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RESUMO 

 

Frankenstein fora originalmente lançado em 1818, escrito pela jovem Mary Shelley. Sendo 

considerado um dos precursores da famosa ficção cientifica, a história do jovem Victor 

Frankenstein até hoje causa arrepios. Neste trabalho, busco respostas para meus 

questionamentos, como: Quem foi Mary Shelley? Quais foram suas influências? É possível 

relacionar os experimentos que foram popularizados a partir do século XVIII com o livro? 

Como as imagens da edição trazidas pela Darkside podem ser lidas? Para tal, procuro analisar 

o romance, partindo de algumas de suas referências como galvanismo e o mito de 

Prometheus, além de buscar contar vida de Mary, que de certo modo acaba sendo apagada 

pela grandiosidade de seu romance, e por fim, trazer a análise das imagens da versão recente 

do livro lançada pela editora Darkside. Enfim, desta forma fazendo uma análise histórica e 

talvez filosófica da obra e trazer de modo mais recente o debate para a área de História, 

possibilitando assim futuras discussões.  

. 

 

Palavras-Chaves: Frankenstein. Literatura inglesa. Mary Shelley. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Frankenstein was originally released in 1818, wrote by the young Mary Shelley. Considered 

one of the precursor in science fiction, the history of the young Victor Frankenstein makes 

goose bumps until today. In this case, I search for answers around questions like: Who was 

Mary Shelley? Which influences did she had? Is possible to relate the experiments that 

become acknowledged in the XVII-XVIII century with the book? How the images from the 

edition of Darkside Books could be read? To seek these questions, I try analyses the romance, 

starting with some references like galvanism and the myth of Prometheus, and write about the 

autor, Mary Shelley and her life, who in certain way erased by the grandiosity of your 

romance. And, lastly, I try analyses the illustrations in the Darkside’s edition. Finally, to 

expand the discussion of the book for the area of history.  
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“COMO DEVO SER ODIADO, EU, A MAIS MISERÁVEL DE TODAS AS COISAS 

VIVAS!” 

Analisando Frankenstein de Mary Shelley 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema desta pesquisa é acerca da tradução da literatura Frankenstein ou o Prometeu 

Moderno da autora Mary Shelley. Originalmente, a obra fora publicada em 1818, mas conta 

com uma versão publicada pelo pai da autora em 1823 e uma reescrita que fora publicada pela 

própria Mary no halloween de 1831. As três versões diferem entre si, com alguns diálogos e 

apresentações de personagens. A versão de 1831 é a mais utilizada atualmente principalmente 

para traduções por ser a mais completa e é até hoje considerada a primeira obra de ficção 

científica. Inclusive, a obra em que trabalharemos neste trabalho será a de 1831, com tradução 

feita em 2017 pela editora Darkside Books.  

 Frankenstein surgira originalmente a partir de uma proposta banal entre amigos, cada 

um deveria contar uma história de terror. Na noite de 1816, às margens do rio de Genebra, o 

romance The Vampyre1 (1819) e Frankenstein (1818) foram criados. A autora, não satisfeita 

com o fato de não ter conseguido contar uma história durante a reunião, fora para a cama 

fascinada com uma conversa sobre a possível reanimação de corpos já mortos e acabou 

sonhando com isto. Acordou aterrorizada e então, desejou transmitir aquilo para os demais. 

Frankenstein seria apenas um conto, mas por incentivo de Percy, marido da autora, se tornou 

um romance.  

Após uma breve pesquisa, observei que não há tantos trabalhos recentes em relação a 

Frankenstein (1818) na área da História, sendo mais comum encontrar projetos na área de 

Letras. Desenvolver novas pesquisas sobre o assunto é importante já que foi considerada a 

primeira literatura de ficção científica, além de poder observar as características do 

romantismo gótico inglês, ajudando assim futuras pesquisas sobre o assunto. 

