaço, que pudessem viver criativamente e 

existir como seres individuais (Ibidem, pg. 101).  

 Por outro lado, enquanto homem de ciência, Winnicott pôde perceber os efeitos 

colaterais do seu desenvolvimento. Ele percebeu o risco de as relações humanas também 

passarem a ser regidas pelas leis e princípios de uma ciência dita imparcial; de o homem 

tornar-se apenas mais um objeto de estudo a ser explicado. Em sua prática clínica, ele pôde 

observar de perto o impacto que a busca científica da perfeição teve na constituição humana, 

na medida em que a ciência está, o tempo todo, tentando melhorar o homem e seu ambiente 

para livrá-lo de seus defeitos e de sua imprevisibilidade, responsáveis diretos pelas angústias e 

ansiedades que tanto nos faz sofrer.  

 Em seu estudo da natureza humana, Winnicott desenvolveu a noção de ambiente 
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suficientemente bom para designar as condições necessárias para que se efetive o 

acontecimento humano. Ao falar sobre a provisão ambiental suficientemente boa, Winnicott 

fez questão de afastar a ideia de perfeição: Observe-se que a palavra 'perfeito' não figura 

nesse enunciado; a perfeição é própria das máquinas, e as imperfeições, características da 

adaptação humana às necessidades, constituem qualidade essencial do meio ambiente que a 

facilita (Ibidem, p. 188). Winnicott notou o equívoco de se considerar o ser humano do ponto 

de vista da mera funcionalidade, como fazemos com as máquinas e com os quebra-cabeças 

que a ciência tenta montar: Um bebê pode ser alimentado sem amor, mas um manejo 

desamoroso ou impessoal fracassa em fazer do indivíduo uma criança humana nova e 

autônoma (Ibidem, p. 150). Esse cuidado desamoroso ou impessoal, de que nos fala 

Winnicott, ameaça a naturalidade das relações humanas. E, quando se trata da relação de uma 

criança em desenvolvimento com a sociedade que a recebe, o que está em jogo é sua própria 

constituição.  

 No romance de Shelley (2009), encontramos na relação do cientista Victor 

Frankenstein e sua criatura, o aparecimento de uma situação na qual também a questão do 

cuidado impessoal e da não consideração com o fenômeno humano aparece discutida: 

 

O material que eu tinha a minha disposição naquela época mal me parecia adequado para uma 
tarefa tão árdua. Preparei-me para uma série de reveses; era possível que minha experiências 
sofressem constantes frustrações, e por fim minha obra podia sair imperfeita, mas quando eu 
pensava no progresso que todos os dias se faz nas ciências e na mecânica, eu me sentia 
encorajado a esperar que minhas tentativas pelo menos lançassem os alicerces do sucesso 
futuro. Nem podia admitir quaisquer argumentos sobre a impraticabilidade de meu plano 
grandioso e complexo. Foi assim pensando que iniciei a criação de um ser humano. A extrema 
pequenez das partes representava um grande obstáculo à minha pressa e resolvi, 
contrariamente a minha primeira intenção, fazer o ser de uma estatura gigantesca, isto é, com 
cerca de 2,40 metros de altura e proporcionalmente largo. Depois de ter tomado essa resolução 
e de haver despendido em recolher e reunir meus materiais, comecei (pp. 56-57) . 

   

 Na passagem acima, fica evidente que, durante o processo de fabricação de sua 

criatura, Victor Frankenstein não se relacionava com a pessoa que estava criando e sim com 

um objeto de estudo. A relação é de mão única e o cientista modela o “ser humano”, de acordo 

com seus desejos e necessidades. Em momento algum ele se coloca na pele de sua criatura: 

Como ela se sentirá? Como irá lidar com seu tamanho anormal e sua aparência assustadora? 

Para o cientista de Shelley, estas eram questões de segunda ordem, o mais importante era 

viabilizar seu experimento e nem mesmo a possibilidade de algo dar errado, de a obra sair 

imperfeita, eram motivos suficientes para fazê-lo mudar de ideia.  

 A imagem que Shelley nos fornece está repleta de elementos fantásticos, que poderiam 
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relegá-la ao reino da mera ficção, como se não guardasse nenhuma relação com a realidade. 

Entretanto, refletindo com mais calma, percebemos que a artificialização da vida (Arendt, 

2009), que observamos em Frankenstein, pode, atualmente, ser observada em diversas 

instituições modernas e até mesmo nas famílias. A vida, duração que se estende do 

nascimento a morte, não escapou do olhar microscópico da ciência e, a partir da observação 

imparcial das qualidades da vida, as instituições modernas construíram modelos aos quais 

somos constantemente submetidos.  

  

3- Frankenstein e o sonho da medicina 

  

 Na universidade, Victor encontrou o conhecimento que o levaria a criar um ser 

humano melhor. Seu projeto, em certo sentido, era similar ao projeto da medicina. Ele 

sonhava com um mundo onde o homem fosse imune às doenças. Em suas palavras: 

 
 
entreguei-me com a maior aplicação à busca da pedra filosofal e do elixir da vida; este último 
logo monopolizou totalmente minha atenção. A saúde era um assunto vulgar, mas que glória 
não envolveria a descoberta se eu pudesse banir para sempre a doença do ser humano e o 
tornasse imune a tudo que não fosse a morte violenta! (Shelley, 2009, p. 42) 

  

 Atualmente, encontramos esse “sonho de Frankenstein” em diversas reportagens de 

revistas e jornais. Através do desenvolvimento científico buscamos superar a precariedade da 

condição humana, banindo a doença e a morte, desde que não seja violenta. Ainda assim, 

nosso contato com os médicos e hospitais pode ser vivido  de um modo invasivo e violento. 

Como isso é possível? 

 Winnicott demonstrava uma grande preocupação de que os procedimentos médicos e 

psicanalíticos pudessem assumir uma postura ditatorial, por colocarem regras de cima para 

baixo e desconsiderarem nossa singularidade e suas necessidades emocionais. Os hospitais 

talvez sejam o lugar onde sentimos mais intensamente a frieza do cuidado técnico. Quando 

procuramos um hospital, nos encontramos fragilizados e, por isso mesmo, mais sensíveis às 

qualidades do ambiente. No hospital moderno podemos ver com clareza a artificialização da 

vida humana, do nascimento à morte.  

 No filme “O Sentido da Vida”, de Monty Phyton, há uma parte intitulada “O Milagre 

do Nascimento” que revela, de um modo escrachado e irônico, a maneira como a ciência e a 

tecnologia invadiram as relações humanas no mundo contemporâneo. São apresentadas duas 

versões de nascimento moderno: o nascimento de um “rico” e o nascimento de um proletário 
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do terceiro mundo. O nascimento do rico se dá em um uma maternidade “altamente” 

tecnológica, repleta de máquinas e aparelhos com as funções mais fúteis que se possa 

imaginar. Enquanto os médicos estão “entretidos” nos aparelhos tecnológicos (entre eles uma 

máquina que faz “ping”), a mãe permanece esquecida num canto, quase soterrada por todo 

aquele maquinário. Então, ela é trazida para o centro da sala e várias pessoas entram para 

assistir ao parto. Eles retiram o pai da criança do recinto, pois só é permitida a presença de 

pessoas “envolvidas” e marido não é parente. Chega, então, o administrador do hospital e o 

nascimento se transforma num show, onde todos procuram “parecer” eficientes e produtivos. 

Quando o bebê é retirado, eles cortam o cordão umbilical com uma machadinha, que parece 

ser de açougue, a criança é limpa em uma toalha áspera, como narra o médico, para em 

seguida ser jogada na incubadora, pronta para ser medida, pesada e examinada.  

 O outro nascimento, o do proletário, se dá na casa dos pais, enquanto a mãe lava 

roupas no tanque. A casa está repleta de filhos, são dezenas. O bebê nasce e cai no chão 

enquanto a mãe trabalha. Ela pede, então, a uma de suas filhas para apanhar a criança. Em 

seguida, o pai chega da fábrica dizendo que perdeu o emprego e que, em razão da dificuldade 

financeira, não teve alternativa senão vender todos os  filhos para experiências científicas. 

Ambas as cenas revelam um mundo onde o nascimento perdeu sua “aura”. O título “O 

Milagre do Nascimento” deixa ainda mais evidente a dessacralização do nascer e, 

consequentemente, do ser humano. Em ambos os casos, a ciência moderna é apresentada 

numa perspectiva negativa. 

 Na cena da maternidade, a tecnologia é retratada como excessiva e sem sentido. As 

pessoas são como objetos descartáveis, enquanto as máquinas do hospital se tornam quase 

Artefatos sagrados. A segunda cena mostra o outro lado da mesma moeda. Também ali, o ser 

humano é apresentado como um objeto. O nascimento não tem nenhum caráter especial e os 

filhos são vistos como mão de obra ou propriedade dos pais, estando sujeitos à venda para a 

experimentação científica, de acordo com a necessidade dos genitores. Embora trate-se de um 

filme de humor, são  abordadas questões muito sérias do mundo moderno.  

 Winnicott (1990), enquanto pediatra, teceu críticas ao modo impessoal com que o 

nascimento passou a ser tratado nas maternidades dos hospitais modernos. Ele chama a 

atenção para o caráter invasivo da ciência, para o risco de que o próprio humano se perca em 

meio aos modelos e representações que a ciência cria para compreendê-lo. Segundo ele , o 

nascimento é uma experiência traumática apenas quando não é dada ao bebê a possibilidade 

de vivê-lo criativamente. No nascimento natural:  
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a progressão em direção ao nascer surge no interior da capacidade do bebê de sentir-se 
responsável. Sabemos obviamente que o nascimento foi provocado pelas contrações uterinas. 
Do ponto de vista do bebê, foi o seu próprio impulso que produziu as mudanças e a 
progressão física, em geral começando pela cabeça, em direção a uma nova e desconhecida 
posição (p. 166). 
 

 Para que a experiência do nascimento seja vivida criativamente pelo bebê é necessário 

que seu ritmo seja respeitado. Ou seja, que o nascimento se dê no momento em que o bebê 

está preparado para criá-lo; no momento em que as seguidas interrupções na continuidade de 

ser, inerentes ao nascimento, possam ser toleradas por ele. Mas atualmente, é cada vez mais 

complicado encontrar um médico disposto a esperar o  imprevisível tempo do bebê. A maior 

parte dos nascimentos são pré agendados e os bebês são submetidos à cesariana. Desse modo, 

logo de início, esses bebês devem adaptar-se à agenda médica: 

 
Estou presumindo, portanto, que no nascimento normal não há antecipação nem adiamento, e 
que o bebê nascido de cesariana, ainda que em certos aspectos esteja em melhores condições 
que os outros bebês, terá perdido alguma coisa por ter sido privado da experiência comum do 
nascimento (Ibidem, pp. 166-167). 
 

 Sobre o tema do nascimento no mundo da técnica, o filósofo Juliano Pessanha (2009) 

tem uma série de contribuições a fazer. Ele percebeu, desde muito cedo, o modo como o 

excesso de procedimentos científicos nos rouba a experiência do nascimento. Ele é um porta-

voz da sabedoria do nunca, vinda da dor de não ter nascido, de ter ficado do lado de fora da 

existência. Com humor, sarcasmo e lucidez ele nos apresenta o momento em que o “roubo” 

do nascimento é flagrado, num diálogo entre bebê e obstetra: 

 

Obstetra: Vêm bebê, saia logo daí. 
Bebê: Não! Eu quero ficar na piscininha amniótica! Está um aquário tão quentinho aqui! 
Obstetra: Deixa de tolice! Venha logo para o espaço aberto... 
Bebê: Que aberto doutor? O aberto está fechado. Deixa eu mergulhar de volta.  
Obstetra: Saia logo daí que eu estou perdendo a paciência. Vou pegar o fórceps! 
Bebê: Onde está a mamãe? Estou mesmo sendo esperado nesta terra? 
Obstetra: Deixa de besteira bebê. Sua mãe já está instruída. Está tudo preparado aqui do 
lado. 
Bebê: O senhor já nasceu alguma vez? 
Obstetra: Êta! Outro bebê psicótico. 
Bebê: Êta! Um obstetra niilista. Um coveiro da natalidade (p. 107). 
 

 Há um aforismo de Nietzsche (2000) que sintetiza bem as questões tratadas aqui e que 

parece concordar com nossas reflexões. Ele está em “Humano, Demasiado Humano” e é 

intitulado “O perigo dos médicos”: É preciso ter nascido para nosso médico, senão 

pereceremos por causa dele (p. 281). 
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 Winnicott (1990) descreveu os modos como a ciência pode “atrapalhar” o nascimento 

e a constituição do si mesmo quando não leva em conta a dimensão criativa do ser humano. 

Criticou a postura de enfermeiras empenhadas em fazer com que o bebê mame de três em três 

horas, como manda o cronograma: 

 

É muito comum encontrarmos enfermeiras que, com a melhor boa vontade do mundo, pegam 
um bebê bem embrulhado num cobertor, a ponto de ficar com as mãos presas, e empurram a 
sua boca para o seio declarando abertamente que elas estão decididas a fazer o bebe mamar 
(p. 124). 
 

 O modo como Frankenstein se relacionava com sua criatura, como se ela fosse um 

simples objeto de estudo, se assemelha àquele usado por alguns médicos, e também 

psicólogos, ao se relacionar com seus pacientes no ambiente hospitalar. Nessa situação, o ser 

humano é submetido ao tratamento e a agenda médica e a sua singularidade raramente é 

levada em conta. É claro que existem médicos que agem de um modo diferente, que 

estabelecem uma relação com a pessoa do paciente. Infelizmente, para a maior parte da 

população, o simples fato de ser atendido já é algo a ser comemorado. 

 

4- O cientista e as mães tecnológicas 

 

 Abordamos a questão da “artificialização da vida” em hospitais. Gostaria, agora, de 

abordar o modo como esse fenômeno se dá nas relações familiares. A princípio, pode parecer 

estranho falar da artificialidade da vida a partir das relações familiares. Afinal, o que pode 

haver de mais natural no mundo humano que a família? Entretanto, basta que nos recordemos 

que a base da família, pais e mães, também está exposta ao cuidado impessoal dos hospitais e 

escolas, para que nosso estranhamento se dissipe. Muitos pais e mães contemporâneos estão 

diplomados na ciência do cuidado técnico. Com “manuais“ de relação humana em mãos, 

buscam, com a melhor das intenções, tornarem-se “pais modelos” seguindo, passo a passo, às 

determinações dos especialistas. Eles seguram-se na crença de que seus filhos são iguais 

àqueles de que tratam os livros científicos e deixam de lado o que lhes é singular: 

 

O recém-chegado converte-se num nunca visto, pois a sociedade funcional 
estendeu seu braço sinistro até o interior dos pais e das mães já, agora, escorregados 
para dentro da área da mera funcionalidade maquinal. Se os saudadores são 
incapazes de recuar para o aquém do todo e já não sentem a dor ou qualquer 
nostalgia, nem o pressentimento de que o todo é falso, então é porque eles 
entronizaram já o próprio universo técnico e se autocompreendem a partir das 
narrativas da função-mãe e da função-pai (Pessanha, 2006, p. 96). 
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  Neste ponto, convém voltarmos à história de nosso cientista, ao seu projeto de 

fabricação de um ser humano melhor que os seres humanos comuns. Não poderia haver 

melhor imagem de artificialização da vida do que esta fornecida por Mary Shelley, há quase 

duzentos anos. Ela retrata, de um modo assustadoramente profético, a submissão do homem à 

técnica, decorrente da busca da perfeição. Depois de um longo tempo pesquisando, Victor 

Frankenstein enfim atingiu seu objetivo e conseguiu dar vida à sua criatura. Em seu projeto de 

homem, foram banidas a morte e a precariedade e não sobrou espaço para a fragilidade 

humana. Não há morada para o homem comum.   

 Para compreender melhor o significado do feito de Victor, podemos compará-lo ao 

modo natural de fazer seres humanos, realizado por mães comuns. A primeira diferença que 

nos salta aos olhos é que, no modo “antigo” de se gerar seres humanos, precisamos de 

mulheres. No modo novo, descoberto pelo Dr. Frankenstein, elas são dispensáveis. Como 

veremos no decorrer deste trabalho, a devoção que Winnicott observou nas mães comuns, 

nada tem a ver com o interesse obsessivo que Frankenstein dedicava à sua criatura. Victor não 

estava interessado na pessoa do monstro, mas no poder de criá-lo, de moldá-lo da maneira que 

achasse melhor. No romance de Mary Shelly, o elemento feminino é escasso e aparece, quase 

sempre, enquanto ausência. Esse tema, do aspecto feminino do cuidado, será abordado mais 

profundamente no capítulo V. 

 Outra diferença significativa é que, enquanto as mães comuns dão a luz a um mortal, 

Frankenstein fabrica um ser superior, aparentemente livre da morte. Refletindo 

apressadamente, como fez o cientista de Mary Shelley, poderíamos ver aqui uma vantagem 

que justificaria as decisões do jovem Victor.  

 Há ainda uma terceira diferença, que diz respeito ao próprio processo. Frankestein 

projetou, ele mesmo, cada detalhe de sua criatura: seu rosto, sexo, tamanho, peso, força... Ele 

passou meses recolhendo material para o que seria seu projeto mais brilhante. E fez tudo isso 

sozinho. Uma mãe comum, quando vai ter um filho, não sabe como ele será. Será 

menino? Será menina? Qual sua altura, a cor de seus olhos? Terá saúde? Ao contrário do 

cientista, ela não tem certezas a respeito de seu filho e precisa lidar com o não saber inerente 

à gravidez. O mistério do nascimento, quando tudo vai bem, instiga a mulher grávida a 

conhecer seu filho, observando seus ritmos e gestos, antes mesmo de ele nascer. Através de 

seus movimentos e “chutes”, o bebê vai se apresentando à sua mãe. Desse modo, ela vai se 

tornando cada vez mais identificada com ele e, consequentemente, torna-se cada vez mais 

capaz de compreendê-lo. A mãe, identificada com o bebê, considera-o já como uma pessoa, 
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leva em conta seu bem estar e, naturalmente, preocupa-se com os ambientes onde irá circular, 

os alimentos que irá ingerir. 

 O processo de nascimento, diferente da fabricação levada a cabo por Victor, envolve, 

do ponto de vista da mãe, duas pessoas: ela e o bebê. Winnicott (1990) chamou este  processo 

de identificação da mãe com seu bebê, de preocupação materna primária. Nesse processo, a 

mãe vai se preparando para o nascimento da criança e para a adaptação quase absoluta às suas 

necessidades que se seguirá nos primeiros meses após o parto. Quando a mãe é bem sucedida 

em sua adaptação, a criança pode ser espontânea e, desse modo, interagir criativamente com 

seu ambiente, pessoas e objetos. Para ser criativa, a criança precisa confiar na estabilidade do 

ambiente e, quando isso acontece, ela pode ir, gradativamente alcançando um estado de 

continuidade de ser. 

 O conjunto de experiências em que a criança tem a ilusão de criar o seio foi chamado 

por Winnicott de primeira mamada teórica. Nesse processo, pouco a pouco, o sentimento de 

ser vai ganhando consistência e colocando a criança rumo à dependência relativa. Ela será, 

então, capaz de tolerar cada vez mais a ausência de sua mãe. Esse é um processo muito 

delicado e complexo, no qual a criança torna-se cada vez mais independente e integrada. Não 

é meu objetivo descrever os detalhes dessa travessia, pois isso envolveria a apresentação de 

conceitos que sairiam do âmbito dessa discussão. O que quero assinalar é a importância da 

relação entre mãe/bebê nesse processo: só a partir de uma adaptação materna suficientemente 

boa a criança pode realizar a passagem da dependência absoluta à independência.  

 Entretanto, nem todas as mães podem desempenhar essa função e algumas delas, por 

motivos muito diversos, podem falhar em alguma etapa desse processo, impedindo o pleno 

desenvolvimento do potencial inato da criança. Existem mães, por exemplo, que se assustam 

com as incertezas envolvidas numa gravidez, seja por uma fragilidade ou por complicações 

que elas não estavam preparadas para enfrentar. Nessas situações, a mãe pode não conseguir 

lidar com as angústias inerentes a esse processo e o nascimento de um filho pode ser vivido 

como uma grande ameaça: Como será minha vida depois do nascimento da criança? Serei 

uma boa mãe? Onde vou arranjar dinheiro pra criar esse menino? Questões com essas e 

muitas outras podem ser fonte de uma grande insegurança para as mulheres que estão no 

limite de tornarem-se mães. 

  Algumas delas, diante de sua incapacidade para lidar com a situação, adoecem e a 

criança fica sujeita às invasões ambientais, podendo experienciar uma ruptura em sua 

continuidade de ser. Quando a ruptura no sentimento de continuar sendo é maior do que a 

criança é capaz de tolerar, sua constituição pode ser impedida e seu desenvolvimento 
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congelado. Se o ambiente não se adapta ao bebê, é o bebê quem tem que adaptar-se ao 

ambiente. Isso faz com que a criança tenha que se submeter ao mundo prematuramente, 

mobilizando defesas muito primitivas e prejudicando o desenvolvimento de uma 

personalidade criativa. 

 Não se trata, como pode parecer, de culpabilizar a mãe, jogando em cima dela todo o 

peso de um eventual problema na constituição de seu filho. Existem muitos fatores externos 

que podem perturbar esta relação: fatores sociais, culturais, econômicos etc. A mãe não cria o 

filho sozinha e precisa de apoio, não apenas do pai da criança, mas também da família e da 

sociedade à qual pertence. É muito comum vermos mães que, abandonadas por seus maridos, 

têm que trabalhar e cuidar dos filhos sem nenhum apoio, nem da família, nem do estado. É 

compreensível que encontrem dificuldades em uma tarefa tão delicada quanto essa. Não é 

apenas o bebê quem precisa de proteção; a mãe, para desempenhar bem sua tarefa, também 

necessita ser protegida. 

 Safra (2004), em A Po-ética na Clínica Contemporânea, descreve algumas 

possibilidades de recepção problemática do bebê, frequentemente encontradas no trabalho 

clínico e discute as repercussões do encontro do bebê com diferentes tipos de mãe. O autor 

deixa claro que essa esquematização dos possíveis problemas de recepção da mãe não visa 

esgotar o tema, mas antes  contribuir para uma melhor compreensão da dinâmica da relação 

mãe-bebê. Nenhuma representação pode dar conta de toda a riqueza dos acontecimentos e é 

útil apenas enquanto favorece a compreensão. Uma das possibilidades de relação mãe-filho 

discutidas por Safra é a do encontro do bebê com uma mãe tecnológica. Em suas palavras: 

 

O sexto tipo, característico do mundo pós-moderno, é a mãe tecnológica. A criança é 
apresentada de tal forma ao mundo, que ela não mais vislumbra a presença humana em seu 
meio ambiente. Porque não vêem mais a presença humana, os gestos, os cuidados recebidos 
não se remetem à corporeidade humana, mas sim às medidas da tecnologia. Essas crianças 
desenvolvem-se para fora do mundo humano em um repúdio às configurações estéticas da 
tecnologia. Sentem nostalgia por um mundo que não chegaram conhecer, a não ser pelo 
negativo e pelo saber que emergem de sua corporeidade. Elas possuem profundo 
conhecimento sobre o ethos humano. Descrevem-se como fantasmas, espectros, já que não se 
sentem participantes do destino humano. Por essa razão denominei essas pessoas, em 
trabalho anterior, de espectrais (p. 133). 

 

 Podemos perceber algumas semelhanças entre o modo como Dr. Frankenstein se 

relacionou com sua criatura e o modo como a mãe tecnológica, discutida por Safra, se 

relaciona com seu bebê. Em ambos os casos o ser humano gerado é submetido aos projetos de 

seus criadores e não tem espaço para ser criativo, para apreender o mundo criativamente; está 

muito ocupado tentando assimilar a instabilidade  do ambiente. A criatura de Frankenstein é 
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uma das primeiras imagens literárias a expressar as questões atravessadas pelos filhos da 

técnica. No romance de Shelley, a criatura depara-se com o ambiente frio do laboratório de 

seu criador e quando abriu os olhos, encontrou  um ambiente pobre de presença humana, onde 

não havia ninguém para acolhê-la. Ela fala de um ser que não encontrou, no mundo, espaço 

para a sua criatividade. Por sua aparência hedionda, ela foi condenada a ser vista e tratada 

como um monstro. 

  Por razões que ainda não compreendemos, em nenhuma etapa do processo de criação 

Victor Frankenstein levantou questões éticas em relação ao seu projeto: Como a criatura se 

sentirá quando ganhar vida? Como as pessoas vão recebê-la? O que fará com esta aparência 

assustadora? Como reagirá quando souber que foi fabricada a partir de pedaços de cadáveres? 

E quando os olhos da criatura se abriram, Victor Frankenstein se assustou de tal maneira com 

sua figura que fugiu, esperando que a vida que lhe havia dado se esvaísse. Ele abandonou seu  

laboratório improvisado desejando nunca mais ver a imagem do ser impossível que havia 

criado, como se ele não lhe dissesse respeito. O monstro, apesar de tudo, continuou vivo e 

saiu vagando pelo mundo em busca de algum vestígio de humanidade. Ele ansiava por  uma 

presença humana que o acolhesse, por um  ambiente que lhe desse condições de tornar-se, 

também, humano. Mas o único cuidado que Victor Frankenstein foi capaz de lhe oferecer foi 

um cuidado técnico, desprovido da intimidade necessária para que uma relação humana 

significativa se dê.  

 A psicanálise winnicottiana, como já dissemos, ressaltou a importância do ambiente na 

constituição humana. Ao criticar a tecnização do cuidado, Winnicott inverte a tendência à 

impessoalidade que observamos nas relações humanas no mundo contemporâneo. Não são as 

mães quem precisam aprender com os cientistas sobre como gerar um ser humano. São os 

cientistas, psicanalistas, educadores e médicos, que devem observar e aprender com as mães 

que desempenham suficientemente bem o seu trabalho, mesmo que não compreendam 

racionalmente como e porquê o fazem.  Para Winnicott, não por acaso, o psicanalista deve 

sempre estar atento ao modo natural como as mães agem. Ele deve se interessar pela 

naturalidade com que, quando tudo vai bem, elas realizam sua tarefa.  

 É tarefa da mãe apresentar ao bebê o mundo em pequenas doses, de modo que suas 

experiências não ultrapassem sua capacidade de assimilá-las. A mãe evita expor seu bebê às 

realidades do frio, da fome, de sons barulhentos, enfim, de tudo que possa acordar 

abruptamente o pequeno Deus de seu sonho onipotente. É a confiabilidade do ambiente 

humano que permite ao bebê, através de seu gesto, criar a si mesmo e ao mundo. Para que o 

gesto criador possa nascer, o bebê deve ser protegido. 
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 Em sua experiência clínica, Winnicott (1975) percebeu que o gesto humano surge de 

um estado de amorfia, possível apenas na presença de um ambiente suficientemente bom:  

 

O buscar só pode vir a partir do funcionamento amorfo e desconexo ou, talvez, do brincar 
rudimentar, como se numa zona neutra. É apenas aqui, nesse estado não integrado da 
personalidade, que o criativo, tal como o descrevemos, pode emergir. Refletido de volta, mas 
apenas nesse caso, torna-se parte da personalidade individual organizada e, no conjunto, 
acaba por fazer o indivíduo ser, ser encontrado, e acaba por permitir que o indivíduo postule 
a existência do eu (self) (p. 93). 

 

 O monstro criado por Frankenstein viveu o oposto da experiência de amorfia e foi 

moldado como um boneco por seu criador. Ele não teve nascimento e nem mesmo infância, 

pois foi construído já em tamanho grande e foi, desde de o início, abandonado. Quando era 

visto por alguém, sua aparência inumana fazia com que o tratassem sempre como um 

monstro.  

 Quando o cuidado materno é técnico e impessoal e a mãe falha em apresentar o mundo 

em pequenas doses, a criança não pode viver a experiência de amorfia, pois tem que se 

preocupar precocemente com a estabilidade do mundo externo e é moldada pelo ambiente. 

Juliano Pessanha (2006) nos oferece um testemunho da infiltração do fazer técnico no interior 

das relações familiares; ele opõe à experiência autobiográfica (coleção de fatos que vivemos) 

a heterotanatografia: 

 

Quando este bebê chegou ao mundo, o primeiro rosto que ele encontrou fazia parte do 
minotauro gelado da objetivação. A entidade que estava no lugar de minha mãe estudava os 
livros indicados pelo referido senhor a fim de produzir um bebê são. Fui um bebê abordado 
pelo cálculo. Quando eu tinha 27 anos minha mãe contou-me, com bastante orgulho, como eu 
“fora um bebê amado”: ela havia lido que aos 6 ou 7 meses não se podia deixar o bebê 
sozinho para ele não ficar esquizofrênico! Entrava no quarto e, indo até o berço, esboçava um 
sorriso, isto é, de tempo em tempo ia até o meu lugar na cela e imitava o gesto facial de um 
sorriso. Penso que esta experiência foi decisiva para minha vida futura. Uma vida que sempre 
quis escapar da superfície iluminada do mundo administrado para poder encontrar a 
consanguinidade do mistério das coisas (pp. 41-42). 
 

 A heterotanatografia, expressão criada por Pessanha, parece descrever bem a 

experiência da criatura, isto é, a impossibilidade de experiência à qual foi, desde sempre, 

submetida em sua relação com a alteridade. Sua coleção, diferente da autobiográfica, é de 

cicatrizes e marcas talhadas pelo absolutamente outro em sua carne (Safra, 2004). Na 

heterotanatografia o encontro com o Outro se dá no impacto da morte, que com seu grande 

“não” transforma todo nascimento em aborto. Se entre o bebê e a mãe, Winnicott (1975) viu 

brotar o que chamou de espaço potencial, terceira área (nem interna, nem externa) onde a 
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ilusão não é colocada a prova, lugar do brincar e da experiência cultural; entre Victor 

Frankenstein e sua criatura parece se abrir um espaço impossível, não-lugar onde toda 

possibilidade perece e a desilusão impera. No espaço impossível não há nada de novo, pois 

tudo é já sido e todo gesto é antecipado. 

 Essas são questões que dizem respeito ao homem moderno, ao mundo que estamos 

construindo com os tijolos da ciência. A criatura de Frankenstein nos faz refletir sobre a 

experiência de viver no mundo da técnica e estas reflexões ultrapassam os limites do romance 

de Mary Shelley. Dizem respeito a todos nós que, em alguma medida, somos também, ao 

mesmo tempo, pais e filhos da técnica; que, de algum modo, aprendemos a raciocinar e 

esquecemos de sentir, catapultando para fora de nosso mundo tudo o que não pode ser 

comprovado pela ciência.  

 Em Frankenstein, antevemos um mundo onde o ser humano, na busca da perfeição das 

máquinas, esqueceu-se de si mesmo, colocando em risco sua criatividade e fazendo do mundo 

um lugar mais frio, onde o encontro é cada vez mais complicado e atravessado por abstrações 

que já não tocam o humano. Segundo Safra (2004): 

 

um dos fenômenos que encontramos com maior frequência na atualidade nessa área é aquele 
que o bebê encontra uma mãe que lhe oferece um cuidado técnico, pouco orientado pela 
capacidade de compreender as necessidades do bebê a partir de sua subjetividade. Revela-se, 
nesses casos, a importância da corporeidade do bebê que lhe dá a possibilidade de 
reconhecer, ou não, o que de alguma forma está aparentado a sua corporeidade, lugar de suas 
primeiras experiências de si. O cuidado técnico tem organizações rítmicas, estéticas, que 
nada tem a ver com a corporeidade humana. O bebê despertado dessa maneira encontra-se 
numa situação enigmática diante do estilhaçamento do ethos humano (p. 107).   

  

5- Homem processo X Homem coisa  

 

 Neste capítulo examinamos a relação do homem com a ciência pelo seu negativo. 

Seguindo as situações apresentadas pelo romance de Mary Shelley, discutimos as 

possibilidades de desencontro nascidas da criação científica. Mas isso não quer dizer que não 

reconheçamos os avanços possibilitados por essa atividade humana; os benefícios do 

desenvolvimento científico são inegáveis e participam profundamente da experiência que 

fazemos do mundo contemporâneo. Através deles nos são abertas uma série de possibilidades 

que já vivemos com naturalidade: os meios de transporte, de comunicação, o aumento da 

expectativa de vida, os avanços da medicina, as fantásticas formas de entretenimento, as 

possibilidades de contato com outras culturas, o acesso à informação etc. A amplitude da 

revolução empreendida pela ciência é tão grande que temos dificuldades em distinguir os 
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limites do que é natural e do que é artificial.  

 Quando paramos para refletir sobre as mudanças que as últimas gerações tiveram de 

assimilar em tão curto espaço de tempo, nos espantamos com a plasticidade da condição 

humana. É natural que, diante de tudo isso, sejamos tomados de medo e angustia em relação 

ao futuro da humanidade. Alguns autores dizem que estamos chegando à era do pós-humano e 

que o homem, como concebemos hoje, em pouco tempo não existirá mais:  

 

O pós-humano, de fato, ainda não adquiriu densidade nem credibilidade como ideia descritiva 
ou explicativa. Permanece uma dessas sondas lexicais, uma dessas metáforas exploratórias 
que, desorientados num presente ilegível, intelectuais, jornalistas, ideólogos enviam ao futuro. 
É uma aposta. O tempo pode torná-la vitoriosa. Enquanto isso, ela rotula uma inquietude e, 
nestes casos, sugere claramente que os homens já desbordam o humanismo; não mais estão 
satisfeitos com a sua hipnótica auto-referência para separar e ordenar os reinos, ou 
simplesmente não sabem mais o que são (Santos, 2003, p.59). 
 

 Nossa relação com nosso corpo está mudando e, a cada dia que passa, descobrimos 

novas formas de transformá-lo: o corpo não é mais algo dado e, atualmente, podemos trocar 

de aparência, transplantar órgãos, utilizar próteses e máquinas (carros, aparelhos de celular, 

computadores) que, cada vez mais, tornam-se extensão de nós mesmos. No cinema e na 

literatura, a ficção científica, através da radicalização das tendências atuais, nos revela 

diferentes possibilidades de futuro. A imaginação parece ter o poder de se lançar no espaço 

aberto e nos colocar diante de cenas que revelam, não só nossas possibilidades futuras, como 

também dinâmicas presentes de nosso ser-no-mundo. Entre os universos criados pela ficção 

científica, existem duas correntes que parecem polarizar as tendências atuais: a primeira delas 

apresenta um mundo onde o desenvolvimento humano e político acompanha o científico e no 

qual foram superadas as guerras, a fome e a precariedade humana; na segunda possibilidade 

temos o oposto, um mundo onde o desenvolvimento da ciência se dá de modo desigual e 

estranho, onde é frequente o tema de um mundo pós apocalíptico (ou pós terceira guerra 

mundial) onde as disputas políticas nos levaram a um grande retrocesso. Nesse universo, 

coexistem computadores avançados que ameaçam nos dominar e falta de água, alimento e 

outros produtos essenciais para nossa existência.  

 Mas algo chama atenção, mesmo quando imaginamos um desenvolvimento pareado 

entre as relações políticas e tecnológicas, parece haver uma tensão (como, por exemplo, no 

“Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley ou em “O Jogo das Contas de Vidro” de 

Herman Hesse). A projeção que fazemos do futuro nunca é totalmente estável e parece sempre 

conter um clima de conflito e desconforto. É verdade que, se não fosse assim, se não existisse 
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conflito, não haveria história para ser escrita:  

 

 
A relação do pós-humano com as tecnotopias em andamento é uma questão definida, mas não 
fechada. As mudanças no campo científico estão longe do esgotamento. Sua inscrição na 
sociedade e na subjetividade terá desdobramentos imprevisíveis, mas as implicações políticas 
é que monopolizam a nossa imaginação, fazem a soma de todos os medos. Até porque o tópico 
decisivo a ser investido não é saber, como explora o entretenimento, se algum dia os 
computadores e os cyborgues dominarão a humanidade, mas evitar que homens usem 
máquinas superinteligentes para submeter outros homens. E isso quanto mais breve melhor 
(Santos, 2003, p. 80).  

 

 Nessa perspectiva, a artificialização da vida é também uma questão política? Mas de 

que modo isso ocorre? A que, ou a quem, servem os processos de objetificação do homem e a 

supressão de sua criatividade? Essa é uma pergunta demasiado complexa e não pode ser 

respondida facilmente. Entretanto, uma primeira resposta, que é mais uma reflexão, quase um 

reflexo, vem à mente: tais processos, só podem servir àqueles que não querem que as coisas 

mudem; àqueles que, de alguma forma, lucram com uma humanidade previsível e passível de 

controle.  