 Com a popularização do cinema e de alguns filmes clássicos, o filme de Frankenstein 

torna-se um deles na categoria de terror. Todavia, o filme tem divergências visíveis, na hitória 

e personagens. A criatura, chamada de diversos nomes como “demônio”, “desgraçado” e 

“monstro”, além da diferença de características, como a própria cor de monstro, após o filme 

                                                           
1  Antecessor de Drácula, é um livro escrito por John William Polidori, foi considerado o primeiro 

livro com relação a vampiros. 
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recebe o nome igual ao sobrenome de seu criador. Através dessa popularização com 

mudanças de enredo, a história original se perde no meio do caminho. Desta forma, seria 

interessante se desprender do popular, que é o filme e analisar o “original” por assim dizer, 

que em opinião particular é bem mais interessante.  

Particularmente falando, Frankenstein se tornou um de meus livros favoritos. A 

narrativa é fácil de acompanhar, o enredo envolvente, os personagens cativantes. Você se 

angustia junto com eles e anseia a cada página pelo desfecho da história. Não há razões para 

não o escolher como objeto de pesquisa.  

Pretendo analisar o livro historicamente, fazendo apontamentos sobre os temas 

abordados, como o romantismo e a suposta inspiração galvânica.  A mesma sociedade inglesa 

que se chocou com a literatura, foi a que permitiu experimentos com cadáveres de bandidos 

em universidades. Metodologicamente falando, segundo Karnal e Tastch (2009), o documento 

seria a base para o julgamento histórico, ou ao pensar de modo “clássico” o documento em 

sua percepção mais comum, seria folha(s) escrita(s) e geralmente “oficiais” do Estado ou 

Nação. Assim, supostamente davam a veracidade que os pesquisadores tanto buscavam, seria 

um conjunto de papéis escrito por alguém de importância. Usando a carta de Pero Vaz de 

Caminha, os autores exemplificam que:  

o documento não é um documento em si, mas um diálogo claro entre o 

presente e o documento. Resgatar o passado é transformá-lo pela simples 

evocação. Em decorrência da ideia anterior, todo documento histórico é uma 

construção permanente. (KARNAL; TATSCH, 2009, p.12)  

 

Desta forma, o documento seria uma visão do passado, baseados em questionamentos 

da atualidade. Para Samara e Tupy o documento histórico é uma ferramenta fundamental de 

pesquisa. Expandindo tal visão, as autoras, definem o documento como uma ferramenta que 

fundamenta as pesquisas, que hoje em dia assumem diversas formas. 

 

De fato, em sua maioria, as pesquisas históricas são sustentadas por um 

conjunto de registros de um ou mais tipos, constituindo uma amostra cuja 

amplitude varia em função dos vários requisitos da análise: a abrangência do 

tema, a quantidade disponível de informações, o estado da documentação, o 

período de referência, entre tantos outros. (SAMARA; TUPY, 2013 p.68)  

 

 

Todavia, as autoras deixam claro que, nem toda escrita é documento e que nem todo 

documento se apresenta em escrita, já que o sentido de documento tem sido ampliado cada 

vez mais. No texto, Atos da História, o documento é colocado como um registro ou prova das 

manifestações humanas, e sua ampliação é dada devido a questionamentos feitos no presente. 
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Para Bloch (2002), os documentos seriam os testemunhos feitos através de observações e 

representações do passado, além de exemplificar que os documentos podem ser ditos 

“voluntários”, nos quais foram criados para serem documentos, e “involuntários” que não 

foram feitos necessariamente com a intenção de ser documento. Ainda em Bloch (2002), o 

autor também coloca em pauta que os documentos falam coisas sem intenção, uma pergunta 

pode desencadear um efeito, assim como pode dar um resultado inesperado. Ele também 

coloca a História e seus documentos como a transmissão de memória de uma sociedade para o 

futuro.  