 No capítulo anterior, discutimos a diferença entre as concepções de verdade enquanto 

veritas (entendida como exatidão, certeza, o que se pode provar), presente na ciência 

tradicional,  e a noção de verdadeiro (compreendida através da experiência, indica um modo 

criativo de o homem se relacionar consigo mesmo e com o mundo), encontrada na teoria 

winnicottiana. Vimos como a concepção de Winnicott assemelha-se à concepção grega de 

verdade enquanto aletheia (desvelamento), resgatada e utilizada por Heidegger. Através dessa 

distinção, esclarece-se o sentido de nossa crítica ao projeto de melhorar o humano. Nessa 

perspectiva, melhor pode ser compreendido de duas maneiras: a primeira, em consonância 

com a noção de veritas (no sentido de exatidão, correspondência com o real), indica um ideal 

acabado de homem, que tentamos impor ao mundo e submeter aos homens. O segundo 

sentido de melhor, acompanhando a noção de desvelamento, é fugidio e nos escapa quando 

tentamos fixá-lo, devemos buscá-lo criativamente, num processo que não permite definições 

muito rígidas. Melhor, aqui, é compreendido como algo que avistamos no horizonte e para o 

qual caminhamos, mas que nunca chegamos a alcançar.  

 Nossa crítica foi à primeira concepção de verdade e de melhor, por compreendermos 

que, nelas, a medida do humano é perdida, quando se procura fechar a abertura que nos 

caracteriza para fixar num conceito coerente o paradoxo da experiência humana; o homem é 

transformando em homem coisa. No decorrer deste trabalho, nossa compreensão será 
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guiada pelo segundo sentido apresentado:que compreende verdade e melhor enquanto 

processos, nos quais, ao mesmo tempo, algo se revela e se oculta. Assim, tentaremos fazer jus 

ao paradigma paradoxal com o qual Winnicott buscou compreender a experiência humana, 

num esforço constante de não mutilá-la e de preservá-la naquilo que ela tem de mais 

importante e indefinível. 

 Encerramos aqui a primeira parte de nosso trabalho. Nela, examinamos o projeto 

moderno e observamos a importância da ciência para o homem contemporâneo. Analisamos 

os riscos a que a criatividade humana é constantemente submetida quando se busca 

compreender o homem e seu mundo através de conceitos acabados. Seguindo as imagens da 

mais famosa obra de Mary Shelley, apostamos no fato de que a explicitação dos meios de 

objetificação do homem, por mais desgastante que possa ser, pode ampliar a compreensão que 

temos do mundo contemporâneo, favorecendo uma reflexão ética e abrindo novas 

possibilidades de estar no mundo.  

 Não pretendemos, nesta discussão, esgotar o tema. Não desejo, também, creditar à 

ciência a responsabilidade por esse fenômeno. Basta folhear um livro de história para 

perceber que a submissão dos homens acontece desde que o homem é homem e trata-se, 

portanto, de algo humano. O que muda, com o aparecimento da ciência e técnica moderna, é o 

fato de que, atualmente, a objetificação do humano pode ser padronizada e, desse modo, 

realizada em larga escala. A ciência, enquanto instituição, parece ter a capacidade de exercer 

um monopólio sobre o acesso à verdade e pode, dessa forma, inviabilizar outras 

possibilidades de relação com o mundo, que não a da objetificação:  

 

A ameaça que pesa sobre o homem, não vem, em primeiro lugar, das máquinas e 
equipamentos técnicos, cuja ação pode ser eventualmente mortífera. A ameaça, propriamente 
dita, já atingiu a essência do homem. O predomínio da com-posição arrasta consigo a 
possibilidade ameaçadora de se poder vetar ao homem voltar-se para um desencobrimento 
mais originário e fazer assim a experiência de uma verdade mais inaugural (Heidegger, 2007, 
pp. 30-31).  
 

   Heidegger (2007), em seu ensaio sobre técnica, reflete sobre os perigos da 

monopolização do relacionamento do homem com o mundo que, nesse caso, se dá pela via da 

objetificação. Para o filósofo alemão, o perigo não deve ser ignorado ou repelido: devemos, 

ao contrário, nos aproximar dele: Quanto mais nos avizinharmos do perigo, com maior 

clareza começarão a brilhar os caminhos para o que salva, tanto mais questões haveremos de 

questionar. Pois questionar é a piedade do pensamento (p. 38). 
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Nos detivemos, até então, no universo de nosso cientista. Vimos como, em seu mundo, 

sua criatura não passa de um objeto de estudo. Mas a verdade é que, agora, a criatura está 

viva! A seguir, seremos apresentados à criatura sem nome de Victor Frankenstein. Faremos, o 

que até agora não fizemos, já que tratamos quase que exclusivamente de seu criador: daremos 

voz à criatura. A convidaremos a ser mais uma voz a compor essa reflexão sobre a condição 

humana no mundo contemporâneo. Escutaremos a sua versão da história, colheremos suas 

impressões e angústias. Testemunharemos sua busca pelo rosto humano, pela fada que, como 

na estória de Pinóquio, a transmutaria em homem de verdade, num passe de mágica, 

temperando com um pouco de ilusão a excessiva crueza de sua realidade. 
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III- A ESTÉTICA DO MONSTRO 

 

 
Como descrever minhas emoções ante aquela catástrofe, como 

reescrever aquela ruína que eu, com esforço infinito e zelo, havia 
tentado formar? Seus membros eram bem proporcionados, e eu havia 
escolhido e trabalhado suas feições para que fossem belas. Belas! 
Meu Deus! Sua pele amarela mal cobria o relevo de seus músculos e 
as artérias que jaziam por baixo; seus cabelos eram corridos e de um 
negro lustroso; seus dentes, alvos como pérolas. Todas essas 
exuberâncias, porém, não formavam senão um contraste horrível com 
seus olhos desmaiados, quase da mesma cor acinzentada das órbitas 
onde se cravavam, e com a pele encarquilhada e os lábios negros e 
retos (Shelley, 2009, p. 61). 

 

 

Nos dois primeiros capítulos deste trabalho, discutimos a importância da ciência no 

mundo contemporâneo e vimos como ela representa uma mudança no modo do homem se 

relacionar com o mundo, e consigo mesmo, e passou a fazer parte a condição humana. 

Refletimos sobre os riscos inerentes ao processo científico: quanto mais poder conquistamos 

para melhorar nossas condições de vida, mais poder temos de colocar em risco nossa 

existência. A relação do homem com a ciência é extremamente complexa e é difícil 

compreender o alcance de tal encontro: o homem cria a ciência e esta, por sua vez, recria o 

homem, que, atordoado, tenta acompanhar a velocidade das mudanças que lhe são impostas e, 

diga-se de passagem, por ele mesmo. Iniciamos um processo que parece ter ganhado vida 

própria: onde nos levará?  

Nesse capítulo e nos demais, uma nova voz enriquecerá o nosso diálogo: a voz da 

criatura. Teremos a oportunidade de saber, de sua própria boca, quem é, como se sente, o que 

dá sentido a sua existência etc. Partindo da aparência monstruosa do ser criado por Victor, 

discutiremos sobre a importância dos fenômenos estéticos na constituição do ser humano, 

especialmente no mundo contemporâneo. Nossas reflexões continuarão a ter em Winnicott 

nosso principal guia, mas contaremos, ainda, com a contribuição, não menos importante, de 

autores como Bakhtin, Luz e Safra, entre outros.   

   

1-  A estética e a lógica 

  

 Se quisermos compreender de que modo os fenômenos estéticos participam do 

processo de constituição do ser humano, deveremos, necessariamente, nos voltar para as 
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relações do homem com o ambiente. O fenômeno estético não pode ser captado, em termos da 

aparência de um objeto isolado: a aparência não pode existir por si mesma e depende sempre 

de um outro olhar. O caráter dialógico do olhar pode ser facilmente percebido quando 

colhemos a opinião de diferentes pessoas sobre alguma coisa: um mesmo objeto pode ser 

considerado belo por uma pessoa e horrível por outra. Como isso é possível?  

 Nosso olhar parece ter um papel ativo sobre o que vemos, não sendo um mero 

receptáculo da real imagem do objeto que está à nossa frente. A relatividade do que 

percebemos nos é, ao mesmo tempo, estranha e familiar: todos nós já experienciamos como 

belo algo que, num primeiro momento, nos parecia feio; passamos a apreciar o sabor de 

alimentos que antes nos eram aversivos. Um belo exemplo do ativismo do observador nos é 

fornecido pela criatura de Victor Frankenstein, quando ela, depois de ser jogada no mundo, 

encontra pela primeira vez uma fogueira e se encanta com sua beleza: Na minha alegria, 

enfiei as mãos nas brasas acesas, mas retirei-as rapidamente com um grito de dor. Que 

estranho, pensei eu, que a mesma causa produza efeitos tão opostos (Shelley, 2009, p. 112).

  

 A relatividade da experiência estética nos impressiona e nos assusta: se podemos sentir 

a mesma coisa de modos tão diversos, como poderemos confiar em nossos sentidos? Como 

poderemos saber como a coisa realmente é? A padronização da experimentação realizada pela 

Ciência Moderna visa responder exatamente a estas questões. Através da mensuração 

científica, buscamos superar a inconsistência do conhecimento vindo de nossos sentidos: um 

objeto terá sempre o mesmo peso; a mesma altura; o mesmo volume, não importa quem o 

esteja observando, basta que sejam usados os mesmos procedimentos e que sejam respeitados 

os mesmos critérios de mensuração. O desenvolvimento da ciência e a criação de meios de 

mensuração mais precisos fizeram com que a experiência sensória perdesse seu valor de 

verdade, pois ela passou a ser considerada demasiadamente subjetiva para que possamos 

confiar nela. A padronização, nesse sentido, é necessária ao conhecimento, pois lhe garante 

fidedignidade. Através dela temos acesso à verdade das coisas em si, independente de seu 

observador.  

 Essa questão se torna um pouco mais complicada quando o que buscamos conhecer é 

o próprio ser humano. Será que é possível utilizar esses mesmos métodos para o estudo do 

homem e de suas produções culturais (como a Arte e até mesmo a ciência)? Será que não 

perdemos algo quando buscamos isolar o homem num conceito fixo e coerente? 

 Para compreender o mundo a partir da lógica, a ciência necessita de conceitos 

coerentes, isto é, que sigam o princípio da não contradição (Luz, 1998, p. 184). Nesse 
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processo de conhecimento, tudo aquilo que não faz sentido, que não cabe dentro da unidade 

lógica do conceito, deve ficar de fora. Depois de processado pelo conhecimento científico, os 

conceitos não podem apresentar contradições internas e devem ser coerentes com cada parte 

da teoria que os sustenta: não há lugar para ambiguidades.  

 Winnicott, em seu estudo da natureza humana, sentiu a necessidade de romper com o 

paradigma da ciência (e também da Psicanálise) tradicional. Para ele, a experiência humana é 

paradoxal. Estamos sempre em processo, entre o ser e o não ser, e nenhuma fixação conceitual 

pode dar conta disso:  

 

Winnicott não dissolverá nunca essas dicotomias sob o comando de um imperativo lógico, de 
uma verdade qualquer - seja ela a do desejo -, nem as ultrapassará por uma síntese dialética. 
Cada termo tem o direito de se afirmar por conta própria e disso resulta a ambiguidade da 
relação dinâmica entre eles. Winnicott defende o paradoxo como a mais adequada forma do 
pensamento para exprimir essa experiência de sujeito. É sua maneira de captar o trabalho 
inconsciente em todo trabalho criativo no campo da cultura, de que faz parte a própria teoria 
psicanalítica (Luz, 1998, p. 184-185). 

 

 No capítulo II discutimos o processo de fabricação da criatura, levado a cabo pelo 

cientista de Mary Shelley. Durante todos os meses de seu trabalho, Victor Frankenstein via 

sua criatura como um objeto a ser estudado e, como tal, eliminou da concepção que fazia 

sobre ela, toda e qualquer contradição e ambiguidade que nela pudesse haver. Ele estava 

construindo uma coisa cuidadosamente projetada para ser coerente, para funcionar bem. No 

entanto, como podemos observar na passagem que inicia este capítulo, no momento em que a 

coisa ganha vida e se transforma em um ser humano que é visto e também vê, os sentidos do 

cientista parecem despertar. Se, durante todo este processo, Frankenstein se esforçou para 

desenvolver sua capacidade lógica em detrimento de sua capacidade de sentir, no momento 

em que o ser que criou ganhou vida e o olhou, nada mais fez sentido. Quando animado pela 

centelha de vida, o conjunto de sua obra deixou de ser coerente: a criatura tornou-se ambígua 

e contraditória; o que era para ser belo tornou-se horrendo; o que era um objeto tornou-se 

homem. 

 O monstro que Victor criou estava, então, desperto e, com ele, despertaram os sentidos 

de seu criador. Se antes os cadáveres, inteiros ou em partes, não passavam de matéria-prima 

para seu trabalho, agora eram motivo de nojo e asco. O abrir de olhos da criatura fez o criador 

ver o horror de toda sua obra, em um único instante. Uma enxurrada de sentimentos e 

sensações invadiu o mundo lógico de Victor sem lhe pedir licença, sem respeitar seu princípio 

de não contradição. A variabilidade de seus sentimentos se opunha à fixidez de seus 
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conceitos. Depois de um longo tempo de entorpecimento, Frankenstein voltava a sentir: 

 

Os diferentes fatos da vida não são tão variáveis quanto os sentimentos humanos. Há dois 
anos que eu vinha trabalhando com o único objetivo de insuflar vida num corpo inanimado. 
Para isso eu comprometera meu repouso e minha saúde. Eu o havia desejado com um ardor 
que excedia à moderação, mas agora, que eu havia terminado, desvanecera-se a beleza do 
sonho, e meu coração se enchia de horror e asco. Incapaz de suportar o aspecto do ser que eu 
havia criado, saí correndo do aposento, e continuei durante muito tempo a andar pelo quarto, 
sem poder dormir (Shelley, 2009, pp. 61-62).    

 

Durante a realização de seu projeto o cientista deixou de lado seus sentimentos, pois 

eles só atrapalhariam sua execução. Se não tivesse calado seu senso estético, Victor 

Frankenstein não conseguiria a matéria-prima que precisava. Deixemos que ele fale por si 

mesmo: 

 

Quem poderá imaginar os horrores de meus trabalhos secretos, enquanto eu profanava 
sepulturas frescas ou torturava animais vivos para animar o barro sem vida? Ao me lembrar 
disso agora, meus membros tremem e meus olhos enchem d'água; mas naquela época um 
impulso irresistível e quase frenético me impelia para frente. Parecia que eu havia perdido a 
sensibilidade de espírito e não me preocupava senão com meu trabalho (Ibidem, pp. 57-58). 
 

 Nessa passagem, estão expressos os dois modos de contato do homem com o mundo 

do qual falamos anteriormente: o lógico, regido pelo princípio da não contradição, e o 

estético, pleno de sensações ambíguas e contraditórias. O mais interessante é que seguindo na 

execução deste projeto pelas vias lógicas, Victor acabou recuperando seus sentidos. Como foi 

que isso aconteceu? Que evento operou tal mudança? Nem mesmo Frankenstein, com 

todos os seus métodos e teorias, poderia prever o que ocorreria quando a criatura ganhasse 

vida e o olhasse nos olhos; quando ela deixasse de ser um mero objeto de conhecimento e se 

tornasse alguém que pode vir a conhecer. Ocorreu com Frankenstein o que acontece com 

todos nós, quando somos surpreendidos fazendo algo escondido: ele foi alcançado pelo olhar 

do Outro.  

 Van den Berg (1981) cita o exemplo de um homem que está olhando pelo buraco de 

uma fechadura, coisas que não lhe dizem respeito. É como se tivesse penetrado no aposento 

pelo buraco da fechadura (p. 67). Ele está concentrado apenas no que se passa do outro lado 

da porta, seu interesse se dirige inteiramente para o outro que está lá e para o que lá acontece. 

Agora, imaginemos que, de repente, ele seja flagrado em seu ato oculto, seja por quem 

espionava ou por outro. O que acontece então? Não é difícil imaginar: toda sua atenção, que 

antes estava do outro lado da porta, se voltará para ele mesmo. Ele foi capturado pelo olhar: 



58 
 

foi visto espionando a privacidade de outro, sondando mistérios que não lhe diziam respeito. 

A maioria das pessoas, numa situação como esta, seria imediatamente tomada pela vergonha e 

tentaria, de todas as formas, se explicar, mas não poderia mais negar o que aconteceu. 

  E assim foi com Frankenstein, ele foi pego em flagrante pela mais insuspeita das 

pessoas, a criatura a quem deu a vida. Antes disso seu projeto era um segredo que só ele sabia; 

agora, alguém mais tinha acesso a ele. Ao ser visto, Victor viu a si mesmo... e se horrorizou.   

 

2-  A estética e a constituição humana 

 

 Discutimos até aqui a diferença entre a percepção estética do mundo e a concepção 

lógica que fazemos dele. Vimos que, enquanto a primeira é necessariamente ambígua e 

contraditória, a segunda é coerente, pois respeita padrões e conceitos solidamente 

organizados. Refletimos ainda sobre o evento que transformou a relação de Victor com o 

mundo, devolvendo a ele seus sentidos, seu corpo e toda ambiguidade contidas nessas 

experiências. No entanto, até o momento, não mencionamos a criatura, agora viva, capaz de 

ver e ser vista. Como terá se sentido ao abrir os olhos? O que ela viu? Como foi que 

experimentou o asco que se configurava no rosto de seu (ainda desconhecido enquanto tal) 

criador? 

 Para compreender melhor essas questões, convocaremos Winnicott (1975), na 

expectativa de que a poesia de suas palavras possa iluminar o nosso caminho:  

 

Quando olho, sou visto; logo, existo.  

  Posso agora me permitir olhar e ver. (p. 157) 

 

 Para o pediatra e psicanalista inglês, os fenômenos estéticos estão na base do 

sentimento de ser. É na comunicação silenciosa, que se estabelece entre o corpo da mãe e de 

seu filho, que nasce o sentimento de ser e de continuar sendo. Para Winnicott, o ser não é algo 

dado, é uma conquista que depende do ambiente para se realizar, numa relação que, 

inicialmente, é silenciosa e tem como porta-voz o corpo, tanto da mãe quanto da criança: é no 

corpo, e pelo corpo, que a experiência estética se dá. Foi no corpo que Victor sentiu o impacto 

do olhar de sua criatura e, pela experiência de “olhar e ser visto”, recuperou sua capacidade de 

sentir.  

 Não podemos deixar de notar o jogo nas palavras de Winnicott (1975), ele brinca com 

a famosa máxima cartesiana: penso, logo existo. Deste modo, ele não apenas afirma a 
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primazia dos fenômenos estéticos na constituição do sentimento de ser, como também critica 

a visão reducionista do homem como ser da lógica, como animal racional. Com isso não 

pretendo discutir o valor da lógica: a razão sem dúvida é uma característica humana que tem 

um lugar garantido, mas a experiência estética é mais primitiva e, sem ela, não há existência, 

não há sentimento de ser. Como diz o homem do subsolo: 

 

Pensai no seguinte: a razão, meus senhores, é coisa boa, não há dúvida, mas a razão é só 
razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem, enquanto o ato de querer constitui a 
manifestação de toda vida, isto é, de toda vida humana, com a razão e com todo coçar-se. E, 
embora a nossa vida, nessa manifestação, resulta muitas vezes em algo bem ignóbil, é sempre 
a vida e não apenas a extração de uma raiz quadrada. Eu, por exemplo, quero viver muito 
naturalmente, para satisfazer toda a minha capacidade vital, e não apenas a minha 
capacidade racional, isto é, algo como a vigésima parte da minha capacidade de viver 
(Dostoiévski, 2000, p. 41).  
 

 Em sua experiência clínica, Winnicott testemunhou o sofrimento de diversas pessoas 

que, embora dotadas de um senso lógico afiado, não se sentiam reais e sentiam-se mutiladas 

da experiência de ser, como se não existissem. Ao parafrasear Descartes, Winnicott, de uma só 

vez, crítica o excessivo culto das funções mentais e destaca a importância das experiências 

estéticas na constituição do si mesmo.    

 Ao contrário da relação que o cientista estabelece com o mundo, relação sujeito-

objeto, a relação entre a mãe e seu filho se dá no encontro de duas pessoas. Nela, tanto a mãe 

quanto o filho são capazes de verem e serem vistos; é isto que torna possível que o bebê 

experiencie a si mesmo esteticamente e possa vir a sentir-se real. No entanto, para que tudo 

caminhe bem e a criança realize seu potencial criativo (base do sentimento de ser), é 

necessário que a mãe desempenhe suficientemente bem seu papel, é necessário que ela seja 

um espelho vivo e reflita a imagem do bebê: pelo rosto da mãe o bebê vê a si mesmo: 

 

 
O reflexo de si mesmo no olhar materno é uma primeiríssima forma de identidade, 
anunciadora da diferença no interior da díada originária. Através de um espelho vivo, a 
criança se apropria de sua própria visibilidade, de sua manifestação em imagem no visível. A 
imagem é, portanto, para Winnicott, constitutiva do self primário: ela atesta a existência do 
bebê como pólo de autonomia e gesto espontâneo. Antes de ser um sí mesmo, a criança é 
imagem de si mesma (Luz, 1998, p. 180).  
 

 É importante que não se confunda a função especular da mãe com a utilidade do 

objeto espelho. É por isso que Luz (1998) chama atenção para o vivo no espelho, que é o 

rosto materno.  Apenas a vivacidade de um ambiente humano pode fazer com que a criança 
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venha a se tornar alguém, capaz de perceber a si e ao mundo criativamente.  Do encontro 

entre o gesto espontâneo do bebê e um ambiente humano capaz de refleti-lo, se dá o 

fenômeno da ilusão, base da experiência de si mesmo. Se o ambiente realiza uma adaptação 

suficientemente boa às necessidades da criança, ela pode ter a ilusão de criar o mundo e a si 

mesma. Quando isso acontece, uma relação de confiança pode ser estabelecida com o 

ambiente e, consequentemente, o bebê pode agir espontaneamente e perceber o mundo de 

forma criativa. Há aqui, uma convergência entre a apercepção e a percepção, entre o que a 

criança fantasia e o que ela de fato vê; é como se a criança alucinasse o que está realmente 

diante dela. A diferença é que, neste caso, graças à adaptação absoluta realizada pelo 

ambiente, o bebê não precisa de fato alucinar.  

 Quanto tudo corre bem e a ilusão pode se dar, a criança tem a experiência de que está 

criando o mundo. Winnicott (1990) chamou a isso, que o bebê tem a ilusão de criar, de objeto 

subjetivo. Não quer dizer que se trata de um objeto interno, uma representação que o bebê faz 

do mundo; o caráter subjetivo do objeto é relacional, assinala a sensação da criança de tê-lo 

criado e pressupõe a adaptação suficientemente boa do ambiente. Com o tempo e com as 

seguidas experiências de ilusão, é possível que o bebê experimente o sentimento de ser e de 

continuar sendo. A continuidade da provisão ambiental possibilita o adensamento do 

sentimento de ser e, com o tempo, a criança se torna capaz de tolerar eventuais rupturas ou 

invasões em sua continuidade de ser, sem que isso implique em uma desintegração e uma 

consequente queda no não ser.  

 Após essas considerações, podemos voltar às questões que levantamos anteriormente 

sobre a criatura de Victor e, eventualmente, ampliá-las. Discutimos o modo como o “abrir os 

olhos” da criatura foi experienciado por seu criador, vimos como ele parece ter recuperado 

sua capacidade de sentir, de se comunicar esteticamente com o mundo. Mas e sua criatura? 

Como ela viveu essa experiência?  

 Como vimos, a experiência estética é sempre dialógica e implica, portanto, na relação 

entre o ser que nasce e seu meio ambiente. Discutimos que, para que a ilusão (base da 

apropriação criativa de si e do mundo) se dê, é necessário um ambiente adaptado às suas 

necessidades. Em vista dessas considerações, somos levados a questionar: Que tipo de 

ambiente encontrou a criatura ao abrir os olhos? Era um ambiente adaptado às suas 

necessidades? Foi possível à criatura ter a ilusão de criar o mundo? 

A esta altura, convém lembrarmos que estamos dialogando com um romance e com 

personagens literárias, não devemos esperar que elas se adaptem às nossas concepções de 

homem e de mundo, que elas se encaixem nas observações que fazemos de pessoas reais, ou 
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que sigam as etapas de desenvolvimento na sequência que esperamos que o façam. Tomadas 

essas precauções, creio ainda que podemos nos beneficiar deste diálogo. Seria difícil imaginar 

uma criatura que, abandonada desde o início de sua existência, pudesse desenvolver-se a 

ponto de adquirir linguagem, refletir sobre sua condição e comunicá-la com a desenvoltura da 

criatura do romance de Shelley. No mundo real, um ser humano submetido a tais condições 

inóspitas, dificilmente chegaria aonde a personagem de Mary Shelley chegou.  

 Ao dar voz a uma criatura, que em nosso mundo seria forçada a calar, a autora de 

Frankenstein abre espaço para o improvável. Se a história da humanidade é contada pelos 

vencedores (Vattimo, 2007), o romance de Shelley inaugura uma nova possibilidade, na qual 

os “perdedores” e oprimidos sobrevivem à violência e à indiferença da humanidade, em 

condições de  contar outra versão dos fatos.  O ser criado por Frankenstein, graças à liberdade 

imaginativa de sua autora, apesar de tudo, pôde contar a sua história. Dotado de uma 

eloquência incomum, ele denuncia a potência destrutiva da indiferença e crueldade dos 

homens, quando as relações humanas tornam-se frias e impessoais e o indivíduo torna-se um 

mero ente à disposição do projeto moderno. Através de suas palavras, falam pessoas que 

nunca chegaram a alcançar a linguagem; que tiveram seu potencial humano abortado pela 

falta da presença humana, de espaço para que pudessem desdobrar a si mesmas no mundo. A 

criatura de Victor, como veremos, disse não ao não do mundo, gritando aos quatro cantos a 

sua indigência. No ser fabricado por Victor e em sua recusa a se submeter, encontramos a 

força motriz desse romance. Foi a criatura, e não o criador, quem ganhou o mundo (nas telas 

de cinema, nas revistas em quadrinhos), recusou o anonimato, roubou do cientista o nome 

“Frankenstein” e cavou um lugar no imaginário contemporâneo. Na apropriação que o 

mundo contemporâneo fez dessa história, inverteram-se os papéis: a indigente criatura tornou-

se  mundialmente famosa com o nome Frankenstein, enquanto o cientista que a criou tornou-

se, quando muito, um coadjuvante.   

 Mas estamos nos adiantando muito em nosso caminho. Antes de refletir sobre a virada 

que se deu nas posições de nossos personagens, devemos compreender como as coisas 

aconteceram, devemos encontrar a criatura na condição de indigência que lhe enformou. 

 À primeira vista, chama-nos a atenção, o fato de a criatura não ter nome. Em seu 

trabalho sobre a obra de Shelley, Hitchcock (2010) nos dá uma informação interessante sobre 

este aspecto. A autora relata um estudo que coletou e quantificou as diferentes formas do 

criador se referir á criatura:  

 

“Monster” [monstro] é a que aparece com maior frequência no romance dela, 27 vezes; 
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“fiend” [diabo] é a seguinte, com 25 aparições; em seguida vêm as palavras “daemon”, 
“creature” e “wretch” [respectivamente, demônio, criatura e infeliz], cada uma usada 15 ou 
mais vezes, e “devil”, “being” e “ogre” [respectivamente, diabo, ser e ogro] , usadas 
ocasionalmente (p.17). 
 

 A multiplicidade de aspectos deste “ser” também pode ser reconhecida em seu corpo: 

ele foi fabricada a partir de pedaços de vários cadáveres, meticulosamente unidos e 

costurados. Os parafusos, adicionados em sua versão cinematográfica, ampliam ainda mais 

nossa sensação de que sua tosca integridade é mecânica e artificial. Tudo isso, somado aos 

vestígios de humanidade que nela encontramos, dotam a criatura de uma aparência 

terrivelmente assustadora, condenado-a a provocar horror e asco em todos os seres humanos.  

 Victor Frankenstein não foi o único a fugir da presença do demônio que ele mesmo 

projetou. Todos os encontros humanos que a criatura teve foram marcados pelo horror e pelo 

medo. Todos que cruzaram seu caminho reagiram do mesmo modo: atacando e/ou fugindo. 

Seus gestos em direção à humanidade foram repetidamente repreendidos e rejeitados, o 

mundo todo espelhava o horror estampado em sua face e até ela mesma se assustava com a 

própria imagem: eu ficava apavorado quando me via refletido num lago transparente! 

Primeiro, eu recuara, incapaz de acreditar que era realmente eu quem se refletia no espelho 

(Shelley, 2009, p. 122). Sua aparência monstruosa era um obstáculo incontornável em sua 

busca de hospitalidade. Em suas palavras: os sentidos humanos constituem barreiras 

intransponíveis para nossa união (Ibidem, p. 154). 

 Para compreender melhor a estética do horror, presente na imagem do monstro, 

recorreremos aos comentários de Winnicott (1975) sobre a obra do artista plástico Francis 

Bacon, um pintor anglo-irlandês que ficou conhecido por pintar o rosto humano 

significativamente deformado (p. 157). Segundo Winnicott, a partir da discussão sobre o papel 

do espelho materno, podemos dizer que esse Francis Bacon moderno está-se vendo no rosto 

da mãe, mas com uma peculiaridade nele, ou nela, que enlouquece tanto a ele quanto a nós 

(Ibidem, p. 157). Há algo nesses rostos (poderíamos dizer o mesmo do aspecto do monstro) 

que ameaça a integridade de nossa própria imagem. Outro aspecto interessante de sua obra é 

que seus quadros eram expostos com um vidro sobre eles, o que proporcionava ao expectador 

ver seu próprio rosto refletido (Ibidem, p.160). A pintura de Bacon nos remete à precariedade 

de nossa própria imagem, à instabilidade de nossa integração.  

 Numa nota de rodapé, Winnicott cita John Rotheinstein: (...) olhar para um quadro de 

Bacon é olhar para um espelho e ver nossas próprias aflições e nossos medos de solidão, 

fracassos, humilhações, velhice, morte e a ameaça de inomináveis catástrofes (Ibidem, p. 
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160). A imagem deformada do rosto do monstro denuncia a ausência de uma presença humana 

capaz de refleti-lo enquanto uma pessoa viva. Seu aspecto cadavérico é a marca da 

insensibilidade de seu criador, suas cicatrizes evidenciam a artificialidade de sua integração. 

Segundo Safra (2004), pessoas que experimentaram violência corporal vivem continuamente 

com uma cicatriz no Ser, que lhe diz que não são capazes de despertar amor em alguém. 

Necessitam de um outro humano, que lhes dê um outro lugar, a partir da compreensão da 

fratura ética que viveram (p. 136). 

 O monstro, assim como os rostos pintados por Bacon, vive num continuo esforço no 

sentido de ser visto (Winnicott, 1975, p. 157). Sua situação é, no entanto, paradoxal: quanto 

mais se esforça para ser visto, mais se distancia dos seres humanos. Como ele mesmo notou, 

sua estética repelente é um enorme obstáculo em sua busca de reconhecimento. Mas não nos 

adiantemos demais, afinal, não queremos roubar-lhe, com considerações apressadas, a 

esperança de um encontro diferente. Estamos sempre abertos a novas possibilidades, a novos 

encontros que nos permitam realizar aspectos desconhecidos de nosso ser. A dinâmica de 

nossa relação com a alteridade está sempre nos surpreendendo, e pode sempre abrir espaço 

para novos desdobramentos, para novos modos de estar no mundo. 

 No campo dos fenômenos estéticos, o olhar do outro é fundamental; a imagem que 

fazemos de nós mesmos é sempre atravessada por nossa relação com os outros seres 

humanos: sob o olhar do outro, a multiplicidade de sensações e sentimentos que vivemos, de 

dentro de nós mesmos, é integrada numa única imagem. Só o outro pode ver nosso corpo 

integralmente, seus contornos e o ambiente em que está. A visão do outro enxerga em nós 

algo mais do que somos capazes de ver, necessitamos do  olhar do outro para atingir um 

estado de integração, ainda que sempre provisório. Através do que recebemos de volta no 

olhar do outro, estamos constantemente transformando nossas concepções a nosso respeito, a 

imagem que fazemos de nós mesmos: Em sua íntegra, o valor da minha pessoa externa (e 

antes de tudo de meu corpo exterior, a única coisa que me interessa aqui) é de natureza 

emprestada, que eu construo mas não vivencio de maneira imediata (Bakhtin, 2003, p. 45). 

 Até mesmo a imagem que vemos ao olhar para o espelho (como no caso da imagem 

que a criatura viu no espelho d'água) é atravessada pelo outro. Quando estou diante do 

espelho, me vejo com os olhos do outro que habita em mim e nesse jogo, entre o que vivencio 

de dentro e o como sou visto de fora, vou ganhando forma e integridade. O olhar do outro, 

porém, nunca tem um caráter definitivo. De dentro de mim, posso sempre buscar transformá-

lo, de modo a alterar minha imagem para o Outro, conquistar seu respeito e acolhimento.  

 As experiências estéticas são fundamentais na psicoterapia: através do diálogo entre 
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paciente e terapeuta, novos sentidos são desdobrados para a existência, tanto de um quanto de 

outro, embora o foco da terapia seja a transformação que se dá no paciente. 

 

 
O reconhecimento do outro possibilita sua própria existência enquanto ser. Este é um dos 
pontos mais relevantes na condução do processo psicoterápico, algo que está relacionado à 
função do espelho exercida inicialmente pela mãe. Winnicott chamava atenção para este 
aspecto quando dizia que praticar Psicanálise não era fazer interpretações espertas, mas sim 
devolver ao paciente o que ele traz de si mesmo. (Safra, 2005, p. 40) 
 

 Seguindo a reflexão de Winnicott (1975), podemos perceber que há uma grande 

diferença entre capturar a imagem do outro, seja num conceito ou interpretação, e devolvê-la 

a ele. No primeiro caso, impomos barreiras ao desenvolvimento e à apropriação criativa de si 

mesmo e do mundo, no segundo facilitamos que a experiência estética possa ocorrer, que a 

ilusão de criar o mundo possa se dar, e abrimos espaço para que o potencial criativo de cada 

um de nós se realize. 

 

3- Experiência estética X Impacto estético 

 

 O psicanalista Gilberto Safra (2005), em seu livro A Face Estética do Self faz uma 

diferenciação importante entre dois fenômenos: a experiência estética e o impacto estético (p. 

55). Creio que essa diferença possa nos ajudar a compreender os problemas enfrentados pela 

criatura em sua busca de reconhecimento. Segundo o autor, a experiência estética é o 

fenômeno que funda a ilusão e, como dissemos, necessita que o ambiente materno 

desempenhe suficientemente bem seu papel de espelhar e proteger a criança que está se 

constituindo. A partir do que Winnicott chamou de preocupação materna primária, a mãe 

torna-se capaz de adaptar-se empaticamente às necessidades de seu filho, facilitando sua 

apreensão criativa do mundo e possibilitando a experiência estética;  a criança tem a ilusão de 

criar o seio materno. Esse é o inicio de um processo que levará ao que Winnicott chamou de 

personalização, onde, com a ajuda da mãe, a criança terá de elaborar imaginativamente cada 

parte do seu corpo. Já o impacto estético se refere ao fracasso da ilusão. Nesse caso, o 

ambiente falha em proporcionar as condições necessárias para que a criança sinta que criou o 

mundo, sua criatividade é suplantada pelo agir materno não adaptado às suas necessidades. 

Aqui não há espelhamento e a criança tende a dispersar-se de si mesma, ficando 

impossibilitada de comunicar-se consigo mesma e com o outro, seu gesto não encontra uma 

presença humana capaz de acolhê-lo e cai no vazio: 
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Quando áreas da experiência humana não se constituíram na situação de ilusão como parte 
dos aspectos do self, temos buracos no self que ameaçam o indivíduo com a dispersão de si e 
com as ansiedades impensáveis. O indivíduo, ao deparar-se com formas sensoriais que 
representam estas áreas de agonia, vive um outro tipo de experiência estética: o horror! São 
áreas de não ser e aniquilamento de si. Nelas, a pessoa não encontra a presença de outros que 
a auxiliem a dar sentido humano e contorno àquelas vivências (Safra, 2005, p. 52). 
 

O horror da imagem da criatura de Victor Frankenstein nos revela uma radical falta 

de encontro humano que torna impossível sua entrada no mundo. Desde o início, sua vida foi 

plena de desencontros que a marcaram profundamente, constituindo sua forma de se 

relacionar com o mundo e com os outros. A obra Frankenstein denuncia o horror da 

impessoalidade e preconceito que degrada as relações humanas, seja pela frieza do olhar 

científico; pela rigidez dos padrões de beleza contemporâneos; pelo moralismo cruel que nos 

julga e condena, num só golpe. A possibilidade de não ser visto é um dos maiores terrores de 

uma época em que a estetização da vida, propiciada pelos meios de comunicação de massa, 

principalmente a televisão, nos joga num labirinto de espelhos onde já não sabemos bem o 

que é ser encontrado.  

 Tomemos como exemplo uma hipotética modelo ou atriz famosa, reconhecida 

mundialmente, que encanta a todos com sua beleza e desenvoltura. Podemos encontrá-la nas 

telas de cinema, comerciais televisivos e em fotos gigantes pelas ruas da cidade. Isso significa 

que ela conseguiu ser vista? Que se sente reconhecida? Que o mundo, como um espelho, a 

reflete a ela mesma? A exposição midiática, a conquista da fama, nem sempre são sinais de 

um verdadeiro reconhecimento. Também não afirmam o seu oposto. Essa personagem pode 

encontrar, em sua vida pessoal, pessoas que reconheçam quem ela verdadeiramente é. Não 

podemos, no entanto, desconsiderar os riscos de que, diante de tamanha exposição de sua 

imagem, ela se deixe seduzir e acabe acreditando que é aquela dos comerciais publicitários. O 

que, à primeira vista, parece ser um reconhecimento de sua pessoa, pode ser exatamente o 

oposto, na medida em que os padrões estéticos e as exigências da moda independem de como 

o indivíduo realmente é. O mais frequente é encontrarmos pessoas que fazem de tudo para se 

adaptar às exigências mais descabidas do mundo da mídia, colocando em risco sua saúde, seu 

corpo e até mesmo sua identidade.  

 No mundo moderno da moda, poucos são aqueles que podem agir criativamente e 

muitos os que devem seguir os caprichos dos estilistas. Ter um corpo bonito; ter uma roupa 

cara; são muitos os imperativos que, atualmente, se impõem ao meramente ser. A própria 

personalização é colocada em risco: o corpo é meu? Ou eu o tenho provisoriamente? Muitas 
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pessoas entram em estado de pânico quando o corpo que têm começa a dar sinais de 

degradação. O envelhecimento, nesses casos, torna-se uma ameaça de aniquilação e pode ser 

indefinidamente adiado com os incalculáveis progressos da medicina estética. Isso me lembra 

uma história relatada por Winnicott (1975) de uma mulher que conhecia: 

 

Quero referir-me em primeiro lugar a uma mulher de minhas relações, que se casou e educou 
três belos filhos. Era também um bom apoio para o marido, que tinha um trabalho criativo e 
importante. Por trás dos bastidores, essa mulher permanecia sempre próxima a depressão. 
Perturbava seriamente a sua vida conjugal, acordando a cada manha em estado de desespero. 
Nada podia fazer a respeito. A solução da depressão paralisadora vinha apenas quando, 
depois de levantar-se, ao final de suas abluções, se vestia e podia “arrumar o rosto”. Sentia-
se então recuperada e podia enfrentar o mundo e assumir suas responsabilidades familiares 
(p. 156). 
 

No exemplo acima o rosto ao natural é vivido como um corpo estranho, uma fonte de 

dispersão  e angústia. Seu desespero só cessava no momento em que ela o “arrumava”, era 

como se precisasse de uma máscara, um escudo para poder enfrentar o olhar do Outro. Para 

Winnicott, a mulher tinha de ser a própria mãe (Ibidem, p.156). Na falta de um ambiente que 

a protegesse e facilitasse uma apropriação criativa de seu rosto, ela recorria a uma máscara, 

através da qual ocultava todo o seu desamparo. A esse tipo de experiência de si (fundada não 

na ilusão, mas na reação às invasões ambientais) Winnicott chamou de falso self:  

 

uma espécie de prótese da função materna procura suprir sem êxito uma falha irreversível nas 
funções de suporte e acolhida do ambiente, o que torna impossível a experiência criativa do 
mundo interno e externo. Esse voltar-se sobre si mesmo é reativo. A clínica terá como tarefa 
criar condições para que o sujeito se experimente pela primeira vez (Luz, 1998, p. 195). 
 

Nesse sentido, a noção de falso self parece advir do que Safra chamou de impacto 

estético, pois nasce de uma reação a uma invasão ambiental, na medida em que protege o 

verdadeiro self das invasões do mundo externo. Nesses casos, viver é um constante esforço 

para atingir o sentimento de ser, sempre fora do alcance. O fazer substitui o ser: “Arrumar” o 

rosto substitui o “ser” o rosto. 

Não é incomum encontrarmos mulheres (afinal são elas que sofrem uma pressão maior 

nesse sentido) que, na busca de prolongar sua beleza, perdem a medida de si. Entregam-se a 

inúmeros procedimentos cirúrgicos e, em casos mais extremos, os  reparos aos quais seus 

rostos e corpos são submetidos, acabam por transformá-las em verdadeiros monstros. Nesse 

ponto, apesar de esteticamente tão diferentes, vemos convergir  monstruosidade e  beleza: 

ambas parecem ter algo em comum. O que será? Como podemos comparar imagens tão 
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diferentes e pretender encontrar nelas alguma semelhança?  

  Tal qual a criatura monstruosa de Frankenstein, muitos indivíduos contemporâneos 

parecem viver numa busca incessante de reconhecimento. A ameaça da degradação estética dá 

inicio a uma busca frenética da beleza, da alegria e da felicidade. São tantos os imperativos  

com os quais  temos que nos adaptar, que já não encontramos espaço para simplesmente ser 

quem somos. A estetização da vida, proporcionada pela difusão de informações da mídia, 

parece convergir para uma banalização dos fenômenos estéticos e até mesmo a violência, o 

horror e o medo tornaram-se produtos midiáticos. A cada dia que passa estamos mais 

acostumados a ver pessoas morrendo, passando fome etc. O noticiamento de uma catástrofe é 

intercalado com uma reportagem fútil e descontraída; a narrativa tira dos eventos suas cores e 

tons próprios, e tudo parece um grande show!  

 A respeito da estetização da vida, Vattimo (2007) nos diz que: 

 

vivemos na sociedade da cultura de massa, em que se pode falar de estetização geral da vida 
na medida em que a mídia, que distribui informação, cultura, entretenimento, mas sempre 
sobre critérios gerais de “beleza” (atração formal dos produtos), assumiu na vida de todos 
um peso infinitamente maior do que em qualquer outra época do passado (p.44).  

 

 Na comédia O Jovem Frankenstein (1974), de Mel Brooks, há uma cena que captou 

bem a dinâmica do que chamamos de estetização da vida. No filme, o neto do verdadeiro 

Frankenstein é um neurocirurgião que resolve dar continuidade ao trabalho de seu avô. Ele 

herda os antigos diários do antepassado, onde são descritos os procedimentos necessários para 

criar um novo monstro. Após a realização do projeto, ele resolve apresentar sua criatura à 

comunidade científica e o faz de uma forma espetacular. Neste show armado, Frankenstein e 

sua criatura sobem ao palco vestidos em jalecos de laboratório e, após algumas demonstrações 

de caráter científico. Por baixo do jaleco branco eles escondiam trajes de gala e o evento de 

científico se transforma num entretenimento, criador e criatura começam a dançar, cantar e 

sapatear.. O espetáculo vai bem até que uma luz do palco estoura, assustando o simpático 

monstro que, por sua vez, para de dançar. O resultado é que a plateia, inicialmente de sérios 

cientistas, torna-se cada vez mais exigente e, insatisfeita com o fiasco do evento, começa a 

vaiar os artistas. Essa cena expressa bem o queríamos quando comparamos o imperativo da 

beleza  e a monstruosidade da criatura. Nos dois exemplos, o indivíduo faz de tudo para obter 

o reconhecimento do outro, sem nunca alcançá-lo. Trata-se de um falso reconhecimento: 

desinteressado na pessoalidade do indivíduo, em sua contribuição criativa para o mundo. Ao 

meu ver, ambos os casos se fundam na submissão do indivíduo ao meio ambiente e a 
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liberdade criativa é constantemente soterrada por padrões estabelecidos de beleza e 

comportamento.  

Como dissemos, esses fenômenos assemelham-se ao impacto estético e parecem 

distanciar-se de uma experiência estética, por não estarem fundados na percepção criativa do 

mundo e de si mesmo. No impacto estético o indivíduo não recebe de volta o seu reflexo. Ao 

contrário, ele é quem deve esforçar-se por parecer com o mundo, como um camaleão. Ser 

visto, nesse sentido mais superficial, é não ser incomodado e invadido. O mais interessante e 

triste é que, a despeito de todo o esforço, a invasão já se deu há muito tempo.  

 Partindo das imagens do personagem mitológico Narciso e do monstro, podemos 

continuar nossa reflexão sobre a visibilidade e sua importância na constituição. À primeira 

vista, como na comparação que fizemos acima, parecem pares opostos: Narciso, com sua 

suprema beleza, e o monstro, com sua terrível aparência. No entanto, refletindo um pouco 

mais sobre essas imagens, encontramos alguns pontos de convergência. Enquanto Narciso 

desafiava os deuses com sua beleza, por ser mais belo que eles, atraindo o olhar de todos, o 

monstro, com sua forma hedionda, repelia qualquer contato. Ambos são formas de desmesura: 

 

Não era concebível um menino tão belo! Na cultura grega, de modo particular, a beleza fora 
do comum sempre assustava. É que esta facilmente arrastava o mortal para hýbris, o 
descomedimento, fazendo-o muitas vezes, ultrapassar o métron. Competir com os deuses em 
beleza era uma afronta inexoravelmente punida (Brandão, 2002, p.175). 
 

Também o monstro de Shelley ficou conhecido por ser uma afronta aos deuses. Ele é 

fruto da desmesura de Victor Frankenstein, também conhecido como o moderno Prometeu, 

por ter roubado o fogo dos deuses.   

 Preocupada com a vida de Narciso, colocada em risco por sua desmesura, a ninfa 

Liríope, sua mãe, procura o cego Tirésias, que tinha o dom da adivinhação, e lhe coloca a 

seguinte questão: “Narciso viveria muitos anos?”. Tirésias lhe responde: “Se ele não se vir” 

(Ibidem, p. 176). Narciso era alvo de paixões de mulheres e ninfas de toda a Grécia: sua 

beleza tinha um caráter quase hipnótico. Olhar para si mesmo o aprisionaria num transe do 

qual não se libertaria jamais.  

 Se o monstro de Frankenstein estava condenado a sentir repulsa pela própria imagem, 

Narciso, ao contrário, estava condenado a uma atração fatal por seu reflexo. Ao apaixonar-se 

por si mesmo, Narciso quebra o jogo estético do qual fazem parte o si mesmo e o outro. Ao 

contemplar-se nas águas ele encontra tudo o que deseja e, consequentemente, seu contato com 

o outro é bloqueado. O espelho com que Narciso viu a si mesmo era vazio da presença do 
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outro e desprovido de uma experiência estética genuína: 

 

Entre a “objetividade” de sua própria beleza e a fantasia que faz que ele a tome pela beleza 
de outro, Narciso conta apenas com o espelho d'água como superfície de contato com a 
alteridade. Ao procurar realizar a fantasia, tocar o que não tem consistência - simulacro de 
rosto, de corpo, de movimento, de vida - a fina película cede ao peso de uma obscuridade 
mortal. A questão de Narciso passa a ser a da invisibilidade do corpo desaparecido e da 
metáfora de sua reaparição à superfície em forma de flor, a questão da morte e de sua 
impossível, mas necessária, simbolização. Porque a relação em imagem com o próprio corpo 
foi incapaz de fundar a diferença e a singularidade de uma vida concreta: o reflexo de si 
mesmo é então, e somente então, sombra, e menos que isso: aparência de sombra (Luz, 1998, 
p. 182). 
 

A confusão de Narciso, ao tomar sua imagem como a de outro, o levou à morte. Ao 

tentar fixar o processo que é a vida numa única imagem, ele acelerou a sua morte. Faltou-lhe 

o dialogismo, inerente a toda experiência estética. O único espelho ao qual teve acesso era um 

espelho morto (Luz). 

 Mikhail Bakhtin (2003), ao se referir aos fenômenos estéticos, ressalta a importância 

da não coincidência entre a vivência que temos de nós mesmos e a imagem que somos para os 

outros:  

 

Uma coisa que aqui é essencialmente importante para nós não deixa dúvida: o vivenciamento 
axiológico real e concreto do homem no todo fechado de minha única vida, no horizonte real 
de minha vida, é de natureza dupla: eu e os outros nos movemos em diferentes planos de visão 
e juízo de valor (p. 54). 
 

A coincidência entre vivência interna e imagem externa, em ambos os casos, de 

Narciso e do monstro, acaba com o espaço de jogo que nos deixa abertos ao devir. É no jogo 

entre estas duas dimensões - eu e outro - que nos constituímos. No caso de Narciso, essa 

dualidade foi suprimida e, consequentemente, o jogo estético que nos constitui, impedido. Se, 

de um lado, tomar o próprio reflexo no espelho morto (vazio da presença do outro) como de 

outra pessoa, levou Narciso à morte prematura; de outro lado, tomar a imagem que o outro faz 

de nós como determinante do que realmente somos, no caso do monstro, pode, do mesmo 

modo, acabar com o jogo estético. Se a criatura der um peso de determinação àquilo que o 

olhar do outro faz dela, poderá tornar-se apenas o monstro que todos enxergam.  

 

4- Superando o horror 

 

 Os contos e histórias infantis nos apresentam um vasto campo para a reflexão sobre os 
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fenômenos estéticos e seu papel em nossa constituição. Neles encontramos diversos exemplos 

do dinamismo presente na construção de nossa auto imagem e da importância que o olhar do 

outro exerce sobre ela. Vejamos, por exemplo, a história do “patinho feio”. Ela aborda o jogo 

entre a vivência que temos de nós mesmos e a imagem que somos para os outros. A 

personagem principal, o patinho feio, por ser diferente dos outros patos, vive discriminado e 

isolado. Até mesmo sua mãe (que depois descobrimos ser “adotiva”) o despreza, deixando-o 

exposto a inospitalidade do mundo. Ele, então, começa sua jornada na busca de um ambiente 

melhor, onde não seja perseguido e onde sua imagem não seja fixada sob o signo da feiura. 

Após superar muitos obstáculos, finalmente encontra um grupo de cisnes e descobre aquilo 

que seu corpo já sabia: não era um pato. Sua feiura era produto da incompreensão de sua 

singularidade e diferença e foi superada no momento em que ele encontrou um outro lugar, no 

qual pudesse ser reconhecido enquanto cisne.  

 Esse é um tema recorrente nas histórias infantis, talvez pela intuição da importância 

dos fenômenos estéticos na constituição. Outros exemplos nos são fornecidos pelo sapo que 

vira príncipe quando recebe um beijo, ou ainda, no caso da fera que readquire a forma 

humana graças ao amor de uma bela mulher. Em todas essas histórias, comunica-se o valor da 

experiência estética na superação do horror de não ser reconhecido. Sob o olhar do Outro, 

superamos a fixidez da imagem imediata e descobrimos um novo lugar no mundo. Essa é uma 

das funções do espaço clínico, nele buscamos compreender a singularidade e o idioma 

pessoal1 (Safra, 2004) de nossos clientes para, a partir daí, adaptarmo-nos às suas 

necessidades específicas. Assim como as personagens dessas histórias infantis, muitos 

daqueles que chegam em nossos consultórios encontram-se perdidos, alienados de si mesmos. 

Buscam, em sua relação com o mundo, um olhar que os reconheça e que os reflita de volta, 

para que possam apropriar-se de seu corpo e de seu estilo próprio de ser (Safra, 2004).  

O espaço terapêutico, sob esse vértice, é lugar de inauguração e deve fornecer ao 

paciente a oportunidade de surpreender-se consigo mesmo, abrindo espaço para que seu gesto 

alcance o mundo e o crie novamente. Mas a intimidade do espaço clínico encontra-se em 

risco, quando as relações entre analista e analisando são excessivamente pautadas pelo fazer 

técnico:  

 

Ao voltarmos o olhar para situação clínica, veremos que ela se caracteriza pelo cuidado que 
estabelece as condições necessárias ao acontecer humano. Esses são fatos que me levam a 
afirmar que a clínica é essencialmente ética (��ơ�) e a ética é clínica! Nessa perspectiva, 

                                                 
1 O idioma pessoal é maneira pela qual a singularidade do ser humano aparece em seu modo de ser, em seus 
gestos e seu estilo pessoal (Safra, 2006, p.20). 



71 
 

cai por terra toda concepção que busca definir a situação clínica a partir de procedimentos 
técnicos. A técnica, assim compreendida, joga o paciente em direção ao conceituável, 
roubando-lhe o indizível e os mistérios de seu ser. Este é o homem coisa e não mais o homem 
ser, não mais presença (Safra, 2004, p.27). 
 

 Ser lugar para o indizível, para o mistério que nos habita, eis a tarefa do espaço clínico 

e, para fazer jus a ela, o terapeuta deve estar atento aos fenômenos estéticos e as formas 

silenciosas de comunicação. Sob esse prisma, nosso objetivo deixa de ser a simples análise do 

discurso, a mera conscientização dos dinamismos do inconsciente. Tudo isso só tem valor se 

estiver ancorado no respeito pela singularidade de nossos pacientes. Se a relação clínica 

tivesse de acontecer nos moldes de um sujeito/terapeuta que estuda o objeto/paciente, Freud 

não teria aberto mão do método hipnótico. O pai da Psicanálise sabia da importância do 

diálogo e do respeito ao tempo singular de cada paciente no processo clínico. Quando 

esquecemos a criatividade do paciente, corremos o risco de compreender a clínica como uma 

fábrica de interpretações. Uma concepção como essa pode colocar em risco o bem mais 

precioso da relação terapeuta/paciente: a confiança. Só num ambiente de confiança as 

interpretações podem surtir algum efeito e serem apropriadas pelo gesto criador do paciente. 

A este respeito Winnicott (1975) nos diz: 

 

só recentemente me tornei capaz de esperar; e esperar, ainda, pela evolução natural da 
transferência que surge da confiança crescente do paciente na técnica e no cenário 
psicanalítico, e evitar romper esse processo natural, pela produção de interpretações. Refiro-
me à produção de interpretações e não às interpretações como tais. Estarrece-me pensar 
quanta mudança profunda impedi, ou retardei, em pacientes de certa categoria de 
classificação pela minha necessidade pessoal de interpretar. Se pudermos esperar, o paciente 
chegará à compreensão criativamente, e com imensa alegria; hoje posso fruir mais prazer 
nessa alegria do que costumava com o sentimento de ter sido arguto (pp.121-122). 
 

Em minha opinião, nenhum terapeuta ou analista está livre da possibilidade de, em 

algum momento, impor sua necessidade pessoal na situação clínica. Não existe uma receita 

que nos dê garantias de sempre poder respeitar a singularidade de nossos pacientes, afinal não 

somos máquinas e estamos longe da perfeição. Entretanto, podemos refletir sobre o processo 

clínico, sobre nosso modo de nos colocar e no modo como acolhemos nossos pacientes, suas 

impressões e queixas sobre nossa postura clínica. Esse é um processo que pode ser muito 

doloroso e cansativo, já que nunca conseguimos chegar ao seu fim. É por isso que, desde o 

inicio, Freud percebeu a necessidade de que o psicanalista se submeta a uma análise pessoal.  

 Juliano Pessanha (2009) escreveu a respeito do terror de ser objetificado, de ser banido 

de dentro do mundo das relações humanas. Como um astronauta, ele coleta impressões de um 
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mundo estéril, onde não se encontram mais que vestígios de presença humana: 

 

Vivo num mundo sem irrigação, sem veia, sem fluência, antimundo onde nada é livre, onde 
nada ficou encoberto. Apagou-se o bruxuleio da última chama. Um olho biônico invadido em 
mim antecipa em pensamento o sentido de cada gesto e de cada palavra que dirijo aos outros. 
Isso destrói a rugosidade da vida, sua face opaca, transformando tudo em significação pura, 
em 'pura significação' (p. 29). 
 

 Devemos estar sempre atentos para que a clínica não se torne uma expansão desse 

antimundo, desse espaço impossível do qual nos fala Pessanha, para que nossas interpretações 

não sejam invasivas como o “olho biônico”, que tudo sabe e antecipa.  

 No capítulo II, discutimos os riscos que a tecnicização das relações humanas pode 

representar à criatividade humana, padrões muito rígidos não deixam espaço para que 

hajamos de forma espontânea e natural. O monstro, criado por Frankenstein, foi exposto de tal 

modo às determinações de seu criador, que nem em seu próprio corpo encontrou espaço para 

ser. Seu corpo não era seu e ele não reconhecia a própria imagem. O modo como vivenciava a 

si mesmo não coincidia com a sua imagem externa.  

 Há uma passagem muito interessante no romance, na qual a criatura, sabendo da 

hediondez de sua imagem, decide apresentar-se a um velho cego, na esperança de que ele 

possa enxergar sua verdadeira imagem. Apresentando-se ao potencial amigo, ela relata seu 

fracasso em alcançar a compreensão dos homens:  

 

Minhas intenções são boas até aqui, minha vida tem sido inofensiva e, até certo ponto, útil. 
Mas o preconceito fatal vela seus olhos e, onde eles deveriam ver um amigo bondoso e 
imbuído de bons sentimentos, vêem apenas um monstro detestável (Shelley, 2009, p. 142). 
 

 É exatamente na não coincidência entre o que vive internamente e sua imagem 

exterior que se assenta toda esperança da criatura. Entre estes dois pólos (si mesmo e o outro) 

é que se abre o que Winnicott chamou de espaço potencial. Um espaço de paradoxo, onde a 

ilusão criativa não é colocada à prova. A criatura sente falta desse espaço e enxerga no velho 

cego uma saída para o seu isolamento, ele pode ser o anfitrião que permitiria sua entrada no 

mundo humano, que abriria espaço para uma vida mais espontânea e criativa. O velho acolhe, 

então, o gesto da criatura e se coloca a disposição para ouvi-la: 

 

Se você quiser me confiar sem reservas detalhes de seu problema, talvez eu possa ser útil para 
fazê-lo mudar de opinião. Sou cego e não posso vê-lo, mas há qualquer coisa nas suas 
palavras que me dizem que você está sendo sincero. Sou pobre, um exilado, mas terei um 
imenso prazer em poder ser útil de qualquer modo a uma criatura humana (Ibidem, p.142). 
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 A cegueira do velho homem lhe permitiu ver o que ninguém até então havia percebido: 

a humanidade da criatura. Através de “qualquer coisa” nas palavras dela, ele identificou sua 

sinceridade. A que será que se referia? O que poderia haver nas palavras, além de sua 

significação? Como o homem cego percebeu que a criatura estava sendo verdadeira? 

 A fala humana é mais que articulação de significados e contém uma melodia e um 

ritmo próprio que apresentam um estilo pessoal de falar. A experiência estética na fala e a 

comunicação que se estabelece através dela é tão importante quanto o significado das palavras 

articuladas no discurso. Sem a compreensão desse fenômeno, somos incapazes de 

compreender a ironia, o humor, a ternura e inúmeras outras formas de comunicação que se 

dão através do tom, e não da significação. As mães, quando tudo vai bem, ao falarem com 

seus bebês têm uma profunda consciência deste evento, elas sabem que antes de entender o 

significado do que dizem, a criança compreende a música de sua voz.  

  A compreensão deste fenômeno é fundamental no processo terapêutico, não apenas 

para que o analista saiba interpretar o que o analisando lhe diz, mas também para que ele 

saiba se comunicar de um modo que não viole a experiência estética de seu paciente. Uma 

frase colocada numa tonalidade estranha ao paciente, ou num ritmo que não seja seu, pode 

interromper o fluxo de sua expressividade e obrigá-lo a um recuo reativo. A falta de 

tonalidade pode também levar ao impacto estético. Sem o colorido emocional a fala pode 

tornar-se fria e mecânica: 

 

É necessário refletir sobre a maneira como o clínico utiliza sua teoria. Algo grave é o analista 
usar sua teoria como linguagem e não como vértice. A teoria como linguagem costuma ser 
veiculada ao analisando como uma linguagem universal e isso é uma forma de violência e de 
doutrinação, que impede ou aniquila o idioma singular do analisando (Safra, 2004, pp. 122-
123). 
 

 Voltemos agora à conversa da criatura com o homem cego, onde pela primeira vez ela 

pôde estabelecer um contato pessoal com alguém. Nessa relação, brota a esperança de que 

algo inédito aconteça, de que, finalmente, alguém a reconheça e a reflita. A criatura fez o 

gesto para criar o velho e o velho se colocou para ser criado: deu-se o fenômeno da ilusão e, a 

partir da experiência estética desse momento, o objeto subjetivo pôde ser criado. Enfim, a 

criatura vive o encantamento de ser vista e, paradoxalmente, por um homem cego: 

 

Como poderei agradecer-lhe, meu melhor e único benfeitor? Foi dos seus lábios que eu, pela 
primeira vez, ouvi a voz da bondade dirigida a mim. Ser-lhe-ei eternamente grato. Seu 
sentimento de humanidade assegura-me, desde já, o sucesso junto àqueles amigos que estou 
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prestes a encontrar (Shelley, 2009, p. 143). 
 

 O destino, entretanto, lhe reservava mais dificuldades do que ela poderia imaginar e 

logo irrompem na cabana, que abrigava esse encontro, a família do homem cego. Ao contrário 

dele, todos enxergavam perfeitamente e a criatura inocente que conversava com o velho 

tornou-se novamente um monstro. O filho do homem, horrorizado com o que via, atacou-a  

imediatamente,  para em seguida fugir assustado, levando consigo o pai. Mais uma vez a 

criatura estava só! Seu gesto foi interrompido, mais uma vez. Sua esperança de nascer 

transmutou-se num doloroso aborto e ela se viu jogada na angústia vazia do espaço 

impossível. Não havia lugar no mundo para ela, apenas para o monstro:  

 

Agora, não mais contido pelo medo de ser descoberto, dei vazão a minha angústia por meio 
de horrorosos uivos. Eu me sentia como a fera que houvesse quebrado suas correntes e 
disparasse pelo bosque, destruindo tudo o que impedisse minha passagem (Ibidem, p.144). 
 

Em Frankenstein, há mais desencontros do que encontros; mas, como dizia Vinícius 

de Morais, a hora do sim é o descuido do não e continuaremos acompanhando os passos da 

criatura de Victor Frankenstein. Pode ser que, em algum momento, algo inédito interrompa 

esse padrão maldito que se apossou de seu destino, pois enquanto há dor, ainda resta 

esperança. 
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 IV- A CASA EM CHAMAS: O DESMORONAMENTO DA ÉTICA 

   

 

Possuíam uma casa deliciosa (pelo menos assim o era perante 
os meus olhos) e todo luxo; tinham uma lareira para aquecê-las 
quando sentiam frio, e ótimos alimentos para quando estavam com 
fome; usavam roupas excelentes e, mais ainda, desfrutavam da 
companhia uma da outra, trocando diariamente olhares de afeição e 
de bondade (Shelley, pp. 118-119) 

 

 

 Acompanhamos, no capítulo anterior, a jornada da criatura de Frankenstein em busca 

do acolhimento humano, para que, assim, ela mesma pudesse se reconhecer como humana. 

Vimos como, apesar de todos os seus esforços em se fazer visível, aqueles que cruzaram o seu 

caminho enxergavam apenas o monstro criado por Victor: sua terrível aparência era um 

grande obstáculo aos sentidos humanos e uma enorme barreira entre ela e a humanidade. 

 Neste capítulo, continuaremos acompanhando os passos do ser monstruoso que Mary 

Shelley apresentou à humanidade. Se, no capítulo anterior, nos dedicamos à reflexão sobre os 

aspectos estéticos envolvidos nessa busca de reconhecimento, aqui, trataremos das questões 

éticas suscitadas por essa história.  

 

 1- A ética enquanto morada 

 

 Ao falar de ética somos frequentemente levados a pensar nos inúmeros códigos de 

ética e conduta presentes nas instituições modernas: temos o código de ética dos médicos, dos 

professores, dos psicólogos, dos políticos, até mesmo os presos nas penitenciárias e cadeias 

tem o seu, ainda que informal. Mas, diante desse quadro, com tantos códigos de conduta, 

como podemos pretender refletir sobre a ética de um modo um pouco mais abrangente? O que 

há de comum em todas essas manifestações da ética? 

 Segundo Safra (2004), ética vem da palavra grega ethos e pode ser compreendida em 

dois sentidos diferentes. O primeiro deles diz respeito à “praxis, costume” e está bastante 

vinculado à noção mais comum que apresentamos há pouco. Os códigos de ética seriam, 

nesse sentido, códigos de costume, que definiriam as regras para o exercício de uma prática 

ou profissão. O segundo sentido da palavra refere-se à ética enquanto “morada e pátria”(Safra, 

p. 26).  

 Duarte (2000) diz que , embora a filosofia de Heidegger não contenha explicitamente 
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uma ética, pode-se extrair dela elementos para uma reflexão sobre esse tema. Heidegger não 

queria vincular seu pensamento ao conceito tradicional de ética, enquanto um código de 

regras que fundamentassem a ação humana: 

  

 na Carta sobre o “humanismo”, Heidegger afirma a necessidade de ultrapassar a ética em 
seu sentido metafísico tradicional e reconhecido, a fim de pensar a “essência do ethos” como 
a “morada do homem”, donde a conclusão de que “mais essencial para o homem do que todo 
e qualquer estabelecimento de regras é encontrar um caminho para a morada na verdade do 
ser”, isto é, preparar-se para a escuta obediente ao pensamento do ser (Heidegger 1995, pp. 
85, 95;1976, pp. 354, 361) (p.8). 

 

 Assim como Safra, em seu estudo sobre a ética na clínica contemporânea e Heidegger 

na Carta sobre o “humanismo”, estou interessado no segundo sentido da palavra. Desse modo, 

nossa reflexão será guiada por seu sentido mais originário e essencial, compreendendo ética 

enquanto morada ou, como disse Heidegger, “morada do homem”. Mas de que modo essas 

reflexões se relacionam com a história do cientista Victor Frankenstein e sua criatura? De que 

modo a questão da ética, enquanto morada, está presente no romance? 

 Frankenstein ou O moderno prometeu é frequentemente citado em discussões sobre a 

ética na ciência, pois discute os meios pelos quais o desenvolvimento científico pode afetar a 

vida do homem, seja diretamente, como na questão das pesquisas envolvendo seres humanos, 

ou indiretamente, através dos riscos que o desenvolvimento da ciência representam ao meio 

ambiente do qual somos, ainda, dependentes. Mas o que há nesta história, que a faz ser 

recorrentemente citada para discutir tais questões? Como vimos no capítulo anterior, após 

levar a cabo o seu projeto de criar artificialmente um ser humano, Frankenstein abandonou-o 

à própria sorte, expondo-o, assim, à um mundo hostil onde suas necessidades mais básicas 

não eram supridas. A criatura vagou, pelo mundo à mercê do frio, da fome e da hostilidade 

humana, desde os primeiros momentos de sua vida. O romance, desse modo, expõe um 

universo onde o elemento ético é escasso e está presente, quase sempre, apenas enquanto 

busca, procura. A criatura procura desesperadamente um abrigo, uma morada onde suas 

necessidades mais fundamentais possam ser supridas. Mas quais são essas necessidades? 

 Winnocott foi um psicanalista extremamente preocupado com as necessidades 

fundamentais do ser humano e dedicou-se à descrição e reflexão sobre as condições 

necessárias para o acontecer humano. Segundo ele, todo o ser humano tem uma tendência 

inata à integração, que só se concretiza se houver um ambiente propício ao seu 

desenvolvimento. Desse modo, para que nos tornemos seres humanos minimamente 

integrados, dependemos de cuidados ambientais contínuos e adaptados às nossas 
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necessidades. Caso contrário, não atingiremos nunca um grau de integração suficiente para 

nos tornarmos pessoas totais, capazes de ter um relacionamento com os outros e com o mundo 

de uma maneira espontânea e (relativamente) independente.  

 Segundo a teoria psicanalítica de Winnicott, o acontecimento humano se dá a partir de 

um estado inicial de não integração a partir do qual têm origem os processos de integração, 

personalização e localização no tempo e no espaço (Winnicott, 2000, pp. 222-223). A criança, 

sob essa perspectiva, é inicialmente não integrada. Apenas com uma provisão ambiental 

suficientemente boa, esse estado de não integração dá lugar à um processo gradativo de 

integração, que continua até o fim da vida. Mas o que essas questões têm a ver com a história 

de Victor e sua estranha criatura? 

 Após ser abandonado por seu criador, o ser recém-fabricado foi lançado em um mundo 

hostil, pouco adaptado às suas necessidades. O que aconteceu com ele? Como se iniciou o seu 

processo de integração? Deixemos que ele mesmo conte: 

 
 Só com muita dificuldade consigo lembrar-me dos primeiros tempos da minha existência. 
Todos acontecimentos daquela época me parecem confusos e indistintos. Uma abundante 
variedade de sensações apoderou-se de mim, e eu via, sentia, ouvia e cheirava ao mesmo 
tempo. Com efeito, decorreu muito tempo até que eu aprendesse a distinguir entre o 
funcionamento dos meus vários sentidos (Shelley, 2009, p.110). 

 

 A criatura que Mary Shelley trouxe ao mundo, relata de uma maneira peculiar o estado 

de não integração a partir do qual começou a sua jornada. Mas, ao contrário do que ocorre 

com grande parte dos seres humanos comuns, ela não contou com um ambiente inicial 

adaptado às suas necessidades. Como vimos, desde o princípio, sua aparência assustadora a 

tornou alvo da agressividade e violência humanas. Como, então, pôde ela sobreviver a tais 

condições? Como podê alcançar uma integração suficiente para poder, tempos depois, contar 

a sua história? 

 Já dissemos que, um ser humano comum que encontrasse, ao nascer, tamanha 

inospitalidade, dificilmente atingiria algum nível de integração, quanto mais uma capacidade 

de comunicar as suas experiências do modo como essa criatura o faz. Mas, não podemos 

esquecer que o ser criado por Victor Frankenstein não era um ser humano comum. Excluindo 

a sua terrível aparência, a criatura foi criada para ser melhor que o homem. Tempos depois, 

numa reflexão sobre a própria condição, ela nos diz: 

  
 E que era eu? Tudo ignorava de minha criação e de meu criador, mas sabia que não tinha 
dinheiro, amigos ou qualquer espécie de propriedade. Era, além do mais, dotado de um 
aspecto hediondo, deformado e repelente; eu nem era da mesma natureza que o homem. Era 
mais ágil do que ele e podia viver sob uma dieta mais inferior, suportava quase sem danos os 
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extremos de frio e de calor; minha estatura era superior a sua (Shelley, p.128). 
 

 Se aceitarmos essa licença poética de Shelley e deixarmos de lado nossas exigências 

racionais e científicas, poderemos aceitar a ideia da sobrevivência da criatura diante de 

condições tão desfavoráveis e nos beneficiar de sua improvável capacidade de comunicar suas 

experiências. Ninguém sobreviveria a tamanho abandono, mas a criatura de Victor foi criada 

para superar o homem; para sobreviver, onde o homem comum pereceria. Lembremos, no 

projeto de Victor, a precariedade humana deveria ser banida.  

 Mas, o fato de ser mais forte e mais resistente que o homem não significa que a 

criatura “goste” e aceite a condição de abandono em que foi jogada. Ainda que tivesse uma 

necessidade menor de condições suficientemente boas, ela sentia falta de um ambiente mais 

adaptado às suas necessidades e, assim, começou sua jornada em busca de melhores 

condições de vida. A esse respeito ela nos diz: resolvi abandonar o lugar onde morava até 

então, e procurar outro onde as simples necessidades que eu experimentava pudessem ser 

mais facilmente satisfeitas (Shelley, 113). Em seguida ela diz ainda: eu ansiava por conseguir 

comida e abrigo (Shelley, p. 113). 

 Como a criatura sabia que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas? Que tipo 

de saber é esse? Como percebeu que precisava de um outro ambiente que satisfizesse melhor 

as suas necessidades? Foi em seu corpo que sentiu o frio, a fome e a violência; reagiu, quase 

instintivamente, buscando proteção em um outro lugar. A criatura sentiu o abandono na pele, 

literalmente: a dor me invadia de todos os lados (Idem, p.111). Foi através de sua 

corporeidade que o ser fabricado por Frankenstein percebeu a necessidade de procurar abrigo.  

 Segundo Safra(2004): 

 
 O ser humano tem um saber de si que é dado pela própria condição humana, pelo próprio 
ethos humano. A busca de um Outro, o anseio pelo Outro é norteado por um saber que não é 
fruto de uma elaboração mental ou intelectual. É um saber a partir das experiências e 
sofrimentos éticos vividos pela pessoa (p.121). 

 

 Há uma sabedoria que brota da corporeidade e nos move em busca de lugares 

diferentes. Como dizia Juliano Pessanha em seus grupos de estudo: devemos buscar lugares 

onde o sí-mesmo se adensa. O primeiro mundo que a criatura conheceu não permitia que ela 

entrasse em contato consigo mesma, exigia demais de sua capacidade de lidar com situações 

invasivas. Tudo era muito concreto, não havia lugar para a poesia da vida... Para nascer 

verdadeiramente para o sonho de si-mesmo (e não apenas reagir aos estímulos do mundo, 

como um mero animal), o ser criado por Frankenstein precisava encontrar uma morada onde 
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seus sonhos pudessem ser protegidos: 

  

 Teria de haver, então, algo antes, alguma região anterior, algum espaço ou experiência dos 
quais eu fugisse. Mas não havia nada disso antes. E aliás, é exatamente esse o problema: 
devia ter havido algo antes, mas eu fui plantado direto na realidade metafísica. Um homem 
plantado direto na objetividade. Essa aberração é cada vez mais comum e ela já foi 
profetizada por Dostoiévski no final de Notas do Subterrâneo. O homem, a planta-homem, 
deve enraizar-se antes na nascente suave do real, na delicadeza de um brotar e de um 
borbulhar para então, e só depois, colocar a cabeça e corpo no mundo-realidade. Antes do 
mundo liso da instituição há o mundo nascente do poema. Todo homem deve passar pelo 
sopro do poema; poema em que o gesto da criança fez-se um no rosto daquele que a festeja 
(Pessanha, 2009, p.31). 