 

A despeito do que às vezes parecem imaginar os iniciantes, os documentos 

não surgem, aqui ou ali por efeito [de não se sabe] qual misterioso decreto 

dos deuses. Sua presença ou ausência em tais arquivos, em tal biblioteca, em 

tal solo, deriva de causas humanas que não escapam de modo algum à 

análise, e os problemas que sua transmissão coloca, longe de terem apenas o 

alcance de exercícios de técnicos, tocam eles mesmos no mais íntimo da vida 

do passado, pois o que se encontra assim posto em jogo é nada menos do que 

a passagem da lembrança através das gerações. (BLOCH, 2002 p.83) 

 

O fato é, não existe pesquisa sem documentos. Pode-se dizer que todos concordam 

com isso, a questão seria como definir o que é ou não um documento e sua abrangência. Para 

Karnal e Tastch, há uma ampliação do documento, contudo não chegou ao ponto de ser 

considerado “qualquer coisa”. Já Le Goff (1990), ao citar Febvre, para além de expressar a 

necessidade de ampliação da noção de documental, deixa claro que os documentos podem ser 

entendidos como marcas deixadas pela sociedade em si. Assim como Le Goff, que diz 

“imagens pintadas ou esculpidas nas paredes dos santuários, a disposição e o mobiliário das 

tumbas, têm pelo menos tanto para lhe dizer quanto muitos escritos.” (LE GOFF apud 

BLOCH, 1978, p.540) Se Bloch diz que há documentos que não têm a intenção de ser 

documentos, Le Goff no mesmo texto discorre que, a existência dos documentos é feita 

através do interesse do homem. Com a ampliação da noção de documento, o modo de sua 

leitura também muda.  

 

A única habilidade do historiador consistira em tirar dos documentos tudo o 

que eles continham e em não lhes acrescentar nada do que eles não 

continham. O melhor historiador seria aquele capaz de manter-se o mais 

próximo possível dos textos, despojando-se de “ideias preconceituosas”. Em 

resumo o documento falaria por si só. (VIEIRA; PEIXOTO; KHOURY, 

1991, p.14)  

 

Hoje isso é considerado quase uma heresia, por assim dizer. O documento não fala por 

si só, ele é questionado e através destas questões específicas, apresenta uma representação de 
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sua leitura “além de agentes distintos gerando leituras distintas, o foco sobre o documento 

pode variar em função do recorte feito.” (KARNAL; TATSCH, 2009 p.12). Mas, durante 

muito tempo, era cobrada a objetividade da História, crendo que desta forma seria o modo que 

mais se aproximaria do passado estudado. Contudo, tal objetividade é impossível já que 

apenas temos acesso a representações de tal época.  

Modificando-se as noções de documento histórico e objetividade, os “novos” 

documentos ganharam espaço dentro das pesquisas e academias.  

 

Cada vez mais acessíveis, as informações sobre um determinado tema 

provem das mais diversas origens: jornais, revistas, livros, noticiários de 

rádio e televisão, filmes, documentários, internet, anedotário, linguagem e 

oralidade, entre tantas outras, constituem alguns exemplos. 

(SAMARA;TUPY, 2013, p.67-68). 

 

Ao se trabalhar com tais recursos, novas metodologias foram criadas e aplicadas. 

“Associada a essa perspectiva, a objetividade de conhecimento histórico é garantida pelo 

método.” (VIEIRA, PEIXOTO, KHOURY, 1991, p.16). Para trabalhar o método devemos 

tomar cuidado tanto para não nos “apegarmos” demais à fonte, como também devemos ter 

cuidado com o tipo de fonte que analisamos. Se a fonte for primária, é uma análise direta no 

documento, mas se for secundária é uma análise de uma representação do documento original.   

Ainda no mesmo texto, as autoras lembram que a intencionalidade do historiador, 

entra justamente na parte da definição de tema, documentos e principalmente na questão do 

método, já que ele é o que dá cientificidade para o trabalho. Em relação a isso, as autoras 

lembram que apesar de ser trabalho do historiador “remontar” o passado, os agentes sociais 

que nela viveram não se modificam diante disso.  