 

 Não fosse a menção a Dostoiévski poderíamos pensar que a citação acima é da  

criatura. Também ela nasceu plantada direto na concretude do laboratório frio de 

Frankenstein. Também ela ansiava por um outro lugar, um lugar onde pudesse criar raízes, 

onde fosse alimentada de poesia, até ficar forte o suficiente (emocionalmente falando) para 

enfrentar o mundo-realidade. Winnicott sabia que uma vida sem poesia é uma vida mutilada e 

buscou compreender quais as condições necessárias para que o homem viva poeticamente, 

elaborando imaginativamente a si-mesmo e ao mundo e contribuindo criativamente para a 

humanidade e a cultura. Foi pensando nessas questões que ele exaltou o brincar, dando a ele 

um lugar central nas questões do viver e, consequentemente, da clínica:  

  
 a psicoterapia é efetuada na superposição de duas áreas lúdicas, a do paciente e a do 
terapeuta. Se o terapeuta não pode brincar, então ele não se adéqua ao trabalho. Se é o 
paciente que não pode, então algo precisa ser feito para ajudá-lo a tornar-se capaz de 
brincar, após o que a psicoterapia pode começar. O brincar é essencial porque nele o paciente 
manifesta a sua criatividade (Winnicott, 1975, p.80).  

 

 Infelizmente, a criatura não estava em condições de brincadeira, as situações que 

estava vivendo lhe exigiam uma resposta demasiadamente concreta e imediata. Como se pode 

brincar quando, a cada passo, sua vida está em jogo? Para brincar é necessário um certo grau 

de confiança no meio, é necessário estar protegido por um olhar cuidadoso para poder, ao 

menos, ter a ilusão de que está tudo bem.   

  

 2- A poesia da casa  

  

 Foi na busca de um outro lugar, mais apropriado à condição humana, que a criatura 

acabou encontrando aquilo que, para ela, mais aproximou-se de uma morada: 
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 Cheio de medo, abriguei-me numa choupana baixa, quase nua, e que comparada aos palácios 
que eu vira na aldeia me parecia uma ruína. Esta choupana, no entanto, ligava-se a uma casa 
de campo de aparência muito limpa e agradável. Todavia, depois de minha última 
experiência, não ousei entrar (Shelley, p.114). 

 

 A experiência à que se referia era o fato de ter sido atacada e agredida ao tentar entrar 

em outra casa. Em seguida, ela diz: Ali, então, deitei-me, feliz por haver encontrado um 

abrigo, ainda que miserável, contra a inclemência do tempo e ainda mais contra o 

barbarismo do homem. (Idem, p.114). Pela primeira vez, desde que abriu os olhos, a criatura 

encontrava um lugar onde pudesse relaxar um pouco, onde pudesse entregar-se aos sonhos 

sem se preocupar, o tempo todo, com as possíveis invasões da realidade. Mas será esse abrigo 

suficiente para suprir suas carências? Será que a simples proteção que o telhado e as paredes 

lhe ofereciam era suficiente para que ela se tornasse humana? Faltava alguma coisa? 

 Faltava o mais importante; o abrigo que encontrou representou para ela um descanso 

das perseguições que vinha sofrendo, mas não era tudo. Como podemos observar na passagem 

que  inicia este capítulo, o mais importante em uma casa não são as suas paredes e o seu teto; 

o mais importante é aquilo que a casa protege, o que dá sentido à morada: o ser humano. 

Faltava-lhe a companhia de outros seres humanos, de outras pessoas que pudessem desfrutar 

da companhia uma da outra, trocando diariamente olhares de afeição e de bondade (Shelley, 

pp. 118-119).  

 Foi na casa à qual se ligava sua choupana que  a criatura pôde entrar em contato com 

uma dimensão humana que ela até então desconhecia. Protegida em sua choupana, ela 

observou a convivência humana de um modo diferente. Seus habitantes não eram agressivos 

como aqueles com os quais havia tido contato e conviviam de um modo pacífico, trabalhando 

juntos para satisfazer às suas necessidades: Olhando através de uma estreita abertura, vi 

passar diante do meu refúgio uma criatura com um balde na cabeça. Era uma moça de um 

aspecto gentil, diferente dos fazendeiros e empregados que eu encontrara até então (Idem, 

p.115). Observando o dia a dia dos habitantes daquela casa, a criatura pouco a pouco foi se 

familiarizando com um outro modo de se relacionar com as pessoas, mais gentil e menos 

violento. O que via naquela casa, condensava de um modo estranho os seus mais profundos 

anseios. Era isso que buscava! Buscava um lugar onde pudesse viver com tranquilidade, 

desfrutando da companhia de outros seres humanos. Algo que para a maioria de nós é dado 

como certo, parecia aos olhos da criatura um verdadeiro milagre, pois respondia de um modo 

quase mágico as suas necessidades: Era uma casa encantadora, até para mim, pobre 

desgraçado que jamais vira algo tão lindo. (Idem, p.116) 
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 A presença de outros seres humanos veio completar a felicidade da criatura, suprindo, 

num grau que ainda não sabemos se  suficiente, sua solidão e sua necessidade de poesia. Se 

não habitava o melhor dos mundos, ao menos podia alimentar a esperança de encontrar um 

lugar melhor. Mais que apenas se abrigar do frio e da chuva, nessa choupana, a criatura podia 

sonhar em paz.  

 Gaston Bachelard (2008) viu na imagem da casa um instrumento de análise para a 

alma humana. (p.20) Segundo ele, a casa é o lugar onde os sonhos são cuidadosamente 

gestados e preparados, nela guardamos experiências de conforto e confiança que levamos por 

toda a vida e aprendemos a ver o mundo de um modo poético. A casa nos ensina a confiar e 

propicia o que Winnicott chamou de sentimento de continuar sendo. Abrigados no seio do lar, 

temos tempo e espaço para habitar criativamente o mundo, a começar pelo nosso próprio 

corpo. Nas palavras de Bachelard: 

 
 a casa é uma das maiores (forças) de integração para os pensamentos, as lembranças e os 
sonhos do homem. Nessa integração, o princípio de ligação é o devaneio (…) Na vida do 
homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos de continuidade. Sem ela o 
homem seria um ser disperso. Ela mantém o homem através das tempestades do céu e das 
tempestades da vida. É corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser 
“jogado no mundo”, como professam as metafísicas mais apressadas, o homem é colocado no 
berço da casa. E sempre, nos nossos devaneios, ela é um grande berço. Uma metafísica 
concreta não pode deixar de lado esse grande valor ao qual voltamos em nossos devaneios. O 
ser é imediatamente um valor. A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no 
regaço da casa. (p. 26)  
  

 Diferente do que ocorre com a maioria de nós, seres humanos, a criatura de 

Frankenstein foi desde o início “jogada no mundo”; mas agora, após encontrar este abrigo, ela 

começa a se nutrir da esperança de poder ter um novo começo, um verdadeiro começo, que 

torne possível uma experiência de pertencer ao mundo, de fazer parte dele de um modo mais 

espontâneo e não apenas reativo. A relação entre o habitar e a poesia foi discutida por 

filósofos, como Heidegger e Bachelard, e psicanalistas como Winnicott e Safra. Mas de que 

modo isso acontece? 

 Segundo Heidegger (2007), é a poesia que permite ao habitar ser um habitar. Poesia é 

deixar habitar em sentido próprio. (p.167) Nesse sentido, a poesia é uma condição para que a 

capacidade de habitar do homem se realize. Na conferência Poeticamente o homem habita..., 

Heidegger discute o modo próprio de o homem fazer do mundo sua morada; ele assinala, 

desse modo, uma vinculação, ainda que implicitamente, entre a ética, em seu sentido 

essencial, e a poesia. É importante ressaltar que não estamos nos referindo à poesia enquanto 

arte de fazer versos, mas sim à dimensão poética do ser humano.  
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 Crianças criadas de um modo excessivamente concreto e racional, apresentam 

dificuldades de fazer do mundo sua morada. O homem sem poesia perde a medida de si 

mesmo e não consegue acessar o valor próprio das coisas. Isso fica muito claro no romance 

quando observamos o modo impessoal com que Frankenstein criou o seu “demônio”. Ele 

perdeu de vista a dimensão poética do homem ao jogar sua criatura no mundo, expondo-a à 

uma série de condições desfavoráveis ao amadurecimento de sua capacidade poética. 

Situações demasiadamente concretas, que deixam pouco espaço para o desenvolvimento do 

potencial criativo, costumam acarretar uma perda simbólica significativa para os indivíduos 

que as vivem. Isso pode ser observado em pessoas que estiveram em uma guerra, em uma 

cadeia, em situações de miséria extrema ou, até mesmo, em famílias muito desestruturadas. É 

necessária muita maturidade para enfrentar situações como essas, sem perder a poesia. Nesses 

casos, a realidade exige uma adaptação concreta e imediata muito grande, por parte do 

indivíduo; não há espaço para a poesia quando a vida é uma constante luta pela sobrevivência. 

 O filme A vida é bela (1997), de Roberto Benigni, retrata muito bem a luta pela 

preservação da poesia em situações extremas. A história contada é a de uma família de judeus 

que, num curto espaço de tempo, é retirada de sua casa e jogada em um campo de 

concentração. Nesse processo, altamente violento, pai e filho são separados da mãe. O campo 

de concentração parece ser a antítese do espaço poético ou, para falar numa linguagem mais 

adaptada à psicanálise de Winnicott, do espaço potencial. Nele, os seres humanos são tratados 

como animais, ou menos que isso. Todos devem vestir uniformes e obedecer prontamente a 

tudo que os soldados exijem, correndo risco de vida a cada instante; há realmente pouco 

espaço para ser criativo. No entanto, o mais surpreendente é que, a despeito de todas essas 

condições inóspitas, o pai consegue fazer com que, pelo menos seu filho, consiga 

experimentar aquela situação criativamente. Ele mente (num sentido altamente positivo), 

dizendo que tudo aquilo não passa de uma brincadeira. Desse modo, toda a crueza do espaço 

impossível, que é o campo de concentração, se transforma diante dos olhos da criança, sua 

capacidade poética e simbólica é preservada, mesmo diante de uma situação tão 

desumanizante. O filme mostra como a dimensão poética, quando bem desenvolvida, pode 

ajudar o ser humano a enfrentar situações altamente degradantes sem perder a criatividade.          

 Bachelard (2008), em sua obra A Poética do Espaço, nos fornece inúmeros  exemplos 

dessa capacidade humana de enriquecer a crueza da realidade criativamente, através de 

sonhos e devaneios. Para enfrentar a opressão da cidade barulhenta, ele sugere uma boa dose 

de poesia. De acordo com o filósofo francês é salutar naturalizar os ruídos para torná-los 

menos hostis. (p. 47) Ele nos conta como, em seu quarto em Paris, quando:  
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 o barulho dos carros se torna mais agressivo, esforço-me para ver nele a voz do trovão, de um 
trovão que me ralha comigo. E tenho piedade de mim mesmo. Eis pois, o pobre filósofo na 
tempestade, nas tempestades da vida! Faço devaneio abstrato-concreto. Meu divã é um barco 
perdido nas ondas; esse silvo súbito é o vento nas velas. O ar em fúria buzina por toda parte. 
E falo comigo mesmo para me reconfortar: vê, tua embarcação é resistente, estás em 
segurança em teu barco de pedra. Dorme, apesar da tempestade. Dorme na tempestade. 
Dorme a tua coragem, feliz por ser um homem assaltado pelas ondas. 
  E eu durmo, embalado pelos ruídos de París (Idem, pp. 45-46). 

 

 A obra de Bachelard é rica de exemplos como este, em que o princípio da irrealidade 

vem complementar o princípio de realidade, tornando mais poético o mundo, tornando 

habitável a rude concretude das coisas. Os ruídos agressivos da cidade, inicialmente 

incômodos, tornam-se calmantes quando colocados dentro do domínio onipotente do poeta. 

Mas voltemos ao romance de Shelley, de que modo essa questão aparece? 

 Observando a casa ligada à sua choupana e o dia a dia de seus moradores, a criatura 

vai se familiarizando, pouco a pouco, com a poesia de seu habitar.  A moça que observou 

passando pela fresta de seu abrigo apanhou um instrumento, começou a tocar produzindo sons 

mais suaves que um rouxinol (Shelley, 2009, p.116). Aos poucos, ela foi aprendendo a 

apreciar a música e a linguagem, era como se toda a cultura da humanidade se fizesse 

presente, para ela,  naquela casa. Foi observando essa casa que a criatura aprendeu a falar e 

expressar seus sentimentos, pois teve a sorte de assistir algumas aulas que os habitantes da 

casa ministravam a uma visitante estrangeira: 

  
 Notei que aquela gente possuía um processo de comunicar suas experiências e sentimentos 
por meio de sons articulados. Percebi que as palavras que falavam causavam prazer ou dor, 
sorrisos ou tristeza na mente e na expressão dos que escutavam. Tratava-se na verdade de 
algo divino, e eu desejava ardentemente familiarizar-me com aquilo (Idem, pp.119-120). 

 

 Quando estava sozinha na floresta, a criatura tentou se expressar, seguindo o exemplo 

dos passarinhos: porém os grosseiros sons que articulava me assustavam e obrigavam-me a 

ficar de novo em silêncio (Idem, p.111). Foi com os moradores da casa que conseguiu 

elaborar imaginativamente os sons que produzia, de modo a não mais se assustar com eles: 

Impossível descrever o prazer que senti quando aprendi as idéias próprias a esses sons e fui 

capaz de pronunciá-los (Idem, p.120). O conhecimento da linguagem foi altamente 

transformador e ambíguo para a criatura pois, ao mesmo tempo que seu universo era 

enriquecido pelas conversas dos moradores da casa e pelas narrativas de alguns livros que 

encontrou, a criatura se dava conta de sua condição de solidão e isolamento. Através da 

linguagem ela podia habitar a cultura humana, mas de um modo estranhamente contraditório, 
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uma vez que sua aparência a impedia de tomar parte, de fato, na vida daqueles que tanto a 

ensinavam e inspiravam:    

  

 Oh, que coisa estranha é o conhecimento! Uma vez que alcançou o cérebro, agarra-se a ele 
como o líquen numa rocha. Às vezes, queria esquecer tudo e nada mais sentir, mas aprendi 
que só havia um meio de vencer essa sensação da dor – a morte -, um estado que eu temia 
embora não o compreendesse (Idem, p.128)  

  

 Sua entrada no mundo humano foi pela metade. A linguagem lhe deu condições de 

compreender sua condição, mas ela não podia comunicá-la a ninguém, devido à sua aparência 

hedionda. Quanto mais aprendia, mais sentia a necessidade de um Outro, para quem pudesse 

comunicar suas experiências, até o momento em que decidiu se apresentar ao velho cego, do 

qual falamos no capítulo anterior. Mas já conhecemos o triste desfecho desta história: sua 

apresentação ia muito bem, até que o filho do velho homem entrou pela porta e, horrorizado 

com o aspecto da criatura, atacou-a e fugiu com seu pai, para nunca mais voltar.  

 Discutimos até aqui a relação da ética, enquanto morada, e a poesia. Vimos como a 

observação dos moradores da casa e o aprendizado da linguagem e da arte transformaram o 

modo como a criatura habitava o mundo. Gostaria, agora, de discutir um outro aspecto da 

ética, relacionado ao conhecimento do bem e do mal. Através das discussões de Winnicott, a 

respeito da moralidade inata do ser humano, acompanharemos a jornada da criatura, 

buscando compreender em que medida esse ambiente foi suficientemente bom para que ela 

desenvolvesse sua capacidade moral. 

 

 3- A moral inata do ser humano 

 

 Ao discutir sobre a moral inata do ser humano, Winnicott não pretende afirmar que o 

homem é bom por natureza e que a sociedade o corrompe. Nem tampouco, pensa que o 

homem é mau em seu estado natural e a sociedade é quem o educa. Essa questão é discutida 

de um outro modo, mais coerente com suas observações sobre a natureza humana. No texto A 

Moralidade Inata do Bebê, Winnicott (1982) diz que o sentido de bom e mau, como o tudo 

mais, é naturalmente adquirido por cada criança, desde que certas condições de assistência 

ambiente possam ser tomadas como coisa garantida (p.104). Nessa perspectiva, a divisão 

indivíduo-sociedade é superada, pois para Winnicott (2005) a maturidade da sociedade está 

diretamente ligada à maturidade dos indivíduos que a integram. Uma sociedade imatura terá 

dificuldades em propiciar condições suficientemente boas para o amadurecimento de seus 
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indivíduos. Em contrapartida, uma sociedade madura terá mais chances de fornecer aos 

indivíduos o ambiente que eles necessitam para se desenvolverem. Haveria assim, em 

sociedades maduras, compostas de indivíduos maduros, uma tendência inata à democracia. 

Dizer que uma sociedade é democrática, nesse sentido, significa dizer que: 

  
 Nesta sociedade, neste momento, há maturidade suficiente no desenvolvimento emocional de 
uma proporção suficiente de indivíduos que a compõem, a ponto de existir uma tendência 
inata em direção à criação, à recriação e à manutenção da máquina democrática. (p. 253) 

 

 Mas não é meu objetivo analisar, aqui, as considerações de Winnicott a respeito da 

democracia enquanto um estado mais maduro do desenvolvimento social. O que quero 

assinalar é a relação que estabeleceu entre desenvolvimento individual e coletivo. Sob essa 

ótica, não há sentido em determinar se a responsabilidade do sucesso ou fracasso moral de um 

estado é devido à sociedade ou à natureza humana, pois a sociedade nada mais é do que um 

conjunto de indivíduos.  

 Mas voltemos ao romance de Shelley (2009), até que ponto o ambiente encontrado 

pela criatura foi suficiente para que ela desenvolvesse sua capacidade de agir moralmente, isto 

é, responsabilizando-se pelas consequências boas e más de seus atos?  Após encontrar o seu 

refúgio, a choupana abandonada, a criatura pôde descansar um pouco de sua interminável luta 

pela sobrevivência. Mas a choupana não supria todas as suas necessidades e, apesar de estar 

protegida da inclemência do tempo e do barbarismo do homem, a criatura precisava comer. 

Assim, instintivamente, movida pela fome, ela se alimentou com: um pedaço de pão que eu 

roubara (p.115). E assim fez por algum tempo sem se dar conta de que o fazia, pois ainda não 

tinha adquirido linguagem. Roubar era uma consequência de seu impulso pela vida e a 

criatura não tinha consciência de si e de suas atitudes.  Com o tempo, ela foi se encantando 

com os habitantes da casa ao lado de sua choupana. Os gestos gentis que dirigiam um ao outro 

a surpreenderam e revelaram uma faceta do homem bastante diferente da que conhecia. 

Entretanto, pouco a pouco, ela descobriu que nem tudo era perfeito naquela casa e que a 

família que lá vivia também tinha seus problemas: 

  

 Muito tempo transcorreu antes que eu descobrisse que uma das causas das apreensões desta 
simpática família era a pobreza, que eles sofriam em alto grau. Seu alimento consistia 
inteiramente de vegetais do seu quintal e do leite de uma vaca, que dava muito pouco durante 
o inverno, quando os donos mal podiam arranjar comida para mantê-la. Acho que, muitas 
vezes, passavam fome, principalmente os dois jovens, pois não raro colocavam a comida 
diante do ancião sem nada terem reservado para si mesmos (Idem, p. 119). 

 

 Nesse momento, a criatura se deu conta de que a família com quem simpatizava era a 
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mesma de quem ela roubava os alimentos e percebeu que, sem se dar conta, fazia mal aos 

mesmos seres que amava. O gesto dos jovens, de dar alimento ao ancião mesmo sem ter o que 

comer, chamou sua atenção: 

 

 Essa demonstração de bondade me sensibilizou. Eu costumava roubar, durante a noite, parte 
de suas provisões para o meu sustento, mas, quando descobri que isso os afligia muito, deixei 
de fazê-lo, passando a satisfazer-me com frutos, nozes e raízes que colhia num bosque 
próximo (Idem, p. 119). 

 

 A criatura experimentava, então, um sentimento que não conhecia: a culpa. Ela sentia-

se responsável por agravar a aflição da família, roubando parte do pouco alimento  de que 

dispunham. Nesse ponto, gostaria de refletir sobre algumas ideias de Winnicott a respeito da 

culpa. Para ele, a capacidade de sentir culpa é uma conquista do processo de 

desenvolvimento, de modo que podemos pensar nos primórdios da infância como um estado 

em que o indivíduo não possui capacidade para sentir culpa (Winnicott, 2005, p.154). Ele 

chamou esse estado anterior de incompadecido (ruthlessness). Nesse estágio do 

desenvolvimento, a criança não tem consciência de sua destrutividade e, portanto, não é capaz 

de se responsabilizar por ela.  

 Winnicott argumenta que assumir a destrutividade, quando ela é dirigida à um objeto 

que odiamos, não é tão complicado: O difícil para cada indivíduo é assumir plena 

responsabilidade pela destrutividade que é pessoal e que pertence à relação com um objeto 

sentido como bom; em outras palavras, relacionado com o amor (Idem, p.155). Com o 

decorrer do processo de integração, o indivíduo torna-se cada vez mais capaz de 

responsabilizar-se por sua destrutividade; uma pessoa plenamente integrada (idealmente 

falando) deveria ser capaz de responsabilizar-se por todos os seus sentimentos e ideias. Em 

contrapartida, é uma falha na integração o que ocorre quando precisamos encontrar fora de 

nós mesmos as coisas que desaprovamos, e isso tem um preço: a perda da destrutividade que 

realmente nos pertence (Idem, p.155).  

 Ao estado em que nos tornamos responsáveis por nossas atitudes, sejam boas ou más, 

Winnicott chamou de preocupação (concern). Ele têm início após atingirmos um nível de 

integração suficiente para perceber que existe um eu e um outro (estagio do EU SOU). Segue-

se a isso a compreensão de que nossas atitudes têm consequências (as vezes indesejadas) para 

os outros. O estágio da preocupação (concern) está diretamente relacionado ao conceito de 

posição depressiva, desenvolvido por Klein, e designa um estado de ambivalência, no qual 

devemos ser capazes de tolerar o fato de que o objeto que atacamos impiedosamente, nos 
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momentos de excitação, é o mesmo que amamos, nos momentos de relaxamento. 

Gradualmente vai ocorrendo uma integração entre a forma tranquila de relacionamento e a 

forma excitada, e o reconhecimento que ambos os estados (e não apenas um) constituem uma 

relação total com a mãe pessoa (Winnicott, 1990, p.89) 

 Descrevendo os processos pelos quais a criatura passou em termos winnicottianos, 

poderíamos dizer que, aos poucos, ela pôde ir se dando conta de que aqueles com quem se 

relacionava nos estados excitados (quando tinha fome, por exemplo) eram os mesmos com 

quem se relacionava nos estados tranquilos. Ao integrar estes dois estados, ela esboça uma 

passagem do estágio incompadecido (ruthlessness) para o estágio da preocupação (concern): 

  
 É fácil perceber  a tremenda quantidade de crescimento que ocorre nesta progressão do  
ruthlessness até o concern, da dependência do EU ao relacionamento do EU, da pré-
ambivalência à ambivalência, da dissociação primária entre os estados de tranquilidade e 
excitação à integração destes dois aspectos do self (Idem, p.89). 

 

 Esse processo faz parte do amadurecimento humano e envolve uma boa dose de 

ansiedade. Mas, para que a capacidade de se preocupar seja satisfatoriamente integrada à 

personalidade do indivíduo, há ainda uma terceira etapa, sem a qual não se estabelece o que 

Winnicott chamou de circulo benigno: a reparação. Após se dar conta de que a pessoa a quem 

causou danos é a mesma pessoa a quem dirige o amor instintivo, o indivíduo é assaltado por 

uma grande ansiedade, que pode ser:  

 

modificada pelo fato do bebê ter uma contribuição a fazer à mãe ambiente. Há uma confiança 
crescente de que haverá oportunidade de contribuir, para dar à mãe ambiente uma confiança 
que torna o lactente capaz de tolerar a ansiedade. A ansiedade tolerada deste modo se torna 
alterada em sua qualidade e se torna sentimento de culpa. (Winnicott, 1983, p.73). 

  

 Através do que Winnicott chamou de reparação a criança torna-se capaz de tolerar a 

ansiedade envolvida na integração de seus impulsos destrutivos. O fato de poder contribuir, 

ameniza e equilibra a destrutividade da criança, dando a ela o sentimento de poder 

responsabilizar-se por suas ações. Através da reparação, a criança coloca sua destrutividade 

dentro da área de sua onipotência e, é importante ressaltar, que para que isso aconteça é 

fundamental que o gesto reparador seja aceito; do contrário, ele perde o seu sentido e a 

criança se sente impotente diante das ansiedades ligadas ao reconhecimento de sua 

destrutividade, perdendo o controle sobre ela.    

 Até aqui, vimos como a criatura passou de um estado de incompadecimento à um 

estado de preocupação. Discutimos a respeito das ansiedades envolvidas nesse processo e 
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encontramos, na reparação, um modo saudável de lidar com a destrutividade. Mas de que 

modo a criatura enfrentou essas ansiedades, além de se comprometer à não mais roubar o 

alimento daqueles a quem ela chamava de seus protetores?: 

    

 Descobri também outro meio de ajudá-los em seus trabalhos. Vi que o rapaz passava grande 
parte do dia ocupado em apanhar lenha para a lareira e assim, durante a noite, muitas vezes, 
eu pegava suas ferramentas, cujo uso eu aprendera rapidamente, e trazia para casa 
combustível suficiente para vários dias (Shelley, 2009, p.119). 

 

 A criatura parece ter encontrado um modo saudável de enfrentar as ansiedades 

envolvidas na integração de sua destrutividade e fica muito satisfeita ao perceber que, ao 

verem parte de seu trabalho ser feito por uma mão invisível, seus protetores se referiram a ela 

como um bom espirito, reconhecendo, ainda que de modo bastante indireto, as suas boas 

intenções (Idem, p.122). O fato de poder contribuir positivamente à vida dos pobres 

moradores daquela casa possibilitou-lhe a sensação de que sua destrutividade estava sob seu 

controle. 

  

4- A criatura e o monstro 

 

 Neste ponto, poderíamos argumentar que a criatura conseguiu com sucesso 

desenvolver sua capacidade moral e que, a partir de então, assumiu o controle de seus 

impulsos destrutivos. Afinal, ela fechou o circulo benigno, passando do incompadecimento 

(ruthlessness) à preocupação (concern); através da reparação, elaborou as ansiedades 

associadas a esse processo, transformando-as em sentimento de culpa. Podemos dizer que a 

criatura fez sua parte!  

 O problema é que o desenvolvimento da capacidade moral, como todo 

desenvolvimento primitivo, depende de uma boa provisão ambiental para se estabelecer. 

Nessa etapa, é papel do ambiente sobreviver aos impulsos destrutivos da criança (no caso, da 

criatura) para que ela tenha tempo, não apenas para percebê-lo, mas, também, para encontrar 

na reparação um meio de transformar as ansiedades decorrentes da ambivalência em culpa. 

Desse modo, a criança necessita de um cuidado ambiental continuado, que sobreviva à seus 

ataques, sem retaliar, até que a reparação possa se dar.  

 Entretanto, assim como no conceito de primeira mamada teórica, o circulo benigno 

designa um conjunto de experiências em que a criança destrói, se dá conta e busca reparar o 

dano. E acabamos de descrever apenas uma do que deveria ser um conjunto de experiências. 
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A relação que a criatura estabeleceu com seus protetores era demasiadamente frágil e, quando 

ela resolve se apresentar a eles, tudo vai por água abaixo. O gesto de aproximação, devido ao 

seu aspecto hediondo, é tomado como uma agressão pelos moradores da casa, que 

imediatamente a retaliam e fogem para não mais voltar. Eles não “sobreviveram” aos seus 

impulsos e a criatura ficou sem ter como apropriar-se de sua destrutividade, através da 

reparação: 

  

 Meus protetores haviam partido e tinham rompido o único laço que me prendia ao mundo. 
Pela primeira vez, fui invadido pelos sentimentos de vingança e de ódio. Não procurei 
dominá-los. Antes, deixei-me levar por sua corrente. Comecei a me inclinar para o mal e para 
morte (Shelley, 2009, p.146). 

 

 Acompanhamos, assim, o rompimento do círculo benigno que começava a se 

estabelecer na criatura e observamos seus instintos destrutivos desintegrarem-se de sua 

personalidade. A partir de então ela não tinha mais controle sobre eles, eram como uma onda 

que a arrastava para a destruição: O vendaval corria como uma avalancha poderosa e 

produziu uma espécie de loucura em meu espírito que destruiu todos os laços da razão e da 

reflexão. Acendi um galho seco de uma árvore e pus-me a dançar furiosamente em torno da 

casa (Idem, p.147). Logo a casa estava repleta de chamas e com ela queimavam os sonhos 

que, outrora, alimentaram sua esperança de um dia poder ser aceita no universo humano. Com 

a casa, queimou-se o sonho de encontrar na humanidade uma ética capaz de acolher suas 

necessidades: a criatura benévola começava, assim, a dar lugar ao terrível monstro que todos 

temiam.  

 Neste ponto, vale a pena levantar algumas questões: Quantas crianças e adolescentes, 

atualmente, não seguem pelo mesmo caminho da criatura, pela falta de ambientes bons o 

suficiente para lhes proporcionar a possibilidade de integrar sua destrutividade? Quantas 

crianças não se transformam em verdadeiros monstros pela intolerância dos adultos em 

relação à sua dimensão destrutiva? Quantos adolescentes falham no estabelecimento de uma 

moral, pela falta de oportunidades de contribuir socialmente de um modo criativo? 

 Durante algum tempo, trabalhei num abrigo municipal para crianças e adolescentes e 

pude testemunhar os inúmeros obstáculos que eles enfrentam para conseguir integrar seus 

impulsos destrutivos, sofrendo com a intolerância e o abando, tanto por parte de seus 

familiares, quanto dos órgãos de proteção e assistência. Mas esse é um tema complexo demais 

para ser tratado aqui. Gostaria apenas de assinalar, o quanto esta ficção de Shelley, produzida 

há quase duzentos anos, guarda semelhanças com nossa realidade atual. De um modo tal, que 
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não consigo lê-la, sem me recordar daquelas crianças que se perderam no caminho; crianças 

saudáveis, ávidas para dar sua contribuição ao mundo, transformadas em monstros pela 

intolerância, preconceito e falta de oportunidades de participar desse mundo de forma 

construtiva.     

 Após colocar fogo na casa que abrigou seus sonhos, a criatura se lembra de ter 

encontrado o diário de Frankenstein, no qual estão registrados, para seu horror, todos os 

detalhes de sua fabricação. No diário a criatura encontra também a localização de sua casa e, 

diante do abandono, decide procurá-lo, para exigir dele o que, em vão, pensou poder exigir de 

seus protetores: Eu aprendera pelos seus papéis que você era meu pai, meu criador, a que 

outra pessoa poderia recorrer senão a você que me dera a vida? (Idem, p.147).  

 No caminho da casa de Frankenstein, em Genebra, a criatura encontra uma garotinha 

em apuros que, brincando, acabou caindo num rio de forte correnteza. Diante dessa situação a 

criatura decide ajudá-la, tirando-a da água e esforçando-se para reanimá-la. É então que o pai 

da criança, vendo-a nos braços de um monstro, a golpeia e foge com a menina nos braços. A 

criatura ainda tenta aproximar-se, provavelmente tentando desfazer o mal entendido. 

Assustado, o pai da criança aponta-lhe, então, uma arma e dá-lhe um tiro: 

  

 Foi essa, então, a recompensa da minha bondade! Eu salvara um ser humano da morte e, 
como recompensa, contorcia-me agora com a dor miserável de uma ferida que me rasgara a 
carne e estraçalhara os ossos. Rilhando os dentes, deixei que a mais infernal das raivas 
substituísse os sentimentos de bondade e meiguice que me haviam dominado por alguns 
momentos. Espicaçado pela dor, votei ódio e vingança eternos a toda humanidade (Idem, 
p.149). 

 

 Essa foi a última tentativa da criatura de conquistar o acolhimento humano, seu último 

gesto de reparação. Ferido, o monstro continuou sua jornada em direção à casa do seu criador. 

Ao chegar bem próximo ao local indicado no diário, encontrou uma outra criança, desta vez, 

um menino. Por impulso, segurou-lhe e o viu começar a gritar. Tentou dizer-lhe que não lhe 

faria mal. Ele queria a criança para si, talvez pensasse que assim diminuiria sua solidão. Mas 

o menino continuava a gritar, dizendo-lhe que ele era filho de alguém muito importante e que 

seu pai iria castigá-lo por isso. Ele era filho do senhor... Frankenstein. Ao ouvir o sobrenome 

daquele que considerava ser responsável por sua desgraça, o monstro resolveu que o menino 

seria sua primeira vítima. Apertando-lhe o pescoço até  que parasse de gritar e se debater: 

  

 Contemplei a minha vítima e meu coração exultou com uma sensação de triunfo infernal. 
Batendo palmas exclamei: 
 - Eu também posso criar a desolação; meu inimigo não é invulnerável. Esta morte vai enchê-
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lo de desespero. Milhares de outros tormentos hão de torturá-lo e destruí-lo (Idem, p.151). 
 

 Para completar esse quadro, o monstro mostrou ter requintes de crueldade e, ao ver 

que o menino trazia uma corrente em volta do pescoço com a foto de uma mulher, ele resolve 

levar a joia consigo. Em seguida, encontrando uma jovem dormindo sobre um monte de 

palha, o monstro tem uma ideia: Ela é que deveria expiar o meu crime, já que eu estava para 

sempre despojado de tudo que ela me poderia conceder (…) Ela que pague por ele (Idem, 

p.152). Incapaz de sentir culpa pelos seus crimes, a criatura decide fugir para não ser pega. E 

assim, termina esta parte da história, onde o monstro prevaleceu sobre a criatura.  

   

5-  A doença de Frankenstein 

 

 Deixemos de lado, por alguns instantes, o monstro, para saber um pouco mais de seu 

criador. O que aconteceu com Frankenstein? Como ele ficou, depois que a criatura se foi?  

 No capítulo III, vimos como a experiência de ser visto pela criatura provocou uma 

série de sensações que Frankenstein não sentia há muito tempo. Dissemos que esse momento 

representou, para ele, uma retomada do senso estético, que estava perdido durante toda a 

execução de seu estranho projeto. Quando Victor foi visto pela criatura, uma enxurrada de 

sensações invadiu seu mundo racional, de um modo para o qual ele não estava preparado. Sua 

primeira reação foi fugir para outro cômodo da casa. Lá adormeceu e teve um pesadelo (do 

qual falaremos no capítulo VI) e acordou assustado, para em seguida ver o infeliz monstro que 

havia criado e fugir novamente, desta vez para longe do local onde realizou seus trabalhos 

secretos (Idem, p.62). Começou, então, a caminhar rapidamente pelas ruas, sem direção, 

temendo encontrar o ser monstruoso que criara a cada esquina. Buscava aliviar, com aquela 

atividade física, a carga que pesava em sua mente. Num dado momento ele para, sem saber 

porque, e vê uma carruagem vindo em sua direção (Idem, p.63). Quando ela para, desce dela 

o seu grande amigo Henri Clerval, que imediatamente o saúda.  

 Frankenstein fica feliz ao ver o amigo e esquece por um momento dos horrores pelos 

quais estava passando. Em seguida, começa a caminhar com ele em direção à sua casa, mas se 

lembra da criatura e é, imediatamente, dominado pelo pavor; Victor teme que a criatura ainda 

esteja lá e, mais ainda, que Clerval a veja. Ele pede, então, ao seu amigo que espere e vai ver 

se está tudo bem. Quando percebe que a casa está livre daquele hospede horrível, fica 

eufórico e pede que seu amigo entre: 

  
 Não podia ficar parado um instante num mesmo lugar; eu pulava por sobre as cadeiras, batia 
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palmas e ria alto. Primeiro, Clerval atribuiu aquela excepcional disposição à sua chegada, 
mas, quando me observou mais atentamente, notou um selvagem brilho no meu olhar que ele 
não podia explicar, ficando espantado com meu riso frouxo, alto e contínuo (Idem, p. 65). 
 

 Esse foi o início de uma febre nervosa que durou muitos meses, durantes os quais 

Clerval foi seu enfermeiro. Neste instante, gostaria de refletir sobre as qualidades desse 

dedicado amigo de Frankenstein, que, por acaso, foi ao seu encontro num momento tão 

delicado de sua vida.  

 Henri Clerval tinha interesses bem diferentes de Frankenstein, gostava de poesia e 

literatura e se preocupava com as relações morais das coisas (Idem, pp. 39-40). Quando  

Frankenstein caiu doente, em sua febre nervosa, Clerval não hesitou em assumir a 

responsabilidades por seus cuidados, durante vários meses, desempenhado funções similares 

às de uma mãe. Nessa parte do romance, impressiona a sintonia entre os cuidados 

desempenhados por Henri e as funções do ambiente suficientemente bom, descritas por 

Winnicott. No entanto, não há nada de incomum nisso, visto que Winnicott apenas descreveu 

e sistematizou  aquilo que as mães, e não apenas elas, há muito tempo faziam [pelo menos 

depois do que Giddens (1993) chamou de  invenção da maternidade (p.110)].      

 Vejamos, então, quais foram esses cuidados e como eles aparecem na teoria 

psicanalítica de Winnicott. O primeiro, e mais óbvio deles, foi a sustentação da dependência 

de Frankenstein, visto que Henri assumiu sozinho toda a responsabilidade, nos meses em que 

Victor adoeceu. A dependência que se deu foi absoluta e Frankenstein perdeu a noção da 

diferença entre o mundo interno e externo. Segundo ele: 

  

 só os ilimitados e constantes cuidados de meu amigo foram capazes de me restituir a vida. A 
forma do monstro que eu havia dado vida estava sempre diante de meus olhos, e eu vociferava 
sem cessar contra ele (Shelley, 2009, p. 66). 

  

 Winnicott chamou de holding, tanto a sustentação que a mãe fornece ao bebê em 

momentos de não integração,  quanto o papel desempenhado pelo analista em momentos onde 

o paciente regride à um estado de dependência. O holding favorece os processos de 

integração, seja no caso do bebê não integrado, seja no caso do paciente cindido e 

desintegrado. Embora tenha sido fonte de muitas elaborações teóricas, a função do holding é 

desempenhada naturalmente pela mãe identificada com seu bebê. Ela percebe o estado de 

desamparo e dependência no qual a criança se encontra e responde a ele fornecendo a 

sustentação que lhe falta. Através dos cuidados ilimitados e contínuos desempenhados por 

Clerval, Frankenstein, pouco a pouco e após varias recaídas, volta a alcançar um nível de 
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integração suficiente para saber a diferença entre o que é interno e o que é externo:  

 

 Recordo que a primeira vez que fui capaz de observar os objetos exteriores, com um certo 
prazer, percebi que as folhas do outono tinham desaparecido e dado lugar a jovens botões que 
brotavam das árvores que ensombreciam minha janela (Shelley, 2009, p.66-67). 
 

 Outro aspecto do cuidado de Clerval para com Frankenstein digno de nota, refere-se 

ao que Winnicott chamou de manejo. Quando Henri percebe que Victor está melhor e mais 

integrado, ele então lhe diz que precisa falar sobre um assunto. Imediatamente, Frankenstein 

estremece, temendo que seu amigo lhe obrigue a falar sobre a catástrofe que se passou na 

noite do término de seus trabalhos. Percebendo a ansiedade de Victor, Clerval diz: Acalme-se 

(…) Eu não tocarei nele, se isso o faz ficar agitado (Idem, p. 67). Com essa resposta, Clerval 

deixa claro para Frankenstein que percebe a fragilidade da sua condição e, ainda, que não o 

forçará a entrar em contato com aquilo que não está preparado; ele compreende que obrigar 

Frankenstein a falar sobre “o assunto” poderia levá-lo à uma nova desintegração, 

comprometendo sua recuperação. Essa é apenas uma das muitas vezes em que Clerval 

desempenha essa função, de modular a intensidade das experiências de Frankenstein, de 

acordo com sua capacidade de tolerá-las, administrando o mundo em doses que ele pudesse 

suportar. 

 Através das funções de holding e de manejo, Clerval favoreceu os processos de 

integração de Frankenstein, propiciando condições suficientemente boas para seu 

restabelecimento. Quando percebe que Frankenstein está preparado, ele lhe apresenta uma 

carta de sua família: Se é esta a sua disposição, meu amigo, talvez você gostasse de ver uma 

carta para você e que está aqui há alguns dias; creio que é de sua prima (Idem, p.67). Vale a 

pena notar, o aspecto temporal presente nas preocupações de Henri com Frankenstein. Se a 

carta havia chegado há alguns dias, porque não a entregou antes? Clerval percebeu o instante 

certo de entregá-la, apresentando-a apenas quando Victor estava preparado para criá-la.  Essa 

é mais uma das funções de um ambiente suficientemente bom, descrita por Winnicott: a 

apresentação de objetos.  Clerval colocou a carta à disposição de Frankenstein, não apenas no 

momento em que ele a toleraria, mas, principalmente, no momento em que ele necessitava 

dela, pois há muito tempo não tinha notícias de sua família: - Querida Elisabeth!- exclamei 

quando acabei de ler a carta. - Vou escrever-lhe agora mesmo e livrá-la da ansiedade que a 

oprime (Idem, p.72). 

 E foi assim, sob os ilimitados e contínuos cuidados de seu devotado amigo Henri 

Clerval, que Victor Frankenstein se recuperou de sua febre nervosa, retomando seu 
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desenvolvimento rumo à uma situação de independência. Porém, essa foi apenas a primeira, 

de muitas recaídas de Victor. Veremos, no decorrer do romance, inúmeros momentos em que 

ele volta a precisar de cuidados ambientais, perdendo os sentidos e regredindo à uma situação 

de dependência absoluta. Esse processo que acabamos de descrever torna-se quase um padrão 

na vida de Victor, se é que se pode chamar de padrão tamanha instabilidade.  

 Pouco tempo depois, Frankenstein recebe outra carta, na qual  é informado do 

assassinato de seu irmão, o pequeno Willian. Ao contrário de nós, ele ainda não sabe quem foi 

o autor do crime e desconhece sua responsabilidade no ocorrido. Imediatamente, ele se coloca 

a caminho de casa, para ficar ao lado de sua família em um momento tão doloroso. Mas esse 

já é um assunto para o próximo capítulo. 

  

 6- Pensar no mundo X Pensar sobre o mundo 

 

 Nesse momento, gostaria de refletir sobre as considerações que fizemos nesse capítulo 

a partir de algumas ideias de Bakhtin (2003), sobre as diferenças entre o pensamento no 

mundo e o pensamento sobre o mundo. Tratam-se de paradigmas de relação diferentes: 

enquanto o pensamento sobre o mundo se caracteriza por procurar abarcar o mundo, o 

pensamento no mundo seria um pensamento que o habita, que sente a si mesmo (como parte 

deste), considerando-o como um acontecimento do qual se participa (p. 401).  

 Tomando a ética enquanto morada, podemos perceber uma distinção clara entre esses 

dois modos de pensar. O pensamento sobre o mundo é descomprometido com a dimensão 

ética. O mundo, assim, é colocado à distância e pode ser manipulado como um ser em 

prontidão (Idem, p.401). Quem age sob esta perspectiva, age como um Deus, manipulando as 

coisas de acordo apenas com sua vontade, sem considerar o impacto que suas ações terão em 

seu mundo e em sua vida.  

 Para pensar no mundo é necessário que, antes, lhe tenha sido oferecido um lugar nele. 

Caso contrário, se conseguirá no máximo pensar sobre o mundo. Como no exemplo da 

criatura que, por falta de um lugar no mundo, passou a ter como única possibilidade pensar 

sobre o mundo: olhando à distância, as pessoas tornam-se apenas peças em um grande 

tabuleiro. A criatura ficou de fora e atua no mundo apenas sob a máscara de monstro, 

assistindo distante a tudo, na esperança de que alguma brecha se abra e ela possa entrar e 

ocupar um espaço que seja seu. 

 Frankenstein, ao levar a cabo o seu projeto, não parou para refletir como seria 

conviver com a criatura que estava criando. Agiu como uma criança que brincasse com um 
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boneco e, agora, o vê voltar-se contra si. Apesar do horror presente no modo como 

Frankenstein se posicionava, o modelo de relação do pensar sobre o mundo pode ser 

extremamente positivo quando o que utilizamos são, de fato, apenas brinquedos e bonecos. 

Poderíamos imaginar um pequeno Frankenstein sentado no chão de nosso consultório, 

buscando, através de uma brincadeira, usar os objetos para elaborar e expressar suas 

necessidades, sentimentos, carências. O distanciamento, característico do pensar sobre o 

mundo, pode favorecer um contato maior com as experiências, de um modo que, talvez, não 

fosse possível se elas fossem consideradas de um modo mais direto. A distância diminui o 

nível de ansiedade. No contexto especial da clínica, não há problemas em destruir um 

brinquedo ou desenhar uma pessoa matando outra, expressando e experimentando a 

destrutividade e agressividade que nos é própria. Tratar-se-ia apenas de um objeto e isso não 

traria grandes consequências para a realidade do mundo externo. Essa é a função da clínica: 

criar um espaço protegido, no qual seja  possível experienciar e elaborar o que vivemos, de 

acordo com nossa necessidade. É um espaço ético no qual um paciente pode fazer um 

desenho ou trazer um sonho, no qual assassina o seu terapeuta, sem temer que ele se sinta 

ameaçado ou atacado. Ainda que isso possa acontecer, espera-se que o paciente possa, ao 

menos, contar com a não retaliação por parte do terapeuta. Há uma maior liberdade para que o 

analisando espalhe o seu mundo interno nos objetos e espaços clínicos, assim como na figura 

do terapeuta.  

 A coisa se complica quando aquilo que deveria acontecer no campo simbólico do 

mundo interno, acontece, de fato, na realidade do mundo externo. Quando o que se manipula 

é uma outra pessoa, que também tem suas necessidades e sentimentos, como no caso de 

Frankenstein com sua criatura. Em nenhum momento ele considerou os sentimentos e a 

condição na qual ela seria “jogada”. Se considerasse, teria ao menos se esforçado um pouco 

mais para “melhorar” a sua aparência. Ou, ainda que fosse incapaz de fazer um ser 

esteticamente mais belo, poderia considerar como facilitar sua entrada no mundo, como suprir 

suas necessidades.  

 Há um filme, já citado nesse trabalho, chamado O Jovem Frankenstein, que mostra 

como as coisas poderiam ser diferentes, se ao invés de apenas pensar sobre o mundo, Victor 

tivesse pensado no mundo. Nesse filme, o neto do verdadeiro Frankenstein parece ter 

aprendido com os erros de seu avô, a começar pelo processo de criação. Nessa comédia, o 

criador se preocupa em fazer com que o “ser” que criou seja um pouco mais popular e, 

pensando nisso, “fabrica” para ele um grande pênis, para que não tenha problemas com as 

mulheres; podemos perceber que ele se identifica com a criatura. No decorrer da história, o 
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criador está longe de ser perfeito e falha muitas vezes com a sua criatura. Mas busca, o tempo 

todo, reparar os danos que lhe causa, colocando a própria vida em risco para salvá-la. 

Diferente do que ocorre no original, nessa comédia não há assassinatos e  ambos, criador e 

criatura, terminam o filme convivendo juntos, como um pai e um filho.  

 A ética vista desse modo, é muito mais que um código de conduta. Implica na 

capacidade de conviver com os outros e com as consequências de nossas atitudes. Faltou a 

Frankenstein um posicionamento ético, comprometido com sua criação e com condição a qual 

ela foi exposta. Faltou a ele a sensibilidade e o comprometimento de Clerval. Como as coisas 

seriam diferentes se Henri fosse o criador! Certamente, não faltaria poesia na vida da criatura.  
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V- O ANSEIO DO FEMININO: A REVOLTA DO SER 

 

 

Você tem de criar uma fêmea para mim, com quem eu possa 
viver em perfeita consonância com as necessidades do meu ser. Só 
você pode fazê-lo. Eu exijo como um direito que você não me pode 
recusar. (Shelley, 2009, p. 153) 

     

 

 No capítulo IV discutimos o aspecto ético do romance de Shelley e vimos como a 

criatura foi, desde o início, privada da proteção e conforto que necessitava para se 

desenvolver. Contrariando a lógica, ela sobreviveu ao desamparo e abandono, desenvolvendo-

se o suficiente para poder comunicar seu sofrimento. Na casa daqueles que chamava de 

“protetores”, a criatura gestou sonhos de encontrar o acolhimento e amor humanos, mas, por 

mais felizes que fossem seus sonhos, a inconsistência de sua relação com os moradores da 

casa, tornou impossível o desenvolvimento de um sentimento de preocupação e 

responsabilidade. A criatura, então, deu lugar ao monstro (a conversão, porém, nunca chegou 

a ser completa) e identificou o ser humano como seu principal inimigo. Seu primeiro gesto de 

vingança, ceifou a vida do pequeno Willian, irmão de Frankenstein, e da inocente Justine, a 

criada predileta da família, que foi julgada e condenada pela morte da criança, conforme os 

planos do monstro.   

 Agora, a criatura está diante de seu criador, a quem deve sua vida de sofrimentos, 

disposta a abandonar sua vingança em troca da realização de um pedido; o monstro queria 

uma fêmea: pelo amor de uma criatura, eu faria a paz com toda a espécie (Shelley, p.154). 

No início, a criatura de Frankenstein pensou que esse amor poderia vir de um ser humano, 

mas o modo como era vista e tratada por todos a desiludiu; apenas um ser da mesma natureza 

que a sua poderia olhá-la com olhos amorosos. Neste capítulo, gostaria de refletir sobre o 

pedido que a criatura fez ao criador, discutindo sobre o sentido que esse pedido, de uma 

fêmea, tem para ela. E mais, de que modo o Frankenstein reage a ele? Como ele o 

compreende e como responde ao anseio da criatura? 

  

1-  Sexualidade e identidade  

     

 Uma das possíveis compreensões a respeito desse pedido (que seu criador fabricasse 

uma fêmea como companheira) pode ser a de que a criatura desejava encontrar um destino 
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para os seus instintos sexuais. Ter uma mulher, representaria a possibilidade de realizar uma 

descarga de libido e, consequentemente, obter um grande alívio de tensão. Para compreender 

melhor essa hipótese, gostaria de recorrer a um texto de Freud (1907/1996a), em que uma 

situação semelhante, mas não igual, é analisada. Trata-se de sua análise do conto de Jensen, 

intitulado Gradiva. O texto é longo e não tenho a pretensão de examiná-lo detalhadamente 

aqui. Não por falta de interesse (o texto é muito interessante), mas pelo fato de que, se o 

fizesse, perderia o foco da discussão que pretendo realizar neste capítulo. 

 O conto narra a história de um arqueólogo que ficou a tal ponto obcecado por seu 

trabalho que perdeu o interesse em relacionar-se com outros seres humanos. Nesse aspecto, 

esse personagem parece-se muitíssimo com Victor Frankenstein, nos meses em que se 

entregou à realização de seu grandioso projeto. Num pequeno resumo do conto de Jensen, 

Freud diz que esse homem: 

  
 não se interessava por mulheres vivas. A ciência de que era servidor apoderara-se desse 
interesse e deslocara-o para as mulheres de mármore e de bronze. Esse fato não deve ser 
encarado como um pormenor trivial; ao contrário, era a precondição básica dos eventos a 
serem descritos, pois certo dia uma determinada escultura desse tipo atraiu todo o interesse 
que normalmente só é dedicado a uma mulher viva, estabelecendo-se assim o delírio. A seguir 
vimos a maneira como esse delírio foi curado através de uma feliz cadeia de eventos e como o 
interesse do nosso herói foi deslocado das mulheres de mármore para uma mulher viva 
(Freud, 1996a, pp. 48-49). 

 

 Assim como no romance de Shelley, o conto de Jensen, de início, retrata um universo 

extremamente racional, onde a ciência torna-se o centro da vida do personagem principal. Em 

ambos os casos há, ainda, um isolamento; os cientistas afastam-se de suas vidas, para 

debruçarem-se sobre seus objetos de estudo. A questão do anseio do feminino também está 

presente nas duas obras, embora de maneiras bastante diversas. No momento, gostaria de 

examinar o modo como isso se dá no conto de Jensen, para, em seguida, refletir sobre o que 

ocorre no romance de Shelley, quando a criatura pede ao criador uma mulher, e descobrir, até 

que ponto, concordamos ou não com a interpretação realizada por Freud. 

 A vida do arqueólogo de Gradiva, era extremamente solitária e monótona, mas a 

aparição da referida escultura rompe esse padrão e o coloca em contato com emoções que ele 

não estava acostumado a experienciar. Inicialmente, o que o encantou na escultura foi o modo 

como ela andava; tinha um andar muito característico e que o deixou fascinado. A partir de 

então, ele começou a fazer coisas que normalmente não faria e agir de um modo mais criativo: 

à noite, sonhava com o encontro com a estátua viva; durante o dia, procurava mulheres na rua 

que andassem como ela; chegou até mesmo a viajar (ainda que sem saber bem porque) para a 
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Itália, pois, em seus sonhos, a mulher esculpida era de lá, mais precisamente de Pompéia. No 

momento, gostaria de ressaltar que o encantamento o levou a fazer coisas ilógicas que, antes 

de encontrar a estátua, não faria.  

 Em Pompéia, para a surpresa de todos que acompanham a história, ele encontra a 

Gradiva (este é nome que deu à mulher da escultura), em carne e osso, andando pela cidade, e 

passa a acreditar que ela é um fantasma da verdadeira Gradiva, que teria vivido ali , em 79 

d.C. Começa assim o seu delírio. Quando decide procurá-la, ela rapidamente percebe seu 

estado de confusão, mas não o desilude, passando a agir como o fantasma que ele acreditava 

que ela fosse. A atitude da moça é enfaticamente aprovada por Freud, que diz ser essa a 

atitude esperada por um psicanalista que desejasse tratar um delírio como o do arqueólogo. Ao 

fim da história, descobrimos que ela se chama Zoe (que significa vida) e era uma amiga de 

infância do arqueólogo. Ele a havia esquecido completamente, uma vez que seus únicos 

interesses eram seus objetos de estudo. Por uma feliz coincidência, ao procurar a estátua na 

Itália, ele acabou encontrando sua vizinha e colega de infância.  

 Esse é um resumo bastante curto, no qual estão omitidos muitos detalhes do que Freud 

escreve e relata sobre o conto de Jensen. O que gostaria de discutir aqui é o modo como o 

anseio do feminino, presente na busca do arqueólogo por Gradiva, é apresentado e discutido 

pelo pai da psicanálise. Sua interpretação vai no sentido de que a cura dos delírios do 

arqueólogo se dá na medida em que ele torna conscientes seus impulsos amorosos e sexuais, 

liberando-os da repressão e, consequentemente, dando vazão à eles. A partir de sua análise, 

Freud diz que: Simultaneamente, ou mesmo antes, do desaparecimento do delírio, ressurgiu 

no herói uma inconfundível ânsia de amar, que o levou, como seria de se esperar, a cortejar a 

jovem que o libertara de seu delírio. (p. 80)  

 A questão da economia sexual é central na interpretação de Freud sobre o conto. Trata-

se, segundo ele, de um jogo de forças psíquicas que impedem a liberação sexual. O modo 

como Freud aborda o conto é muito interessante e contém uma riqueza de detalhes incrível, 

mas creio que ele deu muita ênfase à questão sexual. Ao meu ver, pensando a questão a partir 

das contribuições de Winnicott à psicanálise, a questão central do conto diz respeito à 

recuperação do sentimento de ser do arqueólogo. Sob essa perspectiva, não foi a liberação dos 

impulsos sexuais que curaram o delírio. Ocorreu exatamente o contrário: a possibilidade de 

experienciar o delírio (ofertada por Zoe e aprovada por Freud) propiciou a ele o sentimento de 

ser que precisava para se apropriar de seus impulsos amorosos. Zoe acolheu seu gesto e se 

colocou diante dele, no momento em que ele precisava encontrá-la, facilitando que 

experimentasse a ilusão de tê-la criado; ela foi seu objeto subjetivo. A partir de então, ele pôde 
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alcançar uma consistência de self suficiente para dar lugar às excitações sexuais que 

permaneciam dissociadas de sua vida, excessivamente científica e mental.  

 Freud colocou demasiada ênfase nas questões relativas à economia pulsional, mas 

tematizou pouco o sentimento de ser alcançado e o papel da ilusão que permitiu essa 

mudança. Nessa segunda perspectiva, aqui apresentada, o anseio do feminino estaria 

relacionado muito mais à uma questão de identidade e sentimento de ser, do que às questões 

da economia instintual, que teriam seu lugar, mas ficariam em segundo plano. O que Freud 

tomou por uma feliz coincidência, o fato de tê-la  encontrado por acaso na Itália, ao meu ver, 

indica que o personagem precisou afastar-se da lógica racional que o dominava, para poder 

entrar em contato com sua própria criatividade. Nessa perspectiva, ele não se libertou do 

delírio (como pensava Freud), mas, antes, o delírio e a ilusão o libertaram do tedioso mundo 

racional do qual era prisioneiro.   

 Podemos observar uma busca similar em outras histórias, tais como a de Pinóquio e a 

do filme Inteligência Artificial. Em ambas, seres semi-humanos buscam por uma figura 

feminina, nos dois casos a “Fada Madrinha”, para que seus personagens pudessem ser 

transformados em “meninos de verdade”. A referência à ilusão é, nesses casos, explícita e 

fundamental para que eles se reconheçam como seres humanos “de verdade” ou, em outras 

palavras, para que possam se identificar com a Humanidade.  

 Winnicott discutiu a respeito dos elementos femininos e masculinos da natureza 

humana, mas não no sentido de buscar uma diferença fundamental e universal entre as 

pessoas de ambos os gêneros. Ele fala mais de aspectos masculinos e femininos presentes em 

ambos os sexos. O feminino estaria ligado a mais simples de todas as experiências, a 

experiência de ser (Winnicott, 1975, p.114). Já o masculino estaria relacionado ao fazer. 

Enquanto, no primeiro caso, pressupõe-se uma identidade entre sujeito e objeto, isto é, um 

estado de indiferenciação entre o que é eu e o que é não eu, no segundo caso, essa diferença já 

estaria estabelecida, num modo de relação que pressupõe a separação e indica a participação 

do instinto sexual; aparece como busca de satisfação sexual e pode levar à frustração. Do 

ponto de vista do elemento feminino, não há separação, haveria somente mutilação: 

  
 A psicanálise talvez tenha concedido atenção especial a esse elemento masculino ou aspecto 
impulsivo da relação de objeto, e negligenciado, contudo, a identidade sujeito-objeto para a 
qual chamo atenção aqui, identidade que se encontra na base da capacidade de ser. O 
elemento masculino faz, ao passo que o elemento feminino (em homens e mulheres) é (Idem, 
p.115). 

 

 A preocupação de Freud, desse modo, estava voltada, principalmente, às questões 
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relativas ao impulso sexual e é compreensível que ele tenha dado mais atenção a esses 

aspectos e deixado em segundo plano a questão do sentimento de ser, que aparece em sua 

discussão apenas de um modo implícito, não sendo tematizado pelo fato de ser tomado como 

certo. Já Winnicott (e ele não foi o único) voltou-se mais para as questões relativas ao ser e 

para etapas mais primitivas do desenvolvimento humano. Em sua clínica, encontrou diversas 

pessoas que não se sentiam reais, que revelavam uma ausência da experiência básica de ser. 

Essas questões o levaram a postular a existência de um falso self, que protegia o self 

verdadeiro, ainda que às custas da espontaneidade do indivíduo. Esse era o caso de pessoas 

que sentiam o viver como algo fútil e sem sentido. Sua psicanálise é guiada pelo anseio de 

compreender as questões do elemento feminino e não é de se estranhar que ele tome a 

descrição e o estudo das funções da mãe, como o modelo clínico para esses pacientes. Mas, e 

no caso da criatura de Frankenstein? Como aparece esse anseio do feminino? O que a criatura 

busca quando exige de seu criador uma fêmea?  

 Do meu ponto de vista, embora a questão sexual esteja presente no romance, trata-se 

muito mais de uma busca do sentimento de ser. Como vimos nos capítulos anteriores, faltou à 

criatura um ambiente que lhe desse proteção e um espelho, no qual pudesse se ver refletida. 

Sustento que esses dois aspectos, reconhecimento e proteção, foram determinantes no pedido 

da criatura e que a questão da sexualidade, ainda que apareça no romance, está em segundo 

plano. Vejamos, então, como esses aspectos se revelam no pedido da criatura.    

 

2- Identidade, estética e proteção 

 

 No capítulo III, A estética do monstro, discutimos a respeito da importância do papel 

do espelho, realizado pela mãe, na constituição do si mesmo. É a partir do espelhamento  de 

si, que a criança começa a desenvolver um sentimento de ser e adquire uma identidade. 

Vimos, anteriormente, como a terrível aparência da criatura impossibilitou que ela alcançasse 

tal espelhamento, já que, quando a viam, enxergavam apenas o monstro criado por 

Frankenstein. Sua natureza humana permanecia sempre oculta ao olhos dos outros. O máximo 

que conseguiu, nesse sentido, foram os breves momentos em que os moradores da casa se 

referiram à sua ajuda como vinda de um bom espírito, ou durante a curta conversa com o 

velho cego.     

 Ao pedir que seu criador lhe fabricasse uma parceira, a criatura insiste para que ela 

compartilhe de sua estética hedionda: Homem nenhum se associará a mim. Mas uma criatura 

tão deformada e horrível quanto eu não se negaria a me acompanhar. Minha companheira 
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deve ser da mesma espécie que eu e ter os mesmos defeitos (Shelley, 2009, p. 152). Em outra 

passagem, ela reforça essa necessidade de que a fêmea seja tão horrorosa quanto ela (Idem, 

154). Qual será o motivo dessa insistência? Por que essa nova criatura deveria compartilhar de 

sua aparência? Seguindo a citação acima, podemos compreender esse detalhe como um modo 

de se assegurar de que ela não o abandonará. Se tivesse a mesma aparência que a sua, também 

afastaria todos os seres humanos e não teria outra alternativa, senão se juntar ao monstro e 

compartilhar seu destino: É verdade que seremos monstros, e que ficaremos isolados do resto 

do mundo, mas por isso mesmo nos sentiremos mais ligados um ao outro (Idem, p. 154). 

Haveria, então, nesse pormenor, um anseio de segurança, de uma garantia de não ser 

abandonado novamente. A feiura da fêmea lhe garantiria o sucesso de sua busca ou, no 

mínimo, diminuiria o risco de que fosse novamente rejeitado.  

 Como dissemos no capítulo III, o primeiro modo de ser do ser humano é ser junto. No 

início, mãe e bebê formam uma unidade. Nela, a partir da função de espelho realizada pela 

mãe, é que se estabelece o sentimento de ser. Nos planos do monstro, ele e a fêmea formariam 

essa unidade, da qual todo o mundo estaria excluído. A nova fabricação deveria garantir que 

ele despertasse a simpatia de algum ser vivo (Idem,p.154). Além desse aspecto mais imediato 

da aparência de fêmea, a sua fabricação lhe daria a oportunidade de conhecer um pouco mais 

de sua própria criação, já que acompanharia, mesmo que de longe, os trabalhos de 

Frankenstein. Seria como uma reencenação de seu “nascimento roubado”, uma vez que 

seriam usados os mesmos procedimentos e os mesmos materiais. Talvez, a reação da nova 

criatura ao acordar, lhe fornecesse um pouco mais de conhecimento sobre si. Como ela 

reagiria ao ver a própria imagem? Com horror? Seria como assistir à sua própria história, uma 

oportunidade de relembrar os eventos traumáticos que tanto lhe marcaram, só que, dessa vez, 

como expectador, eximido das consequências desses tristes eventos.  

 Há uma boa dose de horror no pedido, aparentemente inocente, que a criatura faz ao 

criador. Mas deixemos isso de lado, por enquanto. Gostaria de discutir um pouco mais a 

respeito do anseio de identidade e da necessidade de proteção envolvidos nesse pedido. A 

fêmea que a criatura buscava parece muito mais uma mãe, do que uma parceira sexual. Não 

era uma simples questão de desejo, o monstro precisava dela para se sentir real e protegido. 

Ele dependia de sua existência para reanimar os sonhos que um dia teve, de encontrar um 

lugar no qual pudesse simplesmente ser. Sob o olhar dessa fêmea, o monstro desapareceria e 

haveria um lugar pra inocente criatura que vimos no começo do livro: Minhas paixões 

malditas desaparecerão, pois terei com quem partilhar minha vida! Minha vida decorrerá 

com calma e, na hora de minha morte, não terei de amaldiçoar meu criador (Idem, p.155). A 
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criatura precisava da fêmea para nascer. O importante não era simplesmente lidar com a 

excitação sexual, mas, antes, ter uma vida calma e um sentimento de identidade com o 

mundo. 

 As questões de identidade e proteção são vistas por Guiddens (1993) como centrais 

para a compreensão da experiência do homem moderno: 

  

 Uma característica distintiva da socialização no período recente, própria de muitas camadas 
nas sociedades modernas, tem sido o papel proeminente da mãe no cuidado inicial do filho. As 
relações mãe bebê são influenciadas pela “invenção da maternidade” e também refletem 
outras mudanças que distinguem as instituições modernas das pré-modernas (p. 146). 

  

 Segundo o autor, o fenômeno da “invenção da maternidade” teria contribuído para 

uma intimização da relação mãe-filho e também de outras relações de amizade, amor e 

casamento. Nesse processo, a questão da tradição foi perdendo cada vez mais terreno nos 

espaços de intimidade, dando lugar à crescente valorização da espontaneidade individual. As 

relações interpessoais deixaram de ser comandadas pelas regras da tradição e tornaram-se 

uma forma de desdobramento da identidade, só tendo sentido enquanto ambas as partes a 

viverem de forma criativa e espontânea. A esse modo de relação, característico das sociedades 

modernas, Guiddens chamou de relacionamento puro. Esse novo paradigma de 

relacionamento se deve, em grande parte, às transformações da intimidade engendradas pelas 

mulheres, a começar na relação que estabelecem com os seus filhos.         

 O romance de Shelley parece fundamentar-se no paradigma do relacionamento puro, 

ainda que em muitos momentos isso apareça mais como um anseio, do que como um fato. Na 

busca de uma mulher, o monstro esperava que ela, como uma mãe, desempenhasse algumas 

funções suficientemente bem, tais como refletir de volta o seu si mesmo e lhe “dar colo”, 

fornecendo-lhe uma identidade e protegendo-o do desamparo e da solidão. Quanta 

responsabilidade para um ser que nem começou a existir!  

 Após discutir esses aspectos mais fundamentais do pedido da criatura, podemos nos 

debruçar sobre o lado sombrio desse evento. Como dissemos há pouco, há uma boa dose de 

horror nisso tudo. Ainda que ela contenha uma busca de satisfação de necessidades muito 

fundamentais para o homem moderno, existe algo de estranho nesse pedido. Há uma sinistra 

semelhança entre o que a criatura busca e o que Victor Frankenstein buscava, quando deu 

início ao seu terrível projeto. Ambos não se importaram com o ser que estava por ser 

fabricado. O monstro estava prestes a fazer, com sua futura companheira, o mesmo que Victor 

Frankenstein fizera com ele e, em nenhum momento, se perguntou sobre como ela se sentiria, 
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nem pensou no sofrimento que experimentaria ao descobrir sua terrível origem e contemplar 

sua hedionda imagem. E se ela não quisesse permanecer ao seu lado? E se ela se revoltasse 

contra ele? Nenhuma dessas questões surgiu na mente do monstro, ele estava obcecado com 

essa ideia e nada poderia fazê-lo esquecê-la. Tanto é assim, que ameaçou Frankenstein, no 

caso de uma recusa em atender seu “pedido”: 

   

  eu não me submeterei a uma escravidão infame. Vingar-me-ei das injúrias que receber; se 
não puder inspirar amor, provocarei o medo, particularmente em você que é meu 
superinimigo. Porque você é meu criador, eu lhe juro um ódio implacável. Acautele-se. 
Trabalharei pela sua destruição até que esteja tão arruinado, que amaldiçoará a hora em que 
nasceu (Shelley, 2009, p. 154). 

  

 Frankenstein estava em dúvida; temia que se atendesse ao monstro teria, na figura da 

mulher, mais um inimigo e que, juntos, eles poderiam se reproduzir e decretar uma guerra sem 

fim  a humanidade. Mas o monstro lhe garantiu que isso não aconteceria e prometeu que, se 

fosse atendido, sumiria do mundo humano para viver em comunhão com sua companheira e 

que ninguém nunca mais ouviria falar deles. Explicou que sua maldade era fruto de seus 

sofrimentos e que, assim que tivesse companhia, sua natureza tornaria a ser boa: 

 

 Eu exijo uma resposta. Se eu não tiver a quem me ligar e me afeiçoar, o meu destino será o 
ódio e o mal. O amor de uma outra criatura fará desaparecer a causa dos meus crimes e eu 
me tornarei uma coisa de cuja existência ninguém saberá. Meus vícios são filhos de uma 
solidão forçada, que abomino, e necessariamente minhas virtudes crescerão quando eu passar 
a viver em comunhão com um ser igual a mim. Experimentarei a afeição de uma criatura 
sensível e participarei de uma cadeia de acontecimentos dos quais me acho agora excluído 
(Idem, p.156). 

 

 O monstro estava excluído da possibilidade de ser e Frankenstein, após refletir um 

pouco mais e fazer a criatura jurar que deixaria para sempre a vizinhança do homem, 

consentiu em atendê-lo. Ele pesou a dívida que tinha para com a criatura, assim como as suas 

terríveis ameaças, e disse sim ao monstro, por mais doloroso que lhe fosse voltar à rotina de 

seus terríveis trabalhos. Se o pedido do monstro continha um anseio de reviver seu processo 

de criação, isso era válido também para Victor. Ele também precisaria reviver o projeto ao 

qual se entregara com tanto furor, mas de um modo diferente. Se na primeira vez, seu senso 

estético estava bloqueado, agora, teria que lidar com ele. Teria de suportar o nojo ao 

manipular a matéria-prima de seu trabalho, os cadáveres deixariam de ser apenas objetos de 

estudo, tornariam a ser cadáveres. Dessa vez, a podridão da morte não passaria desapercebida. 

 Depois do encontro com o monstro e de aceitar a tarefa de lhe fazer uma mulher,  
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Victor retorna à sua casa. E, eis que, seu pai lhe chama, ansioso para que  marque a data de 

seu casamento com sua prima Elisabeth. A morte de Willian e Justine haviam destruído aquele 

lar e um casamento poderia dar um novo ar à casa. Essas eram as esperanças de seu pai. 

Frankenstein aceita também essa nova proposta, consentindo em casar-se com a prima. Em 

tão pouco tempo, ele teria de lidar com duas novas mulheres: a sua e a do monstro. Antes de 

casar, porém, precisava voltar ao trabalho, caso contrário poderia despertar novamente a ira 

do monstro.  

  

3- Individualidade, liberdade e compulsão    

   

 Voltar ao trabalho era extremamente doloroso para Victor, ele precisaria reencenar 

tudo o que viveu. Agora, experienciando cada coisa como se fosse pela primeira vez, já que na 

criação do monstro estava insensível aos horrores de seu estranho metier:  

  

 Durante a minha primeira experiência, uma espécie de entusiasmo fanático ocultava o horror 
da minha ocupação. Meu cérebro achava-se intensamente fixado na consumação de minha 
obra, e meus olhos fechados ao horror de meu trabalho. Agora, porém, eu me lançava a ele de 
sangue-frio, e meu coração muitas vezes se apertava ante a tarefa que tinha nas mãos 
(Shelley, 2009, p. 175).  

   

 Nesse trecho do texto, fica evidente a diferença entre os dois processos de criação ao 

qual Victor se entregou. Enquanto o primeiro foi realizado com um entusiasmo fanático, este 

seria realizado a sangue-frio. Apesar da dificuldade dessa nova tarefa, podemos ver aqui uma 

boa oportunidade de compreender melhor o que se passou da primeira vez. A que se refere 

Victor quando menciona tal entusiasmo fanático? Creio que o termo compulsão poderia nos 

ajudar a compreender melhor o seu sentido. Victor mantinha uma relação com seu trabalho 

que era como um vício, do qual não podia escapar. Diversas vezes, referiu-se a ele como um 

tipo de escravidão, da qual não conseguia se libertar. Para trabalhar, ele se afastou de tudo e 

de todos, nada era mais importante; sua obsessão o fez emagrecer e ficar pálido, 

comprometendo sua saúde física e mental.  

  Giddens (1993), em seu livro A transformação da intimidade, diz que a compulsão e o 

vício estão diretamente ligados a uma recusa à sociedade e, também, a uma aversão discreta 

de se aceitar o próprio destino . Trata-se de uma recusa em tomar parte no que ele chamou de 

projeto reflexivo do eu (p.87). Para o autor, como dissemos, a modernidade se caracteriza por 

um rompimento com a tradição. O homem contemporâneo pode contar cada vez menos com 

as ajuda das convenções e tradições para definir como irá agir, não é mais obrigado a acreditar 
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em Deus e nem a casar-se com a mulher escolhida por sua família. Há uma liberdade 

infinitamente maior para as escolhas individuais e não é pelo fato de ter nascido filho de um 

artesão ou pastor, que deverá ser artesão ou pastor; ou, por nascer mulher, que deverá ficar 

restrita às atividades domésticas. O que importa é, cada vez mais, seu desejo e sua liberdade 

de fazer escolhas. Viver, no mundo moderno, não significa mais ser obrigado a dar 

continuidade à tradição e sim, construir uma identidade pessoal, uma narrativa individual, 

criada a partir de nossas próprias escolhas. 

 Olhando as coisas por esse lado, somos levados a sentir um certo alívio por sermos 

seres humanos modernos, livres para escolher e agir. Mas a coisa não é tão simples e a 

liberdade, como tudo na vida humana, tem o seu preço. Pagamos a liberdade que 

conquistamos com uma boa dose de insegurança. Se, antigamente, tínhamos inúmeras 

certezas sobre como seria nosso futuro (não muito diferente do de nossos pais), agora temos 

de lidar com as incertezas decorrentes da liberdade. Não temos certezas de que religião seguir, 

de que emprego escolher, se teremos ou não oportunidades de trabalhar, com quem casaremos 

ou, ainda, se chegaremos a casar. A liberdade traz consigo uma boa dose de ansiedade. Como 

diz Winnicott (2005): 

  

 A liberdade representa uma pressão sobre a personalidade do indivíduo; (…) E ele não tem 
ninguém que lhe dê ou retire a permissão para fazer o que ele quiser- em outras palavras, que 
o poupe da tirania de uma consciência (…) Ser comandado proporciona grande alívio ao 
homem, e a única coisa que se exige é que o culto aos heróis entre em ação (p. 221). 

 

 Voltemos agora à experiência de Frankenstein e ao trabalho ao qual se entregou 

compulsivamente, movido por um entusiasmo fanático, como ele mesmo disse. Ele parece 

encontrar aí um refúgio à liberdade, inerente ao projeto reflexivo do eu e à possibilidade de 

alcançar uma identidade individual. Seu trabalho o poupava de sua vida e, em última 

instância, de entrar em contato com a condição do homem moderno. Quantas escolhas ele 

deixou de fazer ao entregar-se, de corpo e alma, à essa escravidão. Há uma passagem 

interessante, no início do romance, onde podemos vê-lo lamentar-se de sua liberdade, dizendo 

que, se seu pai tivesse lhe convencido a desistir dos seus estudos de alquimia, explicando-lhe 

que tratavam-se apenas de fantasias, seu destino poderia ser diferente: 

   

 É mesmo possível que o curso de minhas idéias jamais tivesse recebido o impulso fatal que me 
levou à ruína. Mas o breve olhar que meu pai lançou ao livro, fez-me sentir que ele conhecia o 
seu conteúdo, e eu continuei a lê-lo com a maior avidez (Shelley, 2009, p.41). 
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  Victor tinha dificuldades de lidar com sua liberdade e com o rumo desastroso que seu 

destino tomou. Nesse trecho, ele parece responsabilizar seu pai por sua maldição, ainda que 

este tenha lhe dito que aquilo que estava estudando era uma bobagem. Parece que esperava 

mais, que esperava uma intervenção mais enérgica do pai. Talvez assim, tudo fosse diferente. 

Ao ler o romance, temos a sensação de que Victor preferia continuar seguindo o comando de 

outros, a ter que decidir livremente o seu caminho. De homem livre, fez-se novamente 

escravo de seu trabalho, dessa vez, à mando do monstro. Quando chegou em casa, também 

cedeu aos anseios de seu pai, aceitando casar-se com sua prima. O romance de Shelley nos dá 

uma profunda impressão de que Victor escolhe não fazer escolhas, deixando a cargo dos 

outros as suas decisões e as consequências delas, provavelmente, por uma incapacidade de 

chegar ao mundo criativamente. 

 Mas e seu projeto de criar um ser humano artificialmente? Não foi uma escolha sua? 

Parece que, ainda que ninguém o tivesse mandado, ele não vivia essa possibilidade como uma 

escolha. Essa impressão é reforçada quando lembramos o que ele disse sobre a experiência 

que fazia de seu trabalho: ele se sentia mais como um indivíduo condenado ao trabalho 

escravo nas minas, ou a qualquer outra tarefa insalubre, do que um artista ocupado em seus 

afazeres favoritos (Idem, p.60). Além disso, Frankenstein não foi capaz de responsabilizar-se 

pela criatura, o que nos fornece mais um indício de sua dificuldade para tomar decisões. 

Minha intenção não é tirar a responsabilidade de Victor por tudo o que se passou em sua vida, 

mas apenas ressaltar o sentimento de não ser capaz de escolher e, consequentemente, de se 

responsabilizar por suas decisões. O aspecto compulsivo de seu comportamento denotava um 

anseio de não ser livre e uma recusa ao projeto identitário da modernidade. A sensação é de 

que ele simplesmente reagia às pressões, deixando que o curso dos acontecimentos 

“escolhesse” por ele. 

 No caso da segunda criação, a da “fêmea”, isso é ainda mais claro, já o que cientista 

cede à pressão do monstro. Mas e no caso da primeira criação? A que pressões reagia? Talvez 

seja importante esclarecer em que contexto Frankenstein estava, quando se entregou ao seu 

projeto fatal. Pouco antes de ingressar na universidade, Victor perdeu a sua mãe. Quando ele 

descreve seu  processo de engajamento na empreitada científica, nos deixa a impressão de que 

uma coisa está ligada à outra. Foi após a morte da mãe que Victor mergulhou de cabeça no 

estudo da química, física e fisiologia, disciplinas da ciência moderna. Esse parece ter sido o 

modo encontrado por ele, para lidar com a perda e com o desamparo que estava vivendo; essa 

parece ter sido sua reação ao toque da morte. Essa foi a cura, e também a doença, que o 

cientista encontrou para lidar com as angústias decorrentes da proximidade da morte e das 
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mudanças que ela nos obriga a realizar.  

  

 A mente custa tanto a se convencer de que aquela que víamos todos os dias e cuja própria 
existência parecia fazer parte da nossa partiu para sempre – que o brilho de um olhar amado 
possa ser extinguido e que o som de uma voz familiar possa ser silenciado, para nunca mais 
ser ouvido (Idem, p. 46). 

 

 Seu projeto de criação de um novo homem, parece estar diretamente vinculado à perda 

do ser que lhe deu a vida. Ele parece ter encontrado, no estudo da ciência, não apenas uma 

distração, mas uma forma de lidar com a morte. Era difícil para ele (e para quem não é?) 

aceitar a finitude que nos caracteriza. A criação de um ser imortal seria sua vingança contra a 

ceifadora e Victor Frankenstein entregou-se integralmente aos estudos, na esperança de 

atingir um conhecimento que pudesse banir para sempre a doença do ser humano e tornasse 

o homem imune a tudo o que não fosse a morte violenta! (Idem, p.. 42). Nessa busca, ele 

perdeu a medida de si e entregou-se ao descontrole do automatismo. Talvez seja mais correto 

dizer que ele perdeu a capacidade de escolher, de sentir-se livre para criar seu destino, ou pelo 

menos, percebê-lo de um modo mais espontâneo: Eu, miserável ruína, marcado por uma 

maldição que me fechava todas as possibilidades de me divertir (Idem, p. 164). Diante das 

tensões e pressões internas e externas, Frankenstein entregou-se a um trabalho compulsivo, 

perdendo a capacidade de sentir que estava no controle e a sensação de que podia alcançar o 

mundo de um modo criativo.  

 Segundo Guiddens (1993): A compulsão é uma forma de comportamento que um 

indivíduo acha muito difícil, ou impossível, parar apenas pelo poder da vontade, e cuja 

realização produz liberação de tensão (p.84). Por mais que desejasse não ter que voltar a seus 

trabalhos, Victor precisava fazê-lo e isso o afastava constantemente de sua família. Seu 

distanciamento era tão grande que até mesmo sua futura esposa, Elisabeth, ficou insegura 

quanto à sua real vontade de casar-se. Ela não sabia se ele tinha aceitado a ideia apenas por 

pressão do pai ou se era, realmente, esse o seu desejo. Perturbada com essa possibilidade, 

Elisabeth diz a Frankenstein, antes do casamento:  

 

 eu declaro que nosso casamento me faria eternamente infeliz se não fosse ditado por sua livre 
escolha. Ainda agora, choro ao pensar que, afligido como você está pelos mais terríveis 
revezes, é capaz de abafar, devido à palavra de honra, toda esperança de felicidade e aquele 
amor que poderiam recuperá-lo (Shelley, 2009, p.200). 

 

 Para Elisabeth era importante que o casamento fosse fruto de um desejo verdadeiro e, 

embora Victor diga a Walton, o tempo todo, o quanto a amava, sua noiva sentia sua distância e 



109 
 

sentia-se insegura quanto à sinceridade de sua decisão. Ela sonhava com uma relação 

democrática, nos moldes do que Giddens (1993) chamou de relacionamento puro. Mas 

deixemos o casamento para depois. No momento, Frankenstein estava mais preocupado em 

atender o pedido do monstro e tinha reiniciado seus estranhos trabalhos.  

 Quando a mulher estava praticamente pronta, faltando apenas que lhe fosse infundida 

a centelha de vida, Frankenstein começa a levantar algumas questões. Numa longa meditação, 

Victor decide nos surpreender e, também, ao monstro. Ele quebra o círculo vicioso no qual 

estava imerso, escolhendo um outro rumo para os acontecimentos que se seguiriam: 

 

Três anos antes, eu me entregava à tarefa semelhante e criara um demônio cuja maldade sem 
par tinha destroçado minha alma, enchendo-a para sempre com o mais pesado dos remorsos. 
Agora eu me achava em vias de formar um outro ser cujo temperamento me era totalmente 
desconhecido; ela, pois se tratava de uma mulher, podia ser 10 mil vezes mais malvada que 
seu companheiro e, por si mesma, interessada em matar e destruir. Ele jurara que fugiria para 
longe dos lugares habitados pelo homem e se esconderia nos desertos, mas ela não. E ela, que 
com toda a probabilidade seria um ser pensante e racional, poderia recusar-se a cumprir um 
pacto feito antes de sua criação. Podiam até odiar-se; a criatura que já vivia abominava sua 
própria deformidade e poderia detestá-la ainda mais quando a visse diante de si na forma de 
uma mulher. Ela, por sua vez, poderia fugir enojada dele, quando contemplasse a beleza de 
outros homens; poderia abandoná-lo e ele tornaria a ficar só, encolerizado pelo fato de ser 
desprezado por outro ser de sua própria espécie (Shelley, 2009, p.176). 

 

  Para a surpresa de todos, e inclusive a sua própria, Victor muda de ideia e decide que 

é capaz de fazer o que pensávamos que não fosse: interromper os seus trabalhos e escolher o 

rumo dos acontecimentos. Sua reflexão é fundamentalmente ética. Considerando as 

consequências de seus atos, ele percebe a iniquidade de sua promessa (Idem, p. 177). Não é 

apenas um objeto que está sendo criado, mas uma pessoa. Se tivesse sido capaz de perceber, 

antes, a diferença entre as duas coisas, talvez seus problemas não fossem tão grandes, como 

grande é o monstro. A criatura aparece a tempo de ver Frankenstein destruindo o corpo da 

mulher que seria sua, antes mesmo de lhe dar a vida, e acusa o golpe. Naquele corpo inerte 

residiam todas as esperanças que tinha de um dia ser alguém para alguém, de ser mais que o 

monstro que disseram que era. E Frankenstein sabia disso: O desgraçado viu-me destruir a 

criatura da qual dependia sua futura felicidade e, soltando um uivo de desespero e vingança, 

retirou-se (Idem, p.177).    

 Frankenstein, ao menos nesse instante, escolheu ser livre, mesmo sob as terríveis 

ameaças da criatura. Entretanto, decidir o rumo de seu destino, poderia custar-lhe muito caro. 

Apesar disso, ele sentia ter feito a coisa certa: 
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 Nada podia ser mais completa que a mudança que operada em meus sentimentos desde a 
noite em que aquele demônio me aparecera. Antes, eu havia encarado a minha promessa com 
um sombrio desespero, como algo que, fossem quais fossem as consequência, tinha que ser 
cumprido. Agora, porém, eu me sentia como se tivesse arrancado uma venda dos olhos, e 
estivesse enxergando com clareza pela primeira vez. Nem por um instante passou por minha 
cabeça reiniciar minha obra (Shelley, 2009, p.182). 

 

 Victor parece ter mesmo colocado um fim em seu vício. Mas, como ensinam os  

inúmeros grupos de recuperação de compulsivos anônimos, é sempre possível uma recaída. 

Mais modestamente, poderíamos dizer que só por hoje, Victor Frankenstein venceu a sua 

compulsão e sentiu-se livre para escolher o seu futuro; só por hoje ele conseguiu pensar nas 

consequências de seu atos e controlar seu corpo. 

  

4- Perversão, onipotência e a revolta do “ser” 

 

 O que vimos como uma libertação para Victor, representou um duro golpe para a 

criatura, cada vez mais dominada pelo monstro. Ela ainda volta, para tentar convencer o 

cientista a reconsiderar sua posição, mas vendo que ele estava decidido, sentencia: lembra-te, 

eu estarei contigo na tua noite de núpcias (Shelley, 2009, p.179). Mal Frankenstein anunciou 

sua liberdade individual, ele percebeu que a integração em uma unidade não significa que o 

indivíduo alcançou a paz (Winnicott, 2005, p.230). O monstro decretou sua destruição e num 

tom enigmático, parecendo até uma esfinge, que se não for bem interpretada pode devorar 

aquele que a desafia, o monstro disse: estarei contigo em tua noite de núpcias. Mas, antes de 

entrarmos nos detalhes da destruição do criador, gostaria de refletir um pouco mais sobre a 

criatura e sobre o monstro que lhe acompanhava.  

 No início desse capítulo, discutimos os aspectos mais fundamentais do pedido da 

criatura. Vimos nele um anseio de encontrar um acolhimento e uma identidade. A criatura 

parecia exigir o direito de nascer, de ser alguém e superar a indigência (note que ela não tem 

nome) à qual foi condenada. Ela veio cobrar seu criador, e não podemos dizer que se tratasse 

de um engando, pois: estão cobertos de razão os meninos e as meninas que censuram os pais 

que, depois de terem-nos trazido a existência, não lhes fornecem o suprimento mínimo 

necessário para iniciarem a vida (Winnicott, 2005, p.118). Mas isso não é tudo e, já notamos, 

além de um anseio de ser, há algo de estranho no pedido da criatura, há algo de monstruoso. O 

monstro queria um ser tão horrível quanto ele mesmo, queria garantias de que essa mulher 

não o decepcionaria, como fizeram os seres humanos comuns. Ele queria uma mulher que lhe 

possibilitasse ter a experiência de onipotência. Talvez fosse isso que Frankenstein buscasse 



111 
 

quando o criou.  

 No entanto, existe uma grande diferença entre a onipotência que ambos buscavam e a 

que experimentamos quando bebês. No caso normal, a mãe, através de sua adaptação, permite 

ao bebê experimentar a onipotência. Trata-se de uma experiência que só é possível através de 

uma doação. Já Frankenstein, e agora o monstro, queriam uma  onipotência que não 

dependesse da doação do outro. Os fins justificariam, assim, os meios. Conseguir a 

experiência de onipotência era tão importante que eles estavam dispostos a transformar o 

outro em um mero instrumento para realizá-la.  

 Outra diferença entre a onipotência infantil, que todos temos de viver, e a que Victor e 

o monstro  buscavam, é o fato de que a primeira é ofertada por um ser mais maduro à um ser 

imaturo. Já a segunda, depende da submissão de um ser que ainda nem chegou à existência e, 

portanto, nem começou a se desenvolver. A criatura buscava o acolhimento de uma mãe num 

ser extremamente imaturo, que seria quase como um bebê. É claro que isso não poderia dar 

certo. Enquanto no primeiro caso, temos a doação espontânea de um ser maduro, no segundo, 

temos a submissão forçada de um ser imaturo. Mesmo que Frankenstein tivesse atendido ao 

pedido do monstro, o resultado não seria satisfatório, não o foi quando Victor o criou e não 

seria quando criasse a sua mulher. 

 Há um filme que retrata muito bem a dinâmica envolvida na relação perversa que 

ambos tinham com o objeto de suas necessidades. O filme Frankenstein de Mary Shelley 

(1994) é um dos mais fiéis ao romance, ainda que, em muitos aspectos, revele uma leitura 

muito própria do livro. O roteirista se sentiu livre para realizar algumas mudanças na história, 

mas, ao meu ver, preservou suficientemente bem o espírito da obra de Shelley. Diferente do 

que ocorre no livro, esse Frankenstein não cede, em nenhum momento, às pressões de sua 

criatura para que criasse uma fêmea. O monstro, por sua vez, decide vingar-se dele, findando 

por matar a sua noiva Elisabeth. Frankenstein, inconformado com a perda de sua amada, 

resolve restituir-lhe a vida com seus conhecimentos científicos, quase sobrenaturais. Costuras 

daqui, cicatrizes de lá, ela fica pronta para receber de novo a vida e Victor a traz de volta do 

mundo dos mortos. Assim que ela acorda, o monstro aparece; criador e criatura começam, 

então, a disputar para saber quem ficará com ela. Frankenstein puxa de um lado, o monstro de 

outro. Mas a mulher está lá, viva, e se livra dos dois. Por um momento, ela vislumbra o 

próprio rosto num espelho e vê o horror estampado em sua face. Num ato de loucura 

libertadora, ela põe fogo em si mesma e dispara correndo pelos corredores da mansão de 

Frankenstein; em pouco tempo, a casa toda fica em chamas.  

 Esse filme mostra bem a similaridade entre a busca de Frankenstein e a do monstro. 
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Ele tornou-se tão perverso quanto o criador e estava disposto a qualquer coisa para aplacar 

suas angústias, e não importava que ele fizesse à sua companheira o mesmo que lhe tinham 

feito. É sabido que muitas pessoas consideradas perversas foram vítimas de perversão. Assim 

como um ambiente suficientemente bom facilita o estabelecimento do que Winnicott chamou 

de círculo benigno, um ambiente perverso parece ter o poder de contribuir (ainda que não seja 

em todos os casos) para o estabelecimento de um círculo maligno, ou vicioso, reproduzindo a 

perversão.   

 A busca de ambos é perversa, não apenas pelo desvio moral que representa (embora 

também por isso), mas especialmente pelo fato de que essa busca, pelo modo como é 

empreendida, só os deixa mais longe daquilo que almejam. A criatura busca aproximar-se de 

um outro ser humano, mas de um modo que só pode afastá-lo; busca alcançar o sentimento de 

ser, mas apenas através do fazer; anseia pelo feminino, mas de um modo exclusivamente 

masculino. Foi assim com Frankenstein e a criatura; seria assim com o monstro e sua 

companheira. O máximo que poderiam conseguir seria a submissão do outro, mas isso em 

nada mudaria a própria condição. O que se busca é o Outro, mas o modo como isso é feito, 

apenas reduz o outro à uma continuidade de si; isso pode trazer uma alívio imediato ao 

perverso, mas não transforma sua situação.  

 Para finalizar, gostaria de discutir um outro aspecto da perversão, através da 

comparação entre o modo como a criatura busca o feminino e o modo como o arqueólogo de 

Gradiva o faz. Enquanto o monstro recorre a um cientista para tentar alcançar o seu objetivo, 

o cientista de Gradiva afasta-se de seu mundo racional da ciência para alcançá-la, 

empreendendo uma viagem irracional, sem qualquer garantia de sucesso, para, enfim, 

encontrar a mulher de seus sonhos. O monstro faz o caminho inverso. Sua busca é 

desconfiada, ele busca na ciência, garantias de sucesso para sua empreitada. A mulher que 

queria, deveria ser horrível como ele, isso diminuiria a chance dela  abandoná-lo. Enquanto na 

Gradiva a busca do feminino se dá através da desrazão e da ilusão, em Frankenstein, essa 

busca é calculada e racional. A mulher da Gradiva permitiu espontaneamente que o 

arqueólogo se iludisse com ela. Já com o monstro, caso fosse atendido, a coisa seria diferente. 

Ele exigiria que ela se submetesse à sua experiência de onipotência e buscava através da razão 

alcançar o mundo criativamente. Mas a razão, embora possa facilitar bastante nossa adaptação 

ao mundo, nada tem a ver com a criatividade.  

 Depois da destruição de seus sonhos perversos, a criatura perdeu ainda mais espaço 

para o monstro, que estava decidido fazer Frankenstein experimentar seu desespero. Se não 

podia realizar seu anseio onipotente através da mulher, o buscaria destruindo seu criador. 
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Faria Victor sentir seu poder, destruindo sua vida como se fosse um castelo de cartas. A 

primeira vítima, após esse revés, foi Clerval, o amigo poeta de Victor, que tanto fez por ele 

nos momentos em que se encontrava doente. Com ele, morreu boa parte da poesia do romance 

de Shelley. Após a morte de Clerval, Victor torna-se suspeito do crime, mas, ironicamente, é 

inocentado no julgamento. A morte do amigo lhe deixou no mesmo estado em que se 

encontrava após criar o monstro e ele foi tomado por uma febre nervosa que o deixou 

inconsciente e dependente de cuidados ambientais, por alguns meses, sofrendo com 

alucinações e delírios, nos quais lutava contra o monstro.  

 Assim que se restabeleceu, voltou pra casa, disposto a casar-se com Elisabeth, mas não 

se esqueceu da ameaça enigmática do monstro. Ele não a compreendeu bem e achou que ele é 

quem seria morto em sua noite de núpcias. No entanto, sabendo (como sabemos) que o 

monstro queria fazê-lo provar seu sofrimento, não seria difícil deduzir que quem morreria na 

noite de núpcias seria Elisabeth, e não Frankenstein. Como diz o milenar lema da vingança: 

olho por olho, dente por dente. Frankenstein destruiu a parceira do monstro, que fez o mesmo 

com ele; Victor destruiu as possibilidades de ser da criatura e ela destruiria as suas. Após a 

morte de Elisabeth, Frankenstein ainda teve forças para voltar para a casa de seu pai, na 

tentativa de protegê-lo da fúria do demônio. Mas o patriarca da família não resistiu a tamanha 

desgraça e morreu também, de desgosto, ao saber que mais um dos seus havia sido 

brutalmente assassinado.  

 Frankenstein cai, então, mais uma vez doente, passando meses sem consciência jogado 

num asilo para loucos. Quando volta a si, têm um único pensamento: pôr fim à criatura que 

lhe causou tanta destruição. Ele precisava encontrar o monstro e travar com ele a derradeira 

batalha de sua vida. Após tentar envolver a polícia local em seus planos, Victor é tomado por 

louco e resolve iniciar sua perseguição sozinho, seguindo o monstro até os desertos distantes 

do pólo norte, lugar improvável onde encontrou Walton e resolveu contar sua trágica história. 
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 VI- O HORROR DA MORTE 

 

 

 Em breve, todas essas desgraças terão fim. Subirei triunfante 
à minha pira mortuária e exultarei a agonia causada pelas chamas 
torturantes. Quando se apagar a luz daquela fogueira, minhas cinzas 
serão lançadas ao mar pelos ventos. Meu espírito dormirá em paz ou, 
se ainda tiver consciência, não gozará dessa felicidade. Adeus 
(Shelley, 2009, p. 238). 

 

 

 Estamos chegando ao fim desse trabalho e, também, dessa tragédia em que se 

envolveram Frankenstein e sua criatura. A proximidade do fim é sempre uma boa 

oportunidade para se olhar para trás e refletir sobre o percurso realizado de um modo 

diferente, na medida em que é possível visualizá-lo a partir de sua totalidade. Isso é valido 

tanto para os personagens dessa história quanto para nós, que chegamos até aqui, nesse estudo 

da natureza humana e da condição do homem contemporâneo. Frankenstein, como sugerimos 

no início de nossa empreitada, pode ser visto como um homem que atravessou a modernidade 

no período de sua vida. O jovem Frankenstein, com seu sonho de superação dos limites da 

condição humana, nos fez lembrar do homem do começo da modernidade. Já o velho 

Frankenstein é um habitante da modernidade tardia, uma época em que o homem começa a 

sentir na pele as consequências do sonho moderno. Junto com Walton, nos propusemos a 

acompanhar o seu percurso para compreender melhor essa travessia. 

 Agamben (2009) cita o poeta russo Osip Mandel'stam para refletir sobre a experiência 

do homem contemporâneo: 

  

Mas está fraturado o teu dorso 
meu estupendo e pobre século. 
Com um sorriso insensato 
como uma fera um tempo graciosa 
tu te voltas para trás, fraca e cruel,  
para contemplar as tuas pegadas (p. 62). 

 

 Essa poesia parece descrever bem o sentimento do velho Frankentein, um ser 

destruído que se volta para o seu passado na tentativa de contemplar suas pegadas. Esse olhar 

para trás é paradoxal, pois ao mesmo tempo em que contém em si uma esperança de, assim, 

religar as vértebras fraturadas e curar-se de seu mal, esse voltar-se é quase impossível, pela 

própria natureza dessa fratura. Olhar para trás com o dorso fraturado, eis a complicada tarefa 
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de Frankenstein. 

 Acompanhando os passos de Frankenstein e de sua criatura no decorrer de todo esse 

trabalho, testemunhamos a terrível criação de Victor e vimos o modo como ela transformou 

sua história; o monstro destruiu sua vida e exterminou todos aqueles que amava. O cientista 

brilhante e bem sucedido, que deu inicio a esse estranho projeto, transformou-se num ser 

arruinado, cujo único objetivo agora é matar o monstro que jogou no mundo. Era o ódio que 

tinha pelo inimigo que o mantinha em pé e o empurrava a completar a sua caçada. Seus 

objetivos também mudaram: se antes desejava superar a morte, dando vida à matéria inerte; 

agora ele deseja extinguir a vida que concedeu ao monstro, para poder morrer tranquilo de 

não deixar ao mundo uma herança tão terrível.  

 A morte é um tema que percorre todo o romance de Shelley e, em cada etapa do 

caminho, ganha sentidos diferentes. É um tema humano de grande importância e que, 

portanto, diz respeito a todos nós. O modo como nos relacionamos com a morte pode mudar, 

de acordo com a época, cultura e sociedade em que vivemos e, também, no decorrer do curso 

de uma vida. Nesse capítulo, gostaria de discutir algumas possibilidades de posicionamento 

diante da morte a partir do modo como a encaram os principais personagens desse livro: 

Frankensteis, a criatura e Walton. Mas, para compreender a morte, precisamos antes falar 

sobre a vida dos personagens e sobre o modo como se relacionavam com ela. 

 

1- Um sonho sem limites... 

  

 Para compreender melhor o sonho sem limites que moveu a vida de Franklenstein, 

gostaria de introduzir uma ideia de Winnicott a respeito do modo como estabelecemos nossa 

relação com o mundo. O psicanalista inglês observa três momentos fundamentais de uma 

relação saudável: 1) hesitação, 2) posse e 3) descarte ou perda de interesse no objeto. Esses 

três momentos integram o que Winnicott chamou de acontecimentos totais, um conceito que 

refere-se à capacidade do ser humano, quando há saúde, de se apropriar criativamente dos 

acontecimentos, transitando de uma ponta a outra da experiência, de modo que tanto a 

aproximação quanto o afastamento aconteçam de acordo com um tempo subjetivo2. Para 

observar o modo como as crianças lidam com esse fenômeno, Winnicott costumava colocar 

ao alcance delas uma espátula brilhante e ficava observando o modo como o encontro com o 
                                                 
2 Esse conceito elaborado por Gilberto Safra(2005)  é similar ao conceito de objeto subjetivo de Winnicott. Trata-
se de um tempo que, por ter surgido a partir do ritmo singular da criança, faz parte de e é o seu self. Ele é fruto 
da continuidade de ser do indivíduo e o retira do vácuo da eternidade e do não-ser. Resgata-o da angústia 
impensável (pp. 61-62). 
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objeto se dava: Observamos o bebê desenvolvendo seu interesse por algo e torná-lo parte 

integrante de si próprio; vimos o uso que deu a esse objeto e, depois, rejeitá-lo (Winnicott, 

1982, p.86). 

 O período de hesitação é fundamental para que o acontecimento possa ser vivido de 

forma criativa, ou seja, para que o gesto em direção ao objeto possa ser espontâneo. A 

hesitação é um tempo de preparo para que o objeto venha a ser possuído, caso contrário o 

objeto pode ser vivido de uma maneira invasiva, ficando fora do domínio da onipotência do 

self. A falta desse tempo pode ser sinal de uma relação compulsiva com os objetos e com o 

mundo, pois o gesto não foi preparado e não pode surgir espontaneamente. Desse modo, uma 

ação compulsiva pode ser fruto de uma reação à um elemento invasivo, que não pode ser 

elaborado, e ameaça a integridade do si mesmo; o aspecto repetitivo revela uma esperança de 

alcançar algum domínio sobre o acontecimento.    

 A capacidade de experienciar acontecimentos totais é fundamental para que o homem 

alcance a habilidade de dominar o tempo, no sentido de viver os acontecimentos a partir de 

uma sensação continuar sendo (Idem, p.86). Através dessas experiências, nos familiarizamos 

com a transitoriedade do tempo (com o fato de que as coisas têm começo, meio e um fim), 

sem que as mudanças quebrem a continuidade de ser. Essa conquista depende de nossa 

tendência inata a integração e de um ambiente que respeite as nossas necessidades 

emocionais, abrindo a possibilidade de alcançarmos o tempo criativamente.  

 De volta ao sonho ilimitado de Frankenstein, podemos observar melhor o modo como 

Victor estabelece sua relação com ele. Será que o cientista foi capaz de se aproximar 

criativamente dele? Em que medida ele foi capaz de abandoná-lo e transitar por esses três 

momentos sem rupturas? 

 O sonho que moveu o destino de Frankenstein era um sonho de onipotência; o 

cientista desejava superar todo mistério e sobreviver a toda finitude. Ele seria, então, o pai de 

uma nova raça de seres humanos superiores, livres da precariedade e dos limites inerentes à 

condição humana. Nesse novo universo, todos deveriam a ele uma gratidão eterna por suas 

eternas e felizes existências e por ter banido a morte do mundo humano. Mas o que era um 

sonho transbordou e tornou-se realidade; Frankenstein realmente deu a vida a um novo ser, 

aparentemente, livre da morte. O surpreendente é que a criação desse novo ser, não teve o 

efeito desejado; a violência das mudanças que vinham ao seu encontro só aumentou e a 

criatura, que deveria ser mensageira de uma vida eterna, tornou-se praticamente a 

personificação da morte. O sonho eterno de um futuro brilhante transformou-se num pesadelo 

sem fim, desde os primeiros instantes da existência da criatura.  
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 Logo após a conclusão de sua obra, Frankenstein tem um sonho muito interessante que 

pode nos ajudar a avançar em nossa compreensão a respeito do pesadelo que sua vida se 

tornou. Nesse sonho, o modo como ele vivia a possibilidade da morte é apresentado em 

poucas imagens: 

  

dormi, mas fui perturbado pelos sonhos mais violentos. Julguei ver Elisabeth estuante de 
saúde, caminhando pelas ruas de Ingolstadt. Deliciado e surpreso, abracei-a, porém ao beijá-
la nos lábios eles se tornaram lívidos com a cor da morte; suas feições mudaram, e eu tive a 
impressão que segurava em meus braços o cadáver de minha mãe; um sudário envolvia-lhe o 
corpo, e eu via os vermes rastejando pelas dobras do pano. Acordei cheio de horror; um frio 
cobria minha testa, meus dentes batiam, e todos os meus membros se convulsionaram quando, 
a luz pálida e amarela da Lua - que forçava a passagem pelos vidros das janelas -, vi o 
desgraçado, o infeliz monstro que eu criara. Ele afastara o reposteiro da cama, e seus olhos, 
se é que assim podiam ser chamados, estavam fixados em mim (Shelley, 2009, p.62) 

 

  

  É interessante notar que Frankenstein é incapaz de tolerar as tensões envolvidas nesse 

sonho, a tal ponto que acorda. O sonho expressa, de um modo terrível, o processo que nos 

leva da vida à morte e Victor acorda assustado; parece um presságio do destino trágico que se 

abateria sobre ele.  

 Segundo Masud Khan (1984), todo sonho contém uma fonte de perturbação interna 

inconsciente que, quando há saúde, é elaborada pelo trabalho de sonho daquele que dorme. 

Um dos aspectos do que ele chamou de sonho bom está ligado à capacidade de tolerar as 

tensões inerentes ao sonhar, de modo que possamos transitar, sem romper a continuidade do 

sonho, entre os três momentos: dormir, sonhar e acordar. O conceito de sonho bom assemelha-

se ao que Winnicott chamou de acontecimento total, no sentido de que ambos chamam a 

atenção para o aspecto temporal da experiência humana, para a capacidade humana de se abrir 

ao novo, sem deixar de ser si mesmo. Khan (1984) diz ainda que a capacidade de ter um 

sonho bom é precondição para a saúde psíquica, pois se refere à possibilidade de fazer uso do 

processo onírico, de elaborar o material do sonho. A experiência do sonho bom revela a 

capacidade: de usar o mundo interno e seu espaço onírico para concretizar experiências 

pulsionais e relações objetais que, no seu espaço-vida, só seriam destrutivas, rompendo seu 

bem estar e seu caráter (p.377). 

 No sonho/pesadelo de Victor fica claro que ele não suporta as perturbações presentes 

nele, desperta assustado e, ao contrário do que ocorreria no sonho bom, é incapaz de elaborar 

o seu conteúdo. Não é incomum ouvir relatos de sonhos como esse, nos quais o conteúdo 

provoca tanta tensão que não somos capazes de permanecer dormindo. Quem já teve um 
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sonho assim sabe que acordar é, nesses casos, reconfortante; a realidade, como notou 

Winnicott, parece ter o poder de neutralizar as tensões do sonho, nos dando uma segurança de 

que está tudo bem; percebemos que, por pior que fosse o pesadelo, o mundo real sobrevive às 

fantasias destrutivas contidas nele. Mas há algo mais nesse sonho, pois a situação não melhora 

quando Victor acorda, o mundo real não é mais calmo que o mundo do sonho. Se, durante seu 

pesadelo, a tensão se dá entre a vida e a morte, quando acorda, essa tensão é transferida para 

sua relação com a criatura hedionda a quem ele tão insensatamente deu a vida. A morte parece 

mesmo ter rompido os limites de seu sonho e se espalhado no mundo de Victor, levando-lhe, 

um a um, todos aqueles a quem amava. 

 O sonho sem limites de Frankenstein parece expressar um fenômeno ao qual Khan se 

referiu como a ausência de espaço onírico no processo de sonhar.  Quando não existe o 

espaço de sonho há uma tendência de que as pessoas busquem explorar seu espaço social e 

suas relações objetais para atuarem seus sonhos. Em outras palavras, um sonho que não se 

concretiza no espaço-sonho limita a atuação dos sonhos no espaço social (Idem, p.378). 

Poderíamos dizer que falta ao cientista de Shelley, um espaço de sonho, no qual o material 

inconsciente pudesse ser elaborado, evitando que o conteúdo destrutivo presente nele 

rompesse os limites do mundo onírico e se espalhasse em seu mundo-vida. A falta de espaço 

de sonho indica a impossibilidade de se chegar ao sonho criativamente, é como se ele ficasse 

fora do alcance do gesto criativo; são sonhos despersonalizados, na medida em que não 

podem ser elaborados imaginativamente. Nesse tipo de sonho, a tensão psíquica se torna 

insustentável e sua continuidade é rompida:  

  

O oposto de “o sonho bom” não é um “sonho mau”, mas um sonho que rompa com a 
consolidação intrapsíquica de algum processo intrapsíquicamente emergente e em 
andamento, na vida ou no processo analítico. Apresentarei, portanto o meu argumento 
segundo duas categorias de experiência de sonho: uma, relacionada com a incapacidade de 
usar processos simbólicos compreendidos na formação do sonho; e outra, sobre o espaço 
onírico em que o sonho se concretiza (p.370). 

  

 De acordo com as teorias de Freud (1920/1996c), a maior parte dos sonhos estaria 

submetida ao princípio do prazer, isto é, seriam resultado de um esforço que o aparelho 

mental realiza no sentido de manter a quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto 

possível, ou, pelo menos, por mantê-la constante (p. 18). Mas esse não parece ser caso do 

sonho que estamos discutindo, visto que Frankenstein parece não conseguir aliviar nenhuma 

tensão. Poderíamos dizer que, enquanto o sonho bom está submetido ao princípio do prazer e 

pode ser elaborado imaginativamente, o sonho de Frankenstein parece ser de outra natureza. 
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O próprio Freud assumiu que existe algo além ou, talvez fosse mais correto dizer, aquém do 

princípio do prazer. Essa outra categoria de sonhos seria uma expressão de um fenômeno que 

ele chamou de compulsão à repetição e se adéqua muito bem àquilo que já discutimos a 

respeito do caráter impulsivo de Frankenstein; tanto é assim, que o tema da morte de seus 

entes queridos é repetido exaustivamente, começando com a morte natural de sua mãe e 

terminando com o assassinato de Elisabeth, como antecipou seu sonho. Mas qual o sentido 

dessa compulsão à repetição?  

 Para explicar essa outra categoria de fenômenos, Freud introduziu o conceito 

metapsicológico de pulsão de morte. A compulsão à repetição seria resultado do conflito entre 

duas forças inatas de modo que, quando a pulsão de vida se volta para o ego, ela desloca a 

pulsão de morte, que estava lá represada, para as relações de objeto, fazendo-a aparecer 

clinicamente sob a forma de sadismo ou agressividade, por exemplo: Não é plausível 

imaginar que esse sadismo seja realmente um instinto de morte que, sob a influência da libido 

narcisista, foi expulso do ego e, consequentemente só surgiu em relação ao objeto? (Idem, p. 

64). Do ponto de vista freudiano, poderíamos dizer que Frankenstein, ao direcionar 

narcisisticamente seus impulsos de vida para seu ego (lembremos que ele queria ser o pai do 

novo mundo), espalha a pulsão de morte no mundo externo, levando-o, assim, a sofrer as 

consequências que já conhecemos. Mas mesmo Freud (1920/1996c), nesse texto, se questiona 

a respeito da validade dessas teorias, dizendo não estar inteiramente convencido delas. Ao 

defender esse ponto de vista, o pai da psicanálise precisou percorrer um longo caminho pelos 

campos da biologia para sustentar a existência dessas duas forças inatas e demonstrar sua 

presença em todas as formas de vida.  

 Não gosto dessa teoria, pois me parece que Freud acabou afastando-se demais das 

experiências clínicas que apresentou no início de seu texto. É claro que, atualmente, fica mais 

fácil fazer uma crítica como essa, principalmente depois que outros psicanalistas (dentre eles 

o próprio Freud)  já a fizeram com muito mais propriedade. 

 Winnicott (1994) deixa bastante claro que nunca gostou do conceito de pulsão de 

morte e que o argumento utilizado por Freud, de que a matéria orgânica tende a retornar ao 

inorgânico, não lhe convence, pois carece de consistência lógica (p.188). Além disso, ele 

argumenta que esse conceito passou a ser utilizado de maneira abusiva por muitos 

psicanalistas, que passaram a se referir a diversos conceitos clínicos importantes sob o rótulo 

indiferenciado da pulsão de morte, dificultando a compreensão. Mas como compreender então 

a questão clínica da compulsão à repetição?  

 No início de Além do princípio do prazer o próprio Freud (1996c) nos dá algumas 
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indicações (que parecem ter sido, posteriormente, seguidas por psicanalistas como Winnicott e 

Khan, entre outros), de como compreender esse fenômeno, sem precisar valer-se do conceito 

metapsicológico de pulsão de morte. Segundo ele, a compulsão à repetição pode ser resultado 

de uma experiência traumática (aspecto também abordado por Khan), no sentido de que o 

indivíduo entra em contato com algo que não estava preparado para lidar. Desse modo, o ônus 

principal de sua causação parece repousar sobre o fator da surpresa, se caracterizando pela 

ausência de uma ansiedade preparatória (p. 23).  

 O que Freud descreveu como falta de ansiedade preparatória pode estar relacionado à 

ausência do período de hesitação, descrito por Winnicott, e revela uma impossibilidade de se 

apropriar criativamente do sonho; o processo de sonhar fica despersonalizado e o sonho não 

pode ser elaborado. Nessa perspectiva, o conceito de pulsão de morte não é necessário para a 

compreensão da compulsão à repetição, na medida em que compreendemos que o sadismo e 

agressividade rompem o psiquismo, sob a forma de atuação no mundo, como sinal da 

ausência de um espaço de sonho (Khan) que permitisse a elaboração do conteúdo sádico e 

evitasse sua manifestação sob forma de atuação.  

 Frankenstein repetia compulsivamente no mundo tudo aquilo que não era capaz de 

elaborar no seu espaço onírico. Inicialmente, esse fenômeno se manifesta na falta de hesitação 

e na compulsividade presentes em suas atividades. Depois da criação do monstro, a 

despersonalização parece tornar-se ainda maior, de modo que tudo aquilo que Victor não 

tolera é condensado na figura do monstro, ganhando vida própria: Eu considerava o ser que 

havia liberado entre a humanidade e dotado de vontade e força para praticar horrores, como 

o que acabava de fazer, quase como meu espectro, meu próprio espírito fugido da sepultura e 

obrigado a destruir tudo o que me era caro (Shlelley,2006, p.82).  

 Frankenstein libertou o monstro que assombrava seu psiquismo e, desde então, sente-

se preso em um acontecimento sem fim. Parece que não foi Victor quem sonhou o sonho, mas 

foi possuído por ele sem hesitação e, consequentemente, sem qualquer possibilidade de 

despertar; ele está preso num sonho terrível: sem começo, meio e fim.     

   

 Pessoas que não tiveram a oportunidade de viver o tempo subjetivo e que, portanto, não 
conseguem ter a possibilidade do tempo transicional, frequentemente se sentem aprisionadas 
em diferentes estados psíquicos. Vivem estados psíquicos eternos. É uma experiência terrível, 
pois o indivíduo sente-se em espera, em depressão, em ansiedade para todo o sempre, sem 
poder viver ou morrer (Safra, 2005, p.67-68) 
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 2- Perseguindo o inimigo até a morte 

 

 Depois das mortes de Elisabeth e de seu pai, Frankenstein desaba e passa um tempo, 

inconsciente, num asilo para loucos. Quando se restabelece, não consegue pensar em nada 

além de vingança e inicia uma caçada ao ser monstruoso que jogou no mundo; enquanto não 

colocasse fim a vida do monstro, não poderia morrer em paz: 

 

E teve início a minha caminhada que só cessará com a minha morte. Atravessei uma grande 
parte da Terra e suportei todas as privações que os exploradores experimentam nos desertos e 
nos países bárbaros. Nem sei como estou vivo. Muitas vezes, estendia-me sobre uma planície 
arenosa e implorava a morte. Porém o desejo de vingança me mantinha vivo. Eu não ousava 
morrer deixando meu inimigo vivo (Idem, p. 215). 

 

 A perseguição ao monstro parece ser fruto dos mesmos impulsos incontroláveis dos 

quais temos falado. Matar a criatura não era apenas um desejo seu, ele considerava um dever 

que tinha para com a humanidade e para com os espíritos das vítimas inocentes da batalha que 

travou com o inimigo: Eles estavam mortos e eu vivo. Aquele que os matara ainda vivia 

também, e para destruí-lo eu devia continuar a arrastar a minha miserável existência (p.216). 

Mais uma vez, Frankenstein estava entregue às forças externas a ele; sua vida é vivida como 

um pesado fardo que era obrigado a carregar. Podemos notar em Victor uma tendência a 

condensar a figura do monstro e a da morte. Isso fica bastante evidente no sonho que 

apresentamos há pouco, pois, no momento em que Frankenstein acorda, o horror que sentia 

diante da imagem de sua mãe morta é projetado na imagem do monstro, que o olha fixamente. 

Essa condensação fica explícita quando ele condiciona o fim de seu sofrimento, e a 

possibilidade de morrer, ao fim do monstro; a criatura herdou todo ressentimento que 

Frankenstein guardava contra a morte. Se, antes de realizar seu projeto, ele buscava superar a 

morte, após sua conclusão é o monstro que ele terá vencer; se antes de dar vida à criatura ele 

temia a morte, depois, passou a temer o monstro. Agora, Victor está cansado de sua existência 

miserável e, para morrer, deve antes encontrar a criatura.  

 A imagem do monstro pode ser encarada como um reflexo daquilo que Frankenstein 

não era capaz de perceber em si mesmo: seu aspecto cadavérico rememora a finitude inerente 

à condição humana; sua fragmentação é um sinal da precariedade da integração alcançada 

pelo criador; sua solidão é um espelho do isolamento em que Victor vivia; sua destrutividade 

revela ao cientista sua agressividade despersonalizada; sua frieza e perversão são ecos da 

impessoalidade da técnica que o criou. Poderíamos dizer que Frankenstein fabrica o monstro e 

coloca nele tudo aquilo que não é capaz de tolerar em si mesmo. Ao concluir sua obra, o 
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criador se assusta com o resultado, a tal ponto que sua única possibilidade passa ser a 

negação; ele se recusa a aceitar o fato de que, em nossa natureza, somos basicamente iguais 

aos nossos inimigos (Winnicott, 2005, p.218).  

 A incapacidade de aceitar as características do monstruoso inimigo como, no mínimo, 

possibilidades suas, revelam o seu grau de imaturidade e sua falta de integração. Como 

dissemos, ele tinha dificuldades em diferenciar o que é interno e externo e precisava atuar no 

mundo seus conflitos e tensões. Todo o seu projeto foi desenvolvido desse modo e isso está 

presente desde o momento em que ele o inicia e estende-se até os últimos momentos de sua 

existência. Numa linguagem winnicottiana, diríamos que Frankenstein não chegou a 

constituir-se como pessoa total e que não é capaz de se relacionar com pessoas totais. A visão 

que tinha do monstro, por exemplo, era extremamente parcial, pois tudo que era vivido como 

mal era imediatamente projetado na figura do inimigo. Esse processo se iniciou nos primeiros 

instantes da vida do monstro, quando Frankenstein referia-se à criatura sempre através de 

insultos como demônio, diabo, infeliz, desgraçado, monstro etc:  

 

A maneira mais fácil para o indivíduo é ver as suas partes desagradáveis apenas quando elas 
aparecem em outras pessoas. O difícil é que ele veja que toda cobiça, agressão e embuste no 
mundo bem poderiam ter sido sua responsabilidade, mesmo que o fato em si não o seja 
(Winnicott, 2005, p.217). 

 

 Segundo Winnicott, todo indivíduo maduro, para integrar-se, tem de enfrentar o poder 

da cobiça e agressão dentro do próprio self. Mas Victor Frankenstein era incapaz de tolerar 

essas ideias e precisava que o mal estivesse fora, apenas na imagem do monstro. Se, do ponto 

de vista do cientista, o monstro era o puro mal, ele provavelmente se via como o puro bem: 

 

 A sensação do meu valor me sustentava, quando outros talvez se sentissem oprimidos, pois eu 
considerava um crime jogar fora, como inútil ressentimento, aqueles talentos que podiam ser 
úteis aos meus semelhantes. Quando eu pensava na obra que havia completado, nada menos 
do que uma criatura sensível e racional, não podia comparar-me ao rebanho dos planejadores 
comuns (Shelley, 2006 p.225). 

 

 Pelo menos no início de sua jornada, o nosso brilhante cientista considerava-se uma 

pessoa integralmente boa, melhor que os homens comuns, e executou o seu projeto 

secretamente, decidindo como bem quisesse o destino da humanidade. Ele acreditava saber o 

que era melhor para o mundo e não necessitava da aprovação de ninguém para colocar em 

prática seu projeto. Sua brincadeira não admitia outras pessoas. Mas na outra ponta dessa 

perseguição estava o monstro e ele não aceitou facilmente a situação de abandono em que foi 
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jogado, desde o princípio, pelo criador. O monstro invadiu a brincadeira de Frankenstein, 

disposto a não lhe deixar esquecer que a morte continuava solta no mundo, arruinando-o e 

fazendo-o experimentar a solidão e a indigência que sentia.  

 Nessa caçada, o monstro de aparência cadavérica aproveita para brincar e fazer do 

criador um brinquedo, exercendo sobre ele um poder quase total; ele sabia que não poderia ser 

pego, mas gostava de ser perseguido e deixava pelo caminho mensagens provocativas e 

alimentos, para que Frankenstein tivesse forças e ânimo para continuar sua caçada pelos 

lugares mais inóspitos do planeta, numa jornada que prolongaria indefinidamente seus 

tormentos. Ele queria Frankenstein vivo, para que sofresse por toda dor que lhe havia feito 

sentir:  

 

Você está vivo, e meu poder é total. Siga-me. Eu busco os eternos gelos do norte, onde você 
experimentará os tormentos do frio e do gelo, que para mim nada representam. Se você não se 
atrasar muito, encontrará logo ali adiante uma lebre morta; como-a, e reanime-se. Vamos 
inimigo, temos de nos engalfinhar por nossas vidas, mas até chegar esse instante você terá de 
sofrer muito (Shelley, 2009, p.219). 

 

 O monstro passou, então, a ser o agente do destino catastrófico de Frankenstein. Ele 

tinha a missão de lembrá-lo que a morte continuava presente no mundo humano e que o 

cientista não era imune a ela. Ele era a encarnação de tudo aquilo que Victor não tolerava em 

si mesmo; de tudo aquilo que precisava ser integrado para que Victor pudesse morrer. Nesse 

sentido, a caçada ao monstro pode ser vista como uma tentativa desesperada de apropriar-se 

da precariedade inerente à condição humana; há nela, uma esperança trêmula de poder, ainda, 

alcançar um sentido para a vida e uma passagem para a morte, de modo que ela não fosse 

vivida com tanto horror. Mas o monstro continuava livre e Frankenstein vivia a espera terrível 

de uma morte catastrófica. Segundo suas próprias palavras: O destino era muito poderoso, e 

suas leis imutáveis haviam decretado minha destruição completa e terrível (Idem, p.44). 

 É impressionante a sintonia entre o fatalismo com o qual Victor descreve seu destino e 

o relato de Freud sobre pessoas regidas pela compulsão à repetição. Em Além do princípio do 

prazer, Freud (1920/1996c) diz: A impressão que dão é de serem perseguidas por um destino 

maligno ou possuídas por algum poder 'demoníaco' (p.32). Freud continua dizendo que: 

  

Essa 'perpétua recorrência da mesma coisa' não nos causa espanto quando se refere a um 
comportamento ativo por parte de pessoa interessada, e podemos discernir nela um traço de 
caráter essencial, que permanece sempre o mesmo. Ficamos muito mais impressionados nos 
casos em que o sujeito parece ter uma experiência passiva, sobre a qual não possui influência, 
mas nos quais se defronta com uma repetição da mesma fatalidade (p.33). 
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 É difícil decidir se Frankenstein repete ativamente ou está passivamente assistindo à 

sua desgraça. Sua experiência é passiva, no sentido de que ele se sente impotente diante do 

poder sem limites do monstro. Mas também é ativa, na medida em que foi o cientista quem 

fabricou a criatura, ainda que estivesse tomado por um entusiasmo fanático. De qualquer 

modo, é interessante notar o quanto a questão da compulsão à repetição está presente em sua 

vida: ele teve de testemunhar, impotente, a morte de sua mãe; os assassinatos de Willian, 

Clerval e Elisabeth; a execução de Justine e a morte, por desgosto, de seu pai. Segundo 

Freud, um dos aspectos da repetição de uma situação traumática, que supera a capacidade de 

elaboração do indivíduo, quando aparece num sonho, ou atuada no mundo, é a busca de 

controlar a situação. Ele cita alguns exemplos, dentre os quais está o de uma criança que 

brinca com um objeto, fazendo-o desaparecer e aparecer, como se tentasse obter algum 

domínio sobre as idas e vindas de sua mãe.  

 Essa observação de Freud parece ser um esboço da forma como Winnicott (1994) viria 

a abordar a questão da compulsão à repetição. O psicanalista inglês lança mão de um conceito 

diferente de inconsciente, que se refere, não ao que foi reprimido, mas àquilo que não pôde 

ser reunido dentro da área de sua onipotência pessoal  e que, portanto, não pôde ser 

experienciado. Trata-se de um inconsciente não vivido. De acordo com essa concepção, a 

compulsão à repetição seria uma tentativa de viver no presente algo que não pôde ser 

experienciado no passado, seja pela falta do que Khan chamou de espaço onírico para 

elaborar a experiência, seja pela intensidade dos acontecimentos. Desse modo: o paciente tem 

de continuar procurando o detalhe passado que ainda não foi experienciado, e esta busca 

assume a forma de uma procura no futuro (p.73) 

 Na perspectiva de Winnicott, o ambiente tem um papel fundamental, seja no momento 

em que se deu a experiência traumática, na medida em que pode falhar em fornecer a proteção 

e o suporte necessários para que o espaço onírico possa se constituir, em estágios iniciais do 

desenvolvimento; seja no contexto clínico, espaço no qual se busca abrir a possibilidade de 

um acesso criativo à experiência e facilitar a elaboração imaginativa do não vivido. O trabalho 

do analista, nesses casos, seria o de dar suporte ao ego do paciente, para que ele possa, 

gradualmente, reunir o fracasso original do ambiente dentro da área de sua onipotência, 

fornecendo-lhe um ambiente confiável onde o seu tempo de hesitação seja respeitado. O que 

está em jogo aqui é a possibilidade de se chegar criativamente a uma experiência 

excessivamente invasiva. 

 O drama de Victor parece girar em torno de questões muito fundamentais do ser 

humano, o que lhe falta é um suficiente sentimento de ser. Sua incapacidade de morrer é um 
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reflexo de sua existência irreal; para Frankenstein, às vezes, parecia que tudo aquilo não 

passava de um sonho. Sua vida foi marcada por constantes interrupções que o levavam, 

frequentemente, a um estado de desintegração, do qual só se recuperava após regredir à 

dependência absoluta. Nesses momentos, podemos relembrar o papel desempenhado por 

Clerval, fundamental para sua recuperação, após a criação do monstro. Mas, apesar do suporte 

oferecido por seu amigo, ele reviveu esse estado de desintegração em diversos outros 

momentos do livro, como se fosse movido por forças externas, a caminho de uma morte 

horrível. 

 A sensação que temos, ao acompanhar essa história, é de uma enorme impotência 

diante do terrível desenrolar dos acontecimentos. Como mostramos diversas vezes, 

Frankenstein refere-se à sua vida como se ela fosse movida por forças incontroláveis, que o 

conduziriam inevitavelmente à catástrofe. Suas ações eram compulsivas e ele sentia que não 

tinha mais o domínio sobre elas, exceção feita ao momento em que negou os pedidos da 

criatura para que ele lhe fizesse uma fêmea. Mas sua sensação de liberdade não durou muito 

e, após a violenta vingança do monstro, ele voltou a agir de um modo compulsivo, iniciando 

uma caçada obsessiva ao ser que lhe trouxe tantas desgraças: e eu prosseguia na caminhada 

para a destruição do demônio, mais como um dever imposto pelo céu, como que 

mecanicamente impelido por uma força que me era desconhecida, do que como ardente 

desejo de minha alma. (p.218)  

 Para completar esse quadro de desespero e descontrole, não podemos deixar de lado o 

processo pelo qual passou a criatura, que também foi perdendo o controle sobre si mesma e 

que, por falta de um ambiente propício, ficou à mercê das ondas de ódio e vingança, em 

relação ao criador e à humanidade. O cientista Victor Frankenstein desejava um controle 

onipotente sobre a vida e a morte, mas, basta ler o romance de Shelley para perceber que é o 

descontrole que está em toda a parte. 

  

3- O homem sem alma, a morte e a experiência contemporânea.  

 

 No início desse trabalho nos propusemos a colocar em diálogo o mundo do romance 

de Shelley e a experiência do homem no mundo contemporâneo. Nesse diálogo, chama à 

atenção a sensação de descontrole, presente tanto na obra de Shelley (assim como em grande 

parte dos romances de ficção científica), quanto na filosofia contemporânea. Victor expressa 

muito bem o sentimento de impotência do homem moderno, em relação ao destino que está 

criando; o controle absoluto da realidade, pretendido pelo cientista, dá lugar a uma terrível 
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sensação de impotência diante dos rumos, possivelmente, desastrosos da humanidade; o 

sonho azedou e, o que era pra ser redenção, transformou-se em catástrofe.  

 Referindo-se à experiência do homem contemporâneo, o filósofo italiano Agamben 

(2009) diz: 

 

No lugar do anunciado fim da história, assiste-se, com efeito, ao incessante girar em vão da 
máquina, que numa espécie de desmedida paródia da oikonomia teologica, assumiu sobre si a 
herança de um governo providencial do mundo que, ao invés de salvá-lo, o conduz- fiel, nisso, 
à original vocação escatológica da providência- à catástrofe (p.50). 

 

 Agamben, na passagem acima, refere-se à experiência que nós, contemporâneos, 

fazemos do que ele chamou de dispositivos modernos: O termo dispositivo nomeia aquilo em 

que e por meio do qual se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum fundamento no 

ser (p.38). Há uma semelhança, apontada pelo próprio autor, entre o conceito de dispositivo e 

o conceito de Gestell, formulado por Heidegger (traduzido para o português como: aparato, 

armação, composição), que significa: a força de reunião daquele “pôr” que impõe ao homem 

des-cobrir o real, como dis-ponibilidade, segundo o modo da disposição (Heidegger, 2007, 

p.27). Esses autores se referem a uma tendência de que, em nossa época, as relações se 

estabeleçam de um modo puramente técnico e objetificado. Nesse sentido, para Heidegger, o 

perigo que enfrentamos atualmente, não se restringe às possibilidades extremas de que nosso 

descontrole nos leve à catástrofe de uma guerra nuclear ou da degradação ambiental. O perigo 

maior está no fato de que a revolução técnica que se está a processar na era atômica poderia 

prender, enfeitiçar, ofuscar e deslumbrar o Homem de tal modo que, um dia o pensamento que 

calcula viesse a ser o único pensamento admitido e exercido (Heiddeger, 1959, p.26). 

 Esse encantamento parece-se muito com o que Victor Frankenstein descreveu como 

um entusiasmo fanático, vivido por ele como um estado de espírito no qual ele não conseguia 

se relacionar, de um modo pessoal, com o mundo. Sua tragédia fala justamente sobre o risco 

de que o único modo de abertura ao mundo e à humanidade se dê através da objetificação; que 

a única forma de pensamento venha ser o pensamento calculante3. A experiência 

contemporânea expressa, tanto no romance de Shelley, como na filosofia, aponta para um 

homem alienado de si mesmo, enredado numa trama que só o revela a si e ao mundo na forma 

de objeto, à disposição de um sistema autômato, governado por ninguém. Ambos apresentam 

                                                 
3 Segundo Heidegger (s.d.) este tipo de pensamento se caracteriza por contarmos, para realizar nossos cálculos, 
com condições prévias que consideramos em função do objetivo que pretendemos atingir. Contamos, 
antecipadamente, com determinados resultados. Este pensamento continua a ser um cálculo, mesmo que não 
opere com números, nem a máquina de calcular, nem a um dispositivo para grandes cálculos (p.13).   
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um mundo onde o agir se descolou do ser do homem e no qual estamos sempre atrasados, na 

busca de compreender o que esta se passando; tentamos antecipar, a cada instante, a inevitável 

catástrofe para a qual nos dirigimos e, numa contagem regressiva para o fim dos tempos, 

ficamos imaginando as possíveis formas que o fim assumirá. Mas, como bem disse Pessanha 

(2006), numa passagem já citada: a experiência mais sutil e mais decisiva é que a catástrofe 

já se instalou, pois o brilho e o rosto já não podem florescer nem circular na ambiência e na 

arquitetura do mundo contemporâneo, comparado pelo autor a um trem sem maquinista 

(p.133).   

  Isso me faz lembrar uma ideia de Winnicott (1994), a respeito do medo do colapso. 

Em sua observação clínica, ele compreendeu que, frequentemente, esse medo refere-se a um 

colapso que já aconteceu e que ainda não foi experienciado (p. 73). A pessoa busca, no 

futuro, pelo colapso que se deu no passado, mas a cura só chega  se o paciente atingir o 

estado original de colapso (p. 98). Nessa perspectiva, poderíamos supor que a tragédia de 

Frankenstein é anterior aos assassinatos de seus familiares e diz respeito a uma objetificação 

total do ser empreendida pelo cientista, em tempos que não puderam ser vividos. Talvez seja 

esse o sentido da caçada de Frankenstein ao monstro que criou para ser seu inimigo; talvez ele 

busque a oportunidade de viver uma catástrofe antiga e experienciar um passado, que não 

pôde, ainda, ser tolerado. Sua compulsão à catástrofe carrega a esperança de que, um dia, na 

presença de outro ambiente, a experiência do colapso possa ser vivida e a marcha do seu 

tempo possa seguir em frente. Enquanto ele não puder chegar à catástrofe criativamente, 

colocando-a sob o domínio da linguagem (poética), estará condenado à catástrofe concreta na 

qual está, desde sempre, metido.  

 Mas, no momento, a busca de Frankenstein é pelo monstro. Ele acreditava mesmo que 

conseguiria capturar seu inimigo, atravessando a vastidão gelada, para cumprir, assim, a sua 

missão. Mas buscar o monstro era como tentar capturar a própria sombra: 

  

Mas agora, quando tudo indicava que eu tinha o inimigo ao alcance, minhas esperanças se 
extinguiram de repente, e perdi qualquer traço dele, como jamais me acontecera antes (…) Em 
poucos minutos, um mar tumultuoso se agitava entre mim e meu inimigo, e fiquei flutuando 
sobre um pequeno pedaço de gelo, que diminuía continuamente preparando assim uma 
horrível morte para mim (Shelley, 2009, p.222). 

 

 Essa cena descreve uma morte horrível para uma vida arruinada, que consegue, com 

dificuldades, sustentar um sentido para sua existência. Frankenstein está imobilizado, 

aguardando horrorizado a morte que se aproxima; um pedaço de gelo flutuante, que derrete, 

anuncia o seu fim. O cientista calcula os minutos que o separam de sua possibilidade mais 
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extrema. Buscando compreender o modo como Frankenstein encara a morte encontramos o 

horror. Pensar na morte, enquanto morte, o colocava em contato com agonias impensáveis. A 

morte era, então, tratada por ele de um modo meramente técnico e excessivamente cru, 

perdendo qualquer sentido humano:  

 

Minha atenção se fixava em objetos cuja vista era insuportável para a delicadeza dos 
sentimentos humanos. Eu via como a bela forma do homem se degradava e se decompunha, eu 
assistia a corrupção da morte suceder à florescência da vida; contemplava como os vermes 
herdavam as maravilhas do olho e do cérebro (Idem, p.55).  

   

 Frankenstein entregou-se ao pensamento calculante e abriu mão dos sentimentos 

humanos. Ele apresenta a imagem moderna de um homem sem alma, movido apenas pela 

lógica e pela razão, que não consegue se sentir vivo. Esse é, também, o drama de Fausto, que 

fez um pacto com o demônio e vendeu sua alma, em troca de um conhecimento que estivesse 

além dos limites humanos. Para o homem sem alma, morrer é um horror. Nas palavras do 

Fausto de Fernando Pessoa (1972) : 

 

Ah, o horror de morrer! 
E encontrar o mistério frente a frente 
Sem poder evitá-lo, sem poder... (p. 482). 

  

 O que torna a morte tão horrível, para Fausto e Frankenstein, é o fato de eles não se 

sentirem vivos; eles são incapazes de alcançar criativamente a derradeira possibilidade e 

colocá-la sob o domínio da linguagem: 

  

 Só pode morrer quem existiu, e existir é acontecer e agir no mundo humano. É terrível olhar 
para a morte quando o self não se constituiu de maneira satisfatória nos diferentes níveis de 
suas possibilidades. A morte nessas condições é aniquilamento, não ser, reencontro com as 
angustias impensáveis (Safra, 2005, p.166). 

 

 Frankenstein não pode morrer, pois já sente que não existe; ele procura a morte no 

futuro, mas a verdade é que ele já se sente morto; continua vivo, mas age mecanicamente, 

movido por forças estranhas. Ele teme a morte, a possibilidade de não mais estar aberto às 

possibilidades, pois não encontrou um sentido para viver; ainda não liquidou seu inimigo. O 

gelo derrete, anunciando a morte de uma vida que não aconteceu: 

  

Quando o medo da morte constitui um sintoma significativo, a promessa de uma vida futura 
fracassa em proporcionar alívio e a razão para isso é que o paciente possui uma compulsão 
em procurar a morte. Novamente, é a morte que aconteceu, mas que não foi experienciada, 
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que é buscada (Winnicott,  1994, p.74). 
 

 Mas eis que surge, através da névoa, uma esperança: ele avista o navio de Walton. 

Surpreendentemente, e contrariando as probabilidades, o navio aparece no momento em que 

Victor mais precisava dele e uma brecha de ilusão se abre. Frankenstein quebra um pedaço do 

trenó, que utilizou na perseguição ao monstro, e rema em direção ao navio que surgia em seu 

horizonte como a única possibilidade de salvação. Mas ele só aceita subir a bordo após se 

certificar de que o navio iria na mesma direção que a sua. Ele diz, depois, a Walton: Eu havia 

decidido que, se você se dirigisse para o Sul, eu preferia entregar-me a mercê dos mares do 

que abandonar o meu objetivo (Shlelley, 2009, p.222).  

 Para sorte de Frankenstein, Walton ia na mesma direção que a sua e ele, então, pôde 

subir e abrigar-se no navio. A conformidade com a suas necessidades lhe deram confiança de 

habitá-lo com um pouco ilusão, na medida em que mantinha vivo o seu anseio de colocar um 

fim no monstro. O navio aparece onde Victor precisava que ele estivesse, tornando-se, para 

ele, quase um objeto subjetivo. Não fosse essa feliz coincidência, Frankenstein teria morrido 

ali mesmo, horrorizado, congelado e sozinho. Talvez, com Walton, Frankenstein consiga 

chegar à experiência da morte, que já se deu, de um modo mais sereno e menos terrível. 

Afinal, a morte nem sempre é um passaporte para o horror. No mundo dos poetas (ou, como 

disse Pessanha, na Província da Escritura), a morte pode ter muitas faces e, além de horrível, 

pode ser, também, bela: 

 

O que é preciso é ser-se natural e calmo 
Na felicidade ou na infelicidade,  
Sentir como quem olha,  
Pensar como quem anda,  
E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, 
E que o poente é belo e é bela a noite que fica... 
Assim é e assim seja... (Pessoa, 2007, p. 216) 

 

 4- Walton, o perigo e o pensamento meditativo 

   

 No momento em que se deu o inusitado encontro entre Walton e Frankenstein, o 

navegante estava numa situação muito delicada. Como já dissemos, o projeto do capitão se 

assemelhava, em muitos aspectos, ao projeto de Victor; ambos eram representantes do sonho 

moderno de dominação do desconhecido e se relacionavam com o que Heidegger (s.d.) 

chamou de pensamento calculante. Aliás, foi a partir da identificação entre esses dois 

desbravadores que Frankenstein resolve contar a sua história. Ele parece vislumbrar uma 
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possibilidade de que, com Walton, as coisas se passem de outro modo.  

 Walton era um navegador que se aventurou a ultrapassar os limites do conhecimento 

humano; ele visitava perigosas regiões da Terra, que permaneciam até então desconhecidas, 

para cartografá-las, prestando, assim, um grande serviço à Humanidade. Para realizar seu 

projeto, Walton precisava de um navio e de marinheiros preparados para enfrentar uma 

jornada arriscada como aquela. Com tudo em mãos, ele e sua tripulação partiram, navegando 

em direção a uma parte do mundo jamais vista... Até que o perigo se revelou a eles: 

 

Segunda-feira última, ficamos quase que totalmente cercados de gelo, que se fechou por todos 
os lados do navio, mal deixando um lugar no mar para ele flutuar. Nossa situação ficou um 
tanto perigosa, devido particularmente ao fato de sermos envolvidos por um nevoeiro muito 
espesso. Então, paramos, aguardando que se processasse alguma alteração na atmosfera e no 
tempo (Shelley, 2009, p.24). 

 

 Podemos perceber que a jornada de Walton chega a um impasse que paralisa o 

desenvolvimento de seu projeto. O navio é envolto por inúmeros blocos de gelo, uma névoa 

se instala e o espaço possível para navegação se fecha, ameaçando a vida de todos que lá 

estavam. Foi nessa situação que Walton e seus marinheiros, avistaram o trenó do monstro e, 

depois, encontraram e acolheram Frankenstein. Todos ficaram espantados ao encontrar 

pessoas numa região tão inóspita como aquela.  

 A seguir, veremos como esse encontro improvável repercutiu nas vidas de todos 

aqueles que, com Walton, estavam sob o risco iminente da morte. Mas, para compreender 

melhor o impasse em que o projeto de Walton se encontrava, temos, antes, de observar as 

condições em que se encontravam seus principais instrumentos de trabalho: o navio e os 

homens. O navio, como já sabemos, estava em risco pelas péssimas condições do mar, tomado 

de gelo e névoa. Mas, e os homens? Eles também estavam em risco. Mas será que podemos 

tratá-los como meros instrumentos para a realização dessa jornada? Vejamos o que Walton 

tem a dizer sobre isso: 

  

eu sacrificaria minha fortuna, minha existência, todas as minhas esperanças, para alcançar 
meu objetivo. A vida ou a morte de um homem eram um preço muito baixo a pagar pelo 
conhecimento que eu procurava, pelo domínio que eu adquiriria e transmitiria para subjugar 
os inimigos elementares de nossa raça (Idem, p.28). 

 

 Ao ouvir as palavras de Walton, Frankenstein identifica nele a mesma loucura que o 

acometeu e percebe um entusiasmo fanático em seu modo de falar. O capitão parece 

enfeitiçado pelas possibilidades de seu projeto; seu pensamento parece ser, também, um 
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pensamento que calcula. Mas quanto vale a vida de um homem? De acordo com essas 

palavras de Walton, poderíamos dizer que vale menos que o seu projeto. Mas os tripulantes do 

navio estavam tensos com a terrível espera que se impunha a eles e o capitão percebia: cada 

dia de demora enche-os de medo. Quase receio que estoure um motim provocado pelo 

desespero (p.228). Walton, além de estar próximo da morte, corre o risco de perder o 

comando do barco, se não conseguir deixar o seu sonho de lado. Sua situação é um espelho da 

situação de Frankenstein: para realizar seu sonho ele dispôs da existência de outros seres 

humanos, como se eles fossem meros instrumentos para a conquista de seu objetivo. É 

verdade que a situação de Victor é bem mais extrema que a enfrentada por ele, afinal o 

navegante, até o momento, contou com a adesão dos marinheiros aos seus planos. Mas a 

situação estava mudando e não tardou até que a discordância entre eles se tornasse um fato. 

Walton é, então, procurado por um grupo de marinheiros:  

 

Entraram e seu líder dirigiu-se a mim. Disse-me que ele e seus companheiros haviam sido 
escolhidos pelos outros marujos para virem, em comissão, até mim, a fim de me fazerem uma 
solicitação que, em justiça, eu não poderia recusar. Achávamo-nos emparedados no gelo e 
talvez jamais escapássemos, mas eles temiam que, se o gelo se desfizesse e abrisse uma 
passagem, eu me apressaria em continuar a viagem, conduzindo-os a novos perigos, depois de 
eles terem, por felicidade, escapado daquele. Insistiam, pois, que eu prometesse solenemente, 
caso o navio se libertasse, mudar imediatamente para o Sul (Shelley, 2009, p.228). 

 

 Walton precisava decidir se continuaria sua busca a qualquer custo, como fez 

Frankenstein, impondo aos marinheiros seu sonho e arriscando suas vidas em nome da 

realização de seu projeto pessoal; ou escutaria o pedido daqueles que o procuraram, 

abandonando seu sonho de imortalizar seu nome na história humana e retornando para casa 

sem ter alcançado sua meta. Ele estava no mesmo dilema enfrentado por Victor, embora o 

último já tivesse tomado a sua decisão. No espelho dessas duas situações, os tripulantes 

insatisfeitos ocupavam o lugar que foi do monstro e ameaçavam uma revolta diante da 

situação objetificante em que estavam sendo colocados. Quando a comissão de marinheiros 

foi até a cabine do capitão, Frankenstein estava quase morto, mas ainda arranjou forças para 

reprimir enfaticamente a desobediência da tripulação. O cientista discursou sobre a glória 

envolvida no projeto, chamou os marinheiros de covardes, derrotados e pediu-lhes que fossem 

homens ou mais do que homens (Idem, p.222). Mas as vidas que Frankenstein desejava 

sacrificar, por mais glorioso que fosse o projeto de Walton, não lhe pertenciam e, embora o 

cientista dominasse como poucos a arte de fazer discursos, os marinheiros não mudaram de 

ideia, ainda que tenham balançado diante das poderosas palavras daquele estranho visitante. 
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Estavam todos entre a vida e a morte e a decisão que o capitão estava por tomar poderia 

definir o tipo de relação que manteria com a tripulação: se colocaria diante deles como um 

aliado ou um inimigo? 

 Apesar do discurso acalorado de Frankenstein, Walton escutou as súplicas dos 

marinheiros e consentiu em voltar assim que o gelo derretesse: A sorte está lançada; consenti 

em regressar, se não formos destruídos. Assim morrem as minhas esperanças, acabadas pela 

covardia e indecisão. É preciso mais sabedoria do que eu possuo para suportar com 

paciência essa injustiça (Idem, p.230). Em seguida, ele comunica ao seu infeliz hóspede sua 

decisão: Contra a vontade, vou. Não aguento mais ouvir os seus pedidos. Não posso obrigá-

los a seguir para o perigo; e devo regressar (Idem, p.231). Walton escolhe um caminho 

diferente do que tomou Frankenstein e decide voltar para casa, ao invés de arriscar a vida de 

outros em nome de uma vontade pessoal. Mas o que fez com que eles tomassem decisões 

opostas? Enquanto o cientista decide seguir para o Norte, perseguindo sem hesitação seus 

objetivos, o navegador decide regressar ao Sul, deixando morrer o seu sonho. De acordo com 

a perspectiva de Winnicott, poderíamos dizer que Walton se mostra mais maduro que 

Frankenstein em relação ao seu projeto, na medida em que faz parte da maturidade: 

 

a disposição dos indivíduos de tolerar o eclipse de suas opiniões, caso eles sejam menos 
votados. A disposição de tolerar que a coisa não ocorra do seu jeito, quando alguém não 
consegue obter apoio da maioria, é uma aquisição humana impressionante, que envolve muito 
desgaste e muita dor (Winnicott, 2005, p.223). 
    

 Esse é um traço importante da maturidade: a capacidade de escutar e se relacionar com 

o Outro enquanto uma pessoa total, facilitando a convivência e abrindo a possibilidade de um 

diálogo. Walton se relacionou com as pessoas que estavam em seu navio e não apenas com 

uma mão de obra que pudesse ter o seu valor calculado de acordo com sua utilidade para a 

realização do projeto. O capitão resolveu seus conflitos em seu espaço de sonho e não teve a 

necessidade de fabricar inimigos no mundo externo para lidar com os limites de sua condição. 

Walton demonstra que sua aderência ao pensamento calculante não é total e que é capaz de se 

relacionar com o mundo sem, necessariamente, objetificá-lo. Sua decisão parece ser tomada 

por outro tipo de pensamento, no qual o mundo não se abre apenas como um ente à disposição 

do projeto moderno. Mas que outro tipo de pensamento pode haver além do pensamento 

calculante? 

 Em Serenidade, Heidegger (s.d.) diz que, apesar de o mundo contemporâneo ser 

dominado pelo pensamento que calcula, existe outro tipo de pensamento que se aproxima 
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mais da essência do ser humano: o pensamento meditativo. Segundo o filósofo alemão, essa 

outra forma de pensar está cada vez menos presente no mundo moderno e corre o risco de 

desaparecer, diante do crescimento, quase predatório, do pensamento que calcula; corremos o 

risco de que o cálculo venha a ser a única forma de relação do homem com o mundo e elimine 

qualquer outra forma de pensamento mais pessoal. O homem que busca sua essência no 

cálculo enxerga o mundo de um modo frio e impessoal, está sempre medindo e fazendo 

contas, de modo que tudo e todos se transformam em meros números a serem considerados, 

na fria equação que se torna o mundo. O pensamento que medita é diferente, pois não busca 

abstrair o mundo em representações para melhor dominá-lo. Consiste apenas num refletir que 

se demora junto do que está perto e medita sobre o que está mais próximo: aquilo que diz 

respeito a cada um de nós, aqui e agora; aqui nesse pedaço de terra natal; agora, na presente 

hora universal ( p.14).  

 Heidegger sabe da dificuldade que o homem moderno tem para apropriar-se desse tipo 

de pensamento e diz que, atualmente, o próximo é o mais distante; ele sabe que o apelo do 

mundo técnico nos coloca diante do mundo de um modo em que ele se abre sempre enquanto 

disponibilidade. O homem moderno está em fuga de pensamento e essa fuga diz respeito ao 

monopólio do pensamento que calcula, em detrimento de outros tipos possíveis de 

pensamento; nesse sentido, alcançar o pensamento meditativo: exige, por vezes, um grande 

esforço. Requer um treino demorado. Carece de cuidados ainda mais delicados do que 

qualquer outro verdadeiro ofício. Contudo, tal como o lavrador, também tem de aguardar até 

que a semente desponte e amadureça (Idem, p.14).   

 Se Walton não tomou sua decisão a partir do pensamento calculante, como fez o 

cientista, pode ser que a tenha tomado em função do pensamento meditativo. Ele, de fato, 

parece refletir sobre o que está próximo ao invés de entregar-se ao seu sonho, habitando um 

mundo distante, que ainda não foi conquistado. Sua atenção se dirige aos seus companheiros 

de viagem e ao perigo que se instalou entre eles: é terrível pensar que as vidas de todos esses 

homens se acham em perigo por minha causa. Se nos perdermos, será devido aos meus 

planos loucos (Shelley, 2009, p.227). Walton refletiu por um instante e percebeu que, naquela 

situação, não havia lugar para seus desejos pessoais; sua decisão foi tomada a partir de uma 

longa reflexão sobre o que está próximo e o sonho de encontrar terras distantes ficou em 

segundo plano. Mas esse não foi o primeiro sonho que Walton teve de abandonar. Antes de se 

tornar um explorador dos mares, ele quis ser poeta, mas faltou-lhe o talento necessário para 

seguir esse caminho. Numa carta à sua irmã, ele relembra suas aventuras nos vastos campos 

da palavra:  
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Eu também me tornei poeta e, por um momento, vivi num paraíso de minha própria criação; 
imaginei que eu também podia conseguir um lugar, um nicho no templo onde os homens de 
Homero e Shakespeare são consagrados. Você conhece muito bem o meu fracasso, sabe o 
quanto me doeu suportar a decepção (Idem, p.17).  

 

 Walton parece ter a capacidade, que falta a Victor, de transitar nos três momentos do 

acontecimento total: após um período de hesitação, ele toma posse do sonho e depois o 

descarta. Diferente de Frankenstein, ele não se desespera diante da possibilidade de que seu 

objetivo chegue a um fim e, da mesma forma, isso vale para o modo como ele encara a morte 

iminente de seu infeliz amigo; ele lamenta, mas não nega os limites da condição humana: 

receio que o tenha encontrado para conhecer o seu valor e perdê-lo (p.226). A capacidade de 

desvencilhar-se do modo moderno de entrar em contato com o mundo é, também, uma das 

características, apontadas por Heidegger, do pensamento meditativo:  

  

Podemos utilizar os objetos técnicos e, no entanto, permanecer livres deles, de tal modo que 
os possamos a qualquer momento largar. Podemos utilizar os objetos técnicos tal como eles 
têm de ser utilizados. Mas podemos, simultaneamente, deixar esses objetos repousar em si 
mesmos como algo que não interessa àquilo que temos de mais íntimo e mais próprio 
(Heidegger, 1959, p. 23). 

 

 Walton não dependia da realização concreta de seus desejos para sentir-se vivo, sua 

identidade não era, como no caso de Frankenstein, algo fixo e imutável. Ele podia ser poeta 

ou navegante, mas nada disso determinava o seu ser. Atualmente, é comum que as pessoas se 

apresentem umas às outras a partir do cargo que ocupam no trabalho e, muitas vezes, têm 

dificuldades em desvincular sua atividade de sua identidade: sou psicólogo, sou engenheiro, 

sou poeta, sou cientista, etc. A identidade, vivida desse modo, se torna algo estático e perde 

seu caráter essencial de processo; no mundo moderno a identidade (como quase tudo) passou 

a ser vendida como um produto, como se pudéssemos realmente capturar o que somos. Mas 

(como nos mostrou a criatura), o ser foge a qualquer representação definitiva e atrelar nosso 

ser a qualquer atividade específica pode ser bastante arriscado: basta perder um emprego, 

ficar sem dinheiro ou romper uma relação amorosa para que nossa frágil identidade 

desmorone e sejamos jogados novamente no não-ser.     

  Nesse sentido, o pensamento meditativo simplesmente nos aproxima de nós mesmos e 

permite que nos encontremos enquanto um processo, nos colocando continuamente a 

caminho, entre um começo e um fim. Mas, como bem disse Heidegger, o que é simples nem 

sempre é fácil, principalmente para um homem graduado na ciência do cálculo. No mundo 
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contemporâneo, deixar o sonho morrer não é uma tarefa das mais fáceis e envolve uma boa 

dose de maturidade e sofrimento. Em Walton e Frankenstein encontramos imagens dos dois 

modos de pensamento descrito por Heidegger, respectivamente: o pensamento meditativo e o 

pensamento calculante. O primeiro abre-se ao que está próximo, é capaz de se relacionar com 

o mundo de uma forma pessoal e não necessita realizar todos os seus desejos para se sentir 

vivo. Walton era mais que um capitão de navio ou um escritor de poesias. O segundo se 

relacionava com o mundo e consigo mesmo através de um olhar objetificante, transformando 

tudo em variáveis de uma equação. Frankenstein era apenas um cientista brilhante e o fim de 

seu sonho o jogava numa condição terrível de não ser, sua identidade era frágil e inflexível, 

pois estava fundada apenas em um fazer despersonalizado.  

 A situação de ambos era bastante parecida, mas o modo de lidar com elas era 

completamente diverso. Walton demonstrava uma capacidade maior que o seu hóspede infeliz 

para lidar com os seus limites e conflitos. Mas é possível que, se não tivesse encontrado 

Victor e testemunhado sua história, ele decidisse enveredar pelo mesmo caminho que o 

amigo, arriscando tudo em nome de seu sonho de desbravar as terras desconhecidas do Norte. 

É possível que presenciar a guerra que se estabeleceu entre criador e criatura, o tenha levado a 

uma melhor compreensão de sua jornada e, consequentemente, a uma decisão mais madura. 

No lugar mais distante da Terra, Walton encontrou Frankenstein e viu nele o amigo que tanto 

ansiava: cujos olhos refletissem os meus olhos (Shelley, 2009, p.19). A história de Victor e sua 

miserável criatura deram a Walton o espelho que necessitava para aprovar e corrigir seus 

planos (Idem, p.19). O horror dessa história parece ter despertado Walton de seu entusiasmo 

fanático e ele pôde, então, voltar-se para o perigo que estava próximo. A experiência estética 

proporcionada por esse encontro parece ter aberto um novo campo de possibilidades, onde a 

repetição não é mais necessária e a história pode, enfim, tomar outro rumo. O espaço 

impossível das compulsões infinitas dá, então, lugar ao espaço potencial; o gesto pode, então, 

enraizado no ser, alcançar o mundo, destinando criativamente suas questões mais 

fundamentais. 

  

 5- Morte: do horror à serenidade  

 

 No decorrer desse capítulo, refletimos sobre o modo como Frankenstein se 

posicionava diante de sua vida e, também, de sua morte; ele nos apresentou a imagem de uma 

vida compulsiva e impessoal, que se horroriza diante da possibilidade da morte. 

Acompanhamos, ainda, a situação de Walton e, por alguns instantes, ficamos aliviados e 
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esperançosos de poder respirar um ar um pouco menos viciado do que aquele que 

encontramos em boa parte do livro. O modo como Walton se coloca diante de seu projeto 

parece tirar-nos da claustrofobia do pensamento calculante, que dominou praticamente todo o 

romance. Esse encontro alimenta a esperança de que outro destino possa ser encontrado e que 

sejamos conduzidos para um novo espaço, onde a catástrofe possa, enfim, ser experienciada. 

  

 Frankenstein continua vivo, mas cada vez mais próximo de uma terrível morte, e ainda 

não alcançou o objetivo que dava sentido à sua vida: capturar o monstro. O cientista continua 

negando a sua morte e acredita que espíritos protetores lhe darão forças para continuar sua 

caçada; ele estava realmente convencido de que teria êxito e não tolerava nem mesmo pensar 

na possibilidade de não conseguir cumprir a sua missão. Quando Walton lhe comunicou sua 

decisão de voltar para casa, ele responde decepcionado: Volte, se quiser. Eu não voltarei. Você 

pode abandonar o seu objetivo, porém o meu foi-me atribuído pelos céus e não ousarei fazê-

lo (Shelley, 2009, p.231). Mas a morte tornava-se cada vez mais próxima, até o momento em 

que não pôde mais ser negada. Vejamos, então, um trecho do longo discurso final de nosso 

cientista: 

  

-Ai! Acabou-se a força em que eu confiava; sinto que vou morrer e ele, meu perseguido, ainda 
pode estar vivo. Não pense, Walton, que nos últimos instantes de minha vida eu experimentei o 
ódio e o sentimento de vingança que sempre expressei; mas sinto-me justificado por desejar a 
morte de meu adversário. Nesses últimos dias, refleti no que fiz no passado. Acho que minha 
conduta não foi censurável. Num rasgo de entusiástica loucura, criei um ser racional e devia 
assegurar-lhe, tanto quanto me fosse possível, sua felicidade e bem estar. Essa era a minha 
obrigação, mas havia outra ainda mais importante. Os meus deveres para com os seres de 
minha própria espécie exigiam mais da minha atenção porque incluíam maior porção de 
felicidade ou de misérias. Foi considerando isso que eu recusei, e fiz muito bem em recusar, 
criar uma companheira para a primeira criatura. Ele demonstrava uma crueldade sem par e 
um egoísmo diabólico; ele destruiu meus amigos; devotou-se à destruição de seres que 
possuíam delicados sentimentos, eram felizes e sábios; nem sei onde terminará sua sede de 
vingança (Idem, p.232). 

 

 Esse foi o momento em que Frankenstein mais se aproximou de sua responsabilidade 

pela desgraça da criatura; ele reconhece sua falha em proporcionar um ambiente adequado às 

necessidades da criatura que criou, mas não se arrepende de ter-lhe negado uma companheira.  

Com a proximidade da morte, Victor parece encarar o monstro de um modo menos parcial, 

embora seja discutível o quanto ele realmente consegue compreendê-lo. Antes de morrer, ele 

ainda pede a Walton que termine a tarefa que dava sentido a sua vida, colocando um fim no 

monstro, e diz ao amigo: Eu estarei por perto e orientarei o golpe para que seja certeiro 

(Idem, p.223). O cientista sabe do peso de tal pedido e deixa a critério do amigo considerar 
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seus pontos de vista e pesar os seus deveres. É interessante notar que, mesmo diante da morte, 

Frankenstein parece não conseguir deixar de lado seus objetivos e vislumbra a possibilidade 

de, depois de morto, com a ajuda de Walton, pôr um fim ao monstro que construiu para 

arruinar a sua vida. 

 Não podemos deixar de ressaltar o importante papel desempenhado por Walton na 

morte do amigo; graças a ele, Victor consegue aproximar-se da morte de um modo menos 

terrível, ainda que continuasse negando-a como a possibilidade de não mais estar aberto às 

possibilidades (Heidegger, 2002): esta hora, quando espero ficar livre a qualquer instante, é 

a única feliz que tive em vários anos. As imagens de meus amados mortos flutuam diante de 

mim, e apresso-me a lançar-me em seus braços. Adeus, Walton! (Shelley, 2009, pp. 232-233). 

Na companhia de Walton, o cientista consegue chegar à experiência da morte sem horror; 

possibilidade que parece ter sido aberta pelos cuidados constantes que o capitão dispensava a 

Victor. Vejamos, então, alguns aspectos desse cuidado: 1) Walton permitiu que Frankenstein 

contasse a sua história, refazendo a narrativa de sua vida interrompida e proporcionando 

condições para que ele a elaborasse; 2) Walton sustentou a dependência que o cientista tinha 

em relação a ele, permitindo que colocasse o peso da tarefa que restava incompleta sob os 

seus ombros: ele deixou Victor livre para morrer; 3) Frankenstein tira proveito, no melhor 

sentido da palavra, da maturidade de Walton, de sua manifesta capacidade de elaboração de 

conflitos internos sem recorrer à atuação no mundo externo; as coisas seriam diferentes se o 

capitão sentisse a necessidade de contrariar o moribundo, recusando-se explicitamente, a 

atender ao seu pedido. 

 O modo como Victor encarava a morte assemelha-se ao modo como o homem 

contemporâneo a encara; a morte está, atualmente, afastada de nosso convívio e quando se 

aproxima é vivida de um modo impróprio e impessoal; trata-se de uma morte que não 

pertence a ninguém: O discurso assim caracterizado fala da morte como um “caso” que 

permanentemente ocorre. Ele propaga a morte como algo sempre “real”, mas lhe encobre o 

caráter de possibilidade e os momentos que lhe pertence de irremissibilidade e 

insuperabilidade (Heidegger, 2002, p.35). Em nosso mundo, a finitude é constantemente 

ocultada pelo culto moderno à juventude; a morte, o envelhecimento, a tristeza e o sofrimento 

estão fora de moda e deram lugar ao culto de uma vida sem limites, onde a felicidade e a 

realização dos prazeres tornaram-se nossos mais fortes imperativos; a morte foi transformada 

em inimiga do homem e não admira que ela seja encarada com tanto horror: 

  

O mundo contemporâneo tem como projeto driblar tanto a precariedade quanto a finitude, o 



138 
 

indizível do ser humano. É um mundo com uma cultura que não nos fornece elementos 
simbólicos para que a pessoa possa acolher a sua finitude para, a partir daí, constituir 
sentidos (Safra, 2006, p. 33). 

  

 Frankenstein não conseguiu por si só, acolher a morte e precisou de Walton para se 

aproximar dela sem medo. Afinal, como já dissemos, a morte não precisa ser, 

necessariamente, terrível e pode ser encarada com uma boa dose de serenidade. Para Safra 

(2006), um dos aspectos fundamentais para que a morte possa ser vivida serenamente diz 

respeito à possibilidade de que ela ocorra em comunidade: Na clínica frequentemente nos é 

comunicado pelo paciente o horror de morrer em solidão (…). O morrer solitário é vivido 

tanto pela família quanto pela pessoa que está falecendo como algo de grande sofrimento e 

indigno (p. 90). Quando a morte é vivida em comunidade ela ganha um sentido humano e 

pode ser elaborada simbolicamente; somos todos seres mortais, companheiros de caminhada 

nessa estranha jornada que nos leva de volta ao mistério que a morte guarda. 

 Pensando a respeito dessas questões, Ruben Alves (2009) pede que a medicina crie 

uma nova especialidade, simétrica à obstetrícia, cuja missão seria “estar diante” daqueles 

que estão morrendo (p.54). Ele argumenta que se a medicina cuida da vida, deve também 

cuidar da morte, pois a despedida também parte da vida (p.55). O autor explica melhor o seu 

requerimento, dizendo que não se trata de um estar diante da morte que tenta evitá-la a 

qualquer custo, como fazem os intensivistas que, atualmente, a acompanham nos hospitais: o 

morienterapeuta terá de ser alguém tranquilo, em paz com o fim, com o fim dos outros de 

quem ele cuida, em paz com seu próprio fim, quando outros cuidarão dele (p.56). Para a sorte 

de Victor Frankenstein, a companhia de Walton lhe permitiu despedir-se da vida sem horror e 

chegar à morte de um modo relativamente criativo.  

  Algumas horas após a morte do amigo, Walton escuta alguns ruídos estranhos e, 

quando vai ver o que se passa, encontra diante do cadáver de Frankenstein: um vulto que não 

encontro palavras para descrever, gigantesco, porém desajeitado e sem proporções (Shelley, 

2009, p.233). Ele estava diante do monstro que Frankenstein tanto buscou destruir. A criatura 

se assusta quando percebe a aproximação de Walton e ensaia uma fuga. Mas o capitão se 

recorda do pedido de seu falecido amigo e pede que aquele estranho ser fique, até que ele 

reflita melhor sobre o que fazer:  

 

Ele parou, olhando-me espantado, e voltou-se de novo para o corpo sem vida de seu criador. 
Como se esquecesse de minha presença, seu aspecto e seus gestos deixavam transparecer a 
mais selvagem das cóleras instigada por um sentimento incontrolável (Idem, p.234). 
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 O monstro continua, então, a lamentar a morte do criador, pedindo-lhe perdão por seus 

crimes irreparáveis, mas se dá conta de que ele está frio e não pode responder-me (Idem, 

p.234). Walton confronta, então, a criatura, dizendo-lhe que de nada adianta se arrepender 

agora e que se tivesse pensado nisso antes, Frankenstein estaria vivo. A criatura reage: 

Você está sonhando?- disse o demônio.- Você então acha que era eu quem deveria morrer de 
angústia e remorso? Ele- continuou, apontando para o cadáver, não sofreu para fazer o que 
fez. Não sofreu a milésima parte que eu para executar o que me cabia (p.234). 

 

Walton, novamente, contraria os anseios do agora finado Frankenstein e, ainda que 

tenha sido alertado para não confiar no demônio, abre um diálogo com aquela criatura 

monstruosa; ele parece ser capaz de ver nela uma pessoa. Walton ultrapassa a perspectiva do 

cientista, onde o monstro aparecia apenas como um ser cruel, invejoso e indigno de confiança; 

sua recusa em continuar a guerra de Frankenstein é mais um sinal de maturidade e indica que 

ele não estava plenamente convencido da versão parcial de seu amigo, onde o monstro surgia 

como um símbolo do puro mal. Como disse Winnicott: Numa guerra, os indivíduos saudáveis 

e maduros não têm tanta certeza quanto os outros que o inimigo seja ruim. Têm dúvidas 

(Winnicott, 2005, p.296). Mas as dúvidas não faziam parte do universo que Frankenstein 

criou para si; o cientista tinha certeza da maldade do monstro e de que, se permanecesse livre, 

iria continuar sua carreira de crimes. Mas não era bem assim! A criatura diz, então, a Walton: 

Não receie – continuou – que eu seja instrumento de males futuros. Minha obra está quase 
terminada. Não preciso da sua morte ou de qualquer outro ser humano para completar a 
minha vida, basta a minha. E não pense que me demorarei em realizar o sacrifício. Vou deixar 
seu navio no bloco de gelo que me trouxe até aqui, e buscarei o extremo Norte do globo; 
erigirei minha pira funerária e reduzirei a cinzas este miserável corpo, para que seus restos 
não despertem a curiosidade de mais um desgraçado e ímpio que deseje outro ser igual a 
mim. Eu devo morrer (Shelley, 2009, p.237). 
 

 Onde Victor viu apenas um monstro, completamente mal, Walton enxergou uma 

pessoa total com a qual se pode dialogar; essa diferença aparece também no modo como eles 

se relacionavam com a morte. Enquanto para Frankenstein a morte era uma inimiga a ser 

batida, para Walton, ela era uma conselheira silenciosa que, nas palavras de Ruben Alves 

(2009), fala com voz branda, sem querer nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos 

convidando à sabedoria do viver (p.67). Só a escuta silenciosa da morte pode nos abrir a 

possibilidade de viver a vida de um modo pessoal; como disse Heidegger (2002), o ser-para-

a-morte é aquele que se apropria da finitude, cuidando de si e do mundo. Afinal, se as coisas 

não tivessem um fim, não precisaríamos cuidar delas; se as pessoas a quem amamos não 
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partissem, não haveria razão de nos preocuparmos com elas. A consciência da morte nos abre 

a vida, tal qual ela nos foi concedida; por outro lado, aquele que está alienado da morte não 

consegue se apropriar da existência enquanto cuidado de si, dos outros e do mundo. A morte 

nos convida a acolher a nossa condição de finitude e ignorância; ela é guardiã do mistério do 

mundo e nos dá uma medida de nossa pequenez: Como alguém pode se sentir importante, 

sabendo que a morte o contempla? (Alves, 2009, p.75).    

 Frankenstein nunca conseguiu compreender a criatura; ele não escutou a mensagem 

contida em sua revolta e deixou a ela, como única possibilidade, transformar-se num monstro, 

cuja missão passou a ser acordá-lo violentamente do transe em que se encontrava, mostrando-

lhe que é impossível desviar completamente o olhar da morte; a criatura, assim, buscava 

proteger o mistério que envolve a existência, mistério esse que causava tanto horror ao 

cientista. Victor era incapaz de tolerar os limites da vida e, por isso, interrogou violentamente 

a verdade, buscando desvendar-lhe, à força, todo o mistério; sua vida tornou-se, então, seca e 

pobre de sentido; o cientista não compreendeu que o não-saber é condição ética (Safra, 2004, 

p.46).  

 A criatura é o incontornável inacessível do cientista, pois, ao mesmo tempo em que 

não pode ser deixada de lado, resiste a toda e qualquer tentativa de captura; é mensageira de 

um mistério que não pode ser calculado, foge a qualquer representação definitiva e nos 

apresenta, continuamente, os limites do homem e de sua condição, até que não possamos mais 

negá-los. Lutar contra ela só aumenta o terror do inexplicável e inexpiável acontecimento 

humano: mistério encarnado; poeira no espaço; faísca no nada. Apenas o mistério pode nos 

dar uma medida de nosso ser; só no nada encontramos nosso fundamento. O ser impossível 

criado por Victor desmancha qualquer sonho; desfaz qualquer identidade; torna inviável 

qualquer explicação da condição humana, impraticável qualquer solução para a vida. Diante 

dele, resta-nos apenas recusar a dizer o indizível, entoando-o sem tentar roubar-lhe o mistério, 

numa linguagem aberta que só pode ser poética, paradoxal e vacilante.   

 Nessa terrível e violenta história de Frankenstein e sua criatura, a única reconciliação 

possível acontece em Walton. Só ele foi capaz de ouvir as duas partes envolvidas nessa guerra 

sem fim e não tomar partido. O capitão deixa, então, que a criatura (não menos monstruosa 

que o criador) chegue à morte por conta própria. E assim, com Walton, serenamente e sem 

maiores explicações, escutamos as belas e últimas palavras da criatura e deixamos que ela 

parta em direção ao mistério, do qual foi cruelmente arrancada pelo criador: 

 

Em breve, todas essas desgraças terão fim. Subirei triunfante à minha pira mortuária e 
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exultarei a agonia causada pelas chamas torturantes. Quando se apagar a luz daquela 
fogueira, minhas cinzas serão lançadas ao mar pelos ventos. Meu espírito dormirá em paz ou, 
se ainda tiver consciência, não gozará dessa felicidade. Adeus. 
Assim falando ele pulou pela janela do camarote para o bloco de gelo que estava perto do 
navio. Pouco depois era impelido pelas ondas e se perdia nas trevas e distância (Shelley, 
2009, p.238). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Percorremos um longo caminho até aqui: acompanhamos a trajetória de Frankenstein e 

sua criatura, do começo ao fim. Mas poderíamos imaginar que essa história toda se passa no 

gabinete do barco de Waton, onde Victor foi cuidado e acolhido. O capitão dessa embarcação 

parece ter desempenhado um importante papel no encaminhamento de Frankenstein e de sua 

criatura, às suas próprias questões. Sua escuta atenta e interessada foi fundamental para que o 

cientista confiasse na possibilidade de enunciar os enigmas de sua vida. Se conhecemos algo 

sobre a vida de Frankenstein, foi através de Walton; ele é quem preservou essa história, 

devolvendo-a, não só ao cientista, como a todos nós, que tivemos a oportunidade de 

acompanhá-la.  

 O gabinete de Walton emoldura essa história e fornece a ela um enquadre, onde as 

questões fundamentais da vida de Frankenstein puderam ser enfocadas, mais ou menos como 

faz o espaço clínico. Ele, como faria um psicanalista, acompanha o cientista numa jornada 

através de seu passado, ajudando-o a remendar os farrapos de sua vida arruinada, marcada por 

incontáveis rupturas. O espaço fornecido por Walton sustenta a busca de Frankenstein por si 

mesmo e pelos fundamentos daquilo que o torna humano. Victor se sente desenraizado, 

perdido e alienado, pois não encontra um lugar no qual sua vida possa fluir de um modo mais 

espontâneo. Sua condição de abertura foi obturada por um fazer frenético, um entusiasmo 

fanático que lhe deixa sempre disperso, sob a constante ameaça do não ser. O acolhimento de 

Walton ajuda Frankenstein a lembrar o que se passou com ele e viver, pela primeira vez, a 

catástrofe que foi a sua vida. 

 É interessante notar o respeito que o romance de Shelley demonstra ter com seus 

personagens, na medida em que ela permite que cada um deles apresente a si mesmo. O livro 

é narrado por três vozes: a de Walton, de Frankenstein e de sua criatura. A cada um dos 

personagens é dado o direito de enunciar as próprias questões e reivindicar o que lhes é 

devido. Não é o tipo de obra literária em que existe um narrador que sabe de tudo e é capaz de 

ler até mesmo os pensamentos dos personagens, de modo que o leitor possa sondar os seus 

anseios mais profundos, em uma vontade de conhecê-los melhor do que eles mesmos.  

 Foi Victor Frankenstein quem apresentou sua vida como uma repetição de catástrofes; 

quem descreveu seu desespero e impotência. Foi o cientista quem nomeou sua febre nervosa e 

percebeu o seu entusiasmo fanático. Sua crise não foi inventada por nós ou por aquele que o 

escutava; ele se revelou ao mundo através de sua própria voz e colocou em palavras a 

angústia terrível que surgia diante dos rumos de seu destino. Victor sente que não viveu a sua 
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vida: ele parece ter sido atropelado por ela. Paradoxalmente, seu sofrimento maior é não 

poder mais sofrer, por ter-se fechado ao mundo e a si mesmo; ele abriu mão de sua alma em 

troca de garantias de uma permanência que não existe. Mas sua busca é movida não apenas 

pelo ódio à criatura e fala, também, de seu amor pela humanidade e da esperança de que a 

horror de sua vida não se repita.  

 Como me chamou a atenção Gilberto Safra, surpreendentemente, a criatura parece 

guardar a memória do humano perdida pelo criador e recebe a missão de acordá-lo de seu 

sonho sem fim; num chamado para o enfrentamento da precariedade própria de sua condição. 

O ser impossível criado por Frankenstein, apesar de tudo, parece ser mais humano que seu 

criador. Contrariando a lógica, a criatura resiste a toda inospitalidade do mundo em que foi 

jogada, para anunciar insistentemente ao mundo a sua existência. Sua mensagem não é apenas 

negativa e traz consigo uma esperança de que a experiência de ser seja, ainda, possível; que o 

exilado encontre, um dia, sua pátria: um lugar onde a experiência mais fundamental da 

existência possa se dar. A criatura é mais humana que o cientista, pois não se entrega à sua 

apatia; ela está disposta a fazer qualquer coisa para não perder a sua alma. Sua história é 

repleta de acontecimentos estranhos e inexplicáveis, mas ela nunca está indiferente a eles. A 

criatura sofre, ama, chora, sente culpa, odeia, ataca e se preocupa. Ela é muito lúcida a 

respeito da própria condição e toma todas as precauções para que sua tragédia não se repita. 

Seu sacrifício, como ela mesma o chama, foi um ato de amor à humanidade e ao mistério 

inerente à nossa condição. Ela precisava ocultar-se novamente, seu corpo era chave do 

segredo de Frankenstein e poderia despertar a cobiça de outros desgraçados e ímpios, como 

ela mesma nos disse.  

 Ao olhar o horror, e também a beleza, dessa tragédia, Walton enxergou a si mesmo e 

vislumbrou sua própria condição. Posso dizer que, em alguma medida, isso aconteceu também 

comigo, durante o processo de escrever e ler Frankenstein. Hoje consigo perceber melhor a 

intensidade dessas experiências, muitas vezes, difíceis de serem elaboradas. Os temas 

apresentados nessa obra não são exatamente leves e não estão restritos ao reino da ficção: o 

livro fala de desespero, loucura, guerra, destrutividade, violência, desintegração e injustiça. 

Devo confessar que, em alguns momentos, fiquei também horrorizado, como não imaginei 

que ficaria, diante da sucessão de catástrofes que estava diante de mim. Escrever, nesses 

momentos, tornou-se impossível e senti a necessidade de me afastar dessas questões; o horror 

do livro era uma ameaça constante à tranquilidade de meu estudo e poderiam levar-me, 

inadvertidamente, à apressar respostas fáceis para as perguntas que o romance levantou. 

Diante dele, o risco de objetificar a obra tornou-se grande.  
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 Foi necessário tempo, e muita hesitação, para que as questões suscitadas por essa obra 

se acomodassem, de modo que eu pudesse chegar a elas de um modo relativamente criativo. 

O horror dessa história parece ter o potencial de despertar o espectador de seu encantamento 

com os brilhos e as luzes da modernidade, obrigando-o a olhar por um instante para a sombra 

de sua própria condição, para a precariedade que nos faz tão frágeis e passageiros. A obra de 

Shelley é um convite para abraçarmos nosso inevitável destino e aceitarmos os limites de 

nossa condição. Ela nos mostra que nossa força está no reconhecimento de nossa fragilidade, 

de nossa instabilidade perpétua, e alimenta a esperança de que no encontro humano, nossas 

questões possam ser compartilhadas e elaboradas. Esse conto de horror parece carregar 

consigo uma grande esperança no homem, uma crença na natureza humana e nos processos 

de desenvolvimento, qualidades fundamentais para qualquer trabalho clínico (Winnicott, 2000, 

p.390). Isso fica evidente nos momentos em que se fala da amizade e da possibilidade de 

atravessarmos, juntos, esse estranho e tortuoso caminho que é a vida.   

 A perda de medida de Frankenstein nos remete à perda de medida de nosso mundo. 

Chegamos a um ponto em que o homem pode, como nunca antes, chegar criativamente à 

experiência de ser si mesmo; mas, ao mesmo tempo, nunca tivemos tantas distrações e ruídos 

para nos confundir e alienar de nossa própria condição. Estamos todos com um pé no não ser, 

num terreno onde o que realmente somos não pode lançar suas raízes. Mas isso só é uma 

ameaça porque a experiência de ser está ao nosso alcance, caso contrário nem nos 

questionaríamos sobre nada disso. O horror dessa história parece ser um convite a despertar 

para o que está mais próximo e que, no entanto, permanece oculto. Em meio a tantos 

estímulos, qual deles realmente importa? O que nos faz sentir vivos? Quais deles nos ajudam 

a brincar com a vida sem perder a seriedade?  

 Cada capítulo desse trabalho debateu sobre dimensões fundamentais do homem e cada 

um deles poderia transformar-se em um novo trabalho; são temas que podem ser discutidos 

indefinidamente sem que se esgotem as suas novas possibilidades de sentido. Se, por um lado, 

não pudemos nos aprofundar muito em cada um desses temas, pudemos ao menos lançar um 

olhar para a condição humana a partir de sua integralidade: acompanhando o acontecimento 

humano do nascimento à morte. Através dessa perspectiva, busquei evidenciar a importância 

de nossa abertura ao sentido, na constituição do que chamamos de ser humano e os riscos 

presentes em um eventual fechamento.   

 A dualidade criador-criatura que o romance expressa nos apresenta um ser humano 

que tem dificuldades de integrar-se e que é incapaz de tolerar o paradoxo da existência. 

Frankenstein buscou resolver o paradoxo e leu o mundo como se ele fosse uma mera criação 
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sua, matando o mistério que o constitui; ele não percebeu que era também criatura e que nada 

podia explicar a sua existência. Para o animal racional, o paradoxo precisa ser resolvido, o 

homem deve torna-se grande para  dominar os fenômenos do mundo, recriando-o como bem 

quiser. Nesse anseio de desvelar todo o mistério, Frankenstein resolveu o paradoxo e passou o 

romance todo alternando as posições com a sua criatura. Se no começo ele exerceu seu poder 

de criador, no fim restou-lhe apenas o lugar de vítima impotente do monstro, sendo por ele 

descriado. 

 O risco de fazer com esse trabalho, o mesmo que Frankenstein fez com a criatura 

esteve presente em todo o processo de escrita e é possível que em algum momento, algum 

dizer tenha prevalecido sobre os demais. Mas estou consciente que essa é apenas uma entre as 

muitas leituras possíveis do romance e para evitar o risco de querer dizer tudo, busquei 

autores que se colocavam diante do mistério sem querer desvelá-lo a qualquer custo, autores 

serenos diante dos limites do homem e de seu conhecimento: Winnicott, Heidegger, Safra, 

Pessanha, Khan e tantos outros autores, nos ajudaram a compreende o sentido da tragédia de 

Frankenstein, sem tentar encontrar uma solução definitiva para ela. Afinal, a criatura sem 

nome fala daquilo que não pode ser colocado em palavras, daquilo que foge e não se deixa 

capturar em nenhum conceito.  

 Despedimo-nos assim, sem soluções para todas as questões levantadas nesse trabalho. 

Mas com a esperança de que essa jornada, rumo a lugares tão distantes, tenha nos aproximado 

do que está mais perto. Finalizamos conscientes de que, se corremos o risco de objetificar a 

obra ao abordá-la num trabalho acadêmico, podemos ter deixado a teoria mais poética. 

Terminamos, assim, com poesia de Paulinho da Viola:  

 

Acreditei na paixão 
E a paixão me mostrou 
Que eu não tinha razão 

Acreditei na razão 
E a razão se mostrou 
Uma grande ilusão 
 
Acreditei no destino 
E deixei-me levar 
E no fim 
Tudo é sonho perdido 
Só desatino, dores demais 
 
Hoje com meus desenganos 
Me ponho a pensar 
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Que na vida, paixão e razão, 
Ambas têm seu lugar 
 
E por isso eu lhe digo 
Que não é preciso 
Buscar solução para a vida 
Ela não é uma equação 
Não tem que ser resolvida 
 
A vida, portanto, meu caro, 
Não tem solução 
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