 

O pesquisador, preocupado em recuperar a experiência desses agentes, vai 

procurar os vestígios que a evidenciam. Essas evidências, sempre 

incompletas e imperfeitas, tem determinadas propriedades que o pesquisador 

deverá levar em conta, fazendo-lhes perguntas adequadas à experiência 

analisada e a experiência do analista. (VIEIRA, PEIXOTO, KHOURY, 

1991, p.27) 

 

Evocando novamente Samara e Tupy, em seu texto História & Documento e 

metodologia de pesquisa, as autoras lançam uma série de cuidados que o historiador deve 

tomar em suas pesquisas.  

 

Na prática, uma melhor compreensão do que consiste um documento 

histórico depende da adoção de alguns procedimentos básicos que tornam 
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mais seguro o trabalho do historiador. O contato com um texto escrito e a 

sua leitura deve suscitar, de imediato algumas questões essenciais para uma 

primeira aproximação do documento e sua classificação inicial, a saber: qual 

a forma material que o mesmo apresenta; qual o conteúdo que disponibiliza 

para pesquisa; e quais seus objetivos ou propósitos de quem o elaborou e de 

quem o lê e/ou interpreta. (SAMARA; TUPY 2013, p.70) 

 

Em suma, a grande questão não é ser objetivo, e sim ter cuidados básicos que 

respondam as dúvidas levantadas pelo historiador em sua busca atual, prestando atenção para 

não se deixar levar pelo documento completamente. Desta forma, analisar um documento 

requer paciência e direcionamento, para que o pesquisador não se perca em meio às 

informações. 

 

Segundo Antônio Celso Ferreira, a literatura a partir do século XIX poderia ser 

definida como uma atividade que incluía todos os tipos de expressões escritas, sejam elas 

científicas ou filosóficas. Além de apenas uma representação, os românticos do século XIX 

incluíram em seu significado a possibilidade de criação de universos imaginários. Já a partir 

da metade do século XX o foco mudou, “passou-se a enfatizar não tanto o conteúdo das obras, 

mas o modo como a literatura se realiza, ou seja, as formas de linguagem para criação 

artística” (FERREIRA, 2009, p.66)  

 Feita de plurilinguismo e dialogismo, a literatura atualmente é amplamente utilizada 

no meio acadêmico como documento histórico, mas até o início do século XX, o status de 

cientificidade lhe era negado. Isso acontecia pelo pensamento da época que buscava 

objetividade e uma reprodução fiel do passado, sendo a literatura vista apenas como uma 

fantasia. Entretanto, essa visão é desconstruída a partir da ampliação da noção de fonte e 

documento, com a ajuda dos Annales. Analisar uma literatura não é só a obra, mas também o 

contexto em que ela foi escrita. Segundo o autor do artigo História e Literatura: Algumas 

considerações, Valdeci Borges (2010): 

 

Desta forma, todo tipo de texto possui uma linguagem específica na qual foi 

produzido própria de um segmento particular de produção e esta ocorre 

considerando dadas regras peculiares ao meio intelectual onde emerge, ao 

veículo em que será veiculada e ao público a que se destina. (BORGES, 

2010, p.96). 

 

Ao se ter a literatura como documento histórico e necessário se ater a detalhes como 

estes, contextualizando o local de escrita, o meio em que o autor vivia tanto social como 

cultural, para assim conseguir enxergar os traços na obra além de uma simples história ou 

fantasia. Voltando ao texto Fonte Fecunda, o autor discute a questão dos clássicos. Já que a 
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História não é objetiva e sim feita de intenções e subjetividades, com a literatura não seria 

diferente. Ao se trabalhar com ela, é necessário estar atento às intencionalidades com as quais 

a obra foi publicada e sua recepção perante a sociedade da época. 

 

Isso significa que os critérios de valor estético não estão isentos de juízos 

religiosos, políticos ou até mesmo do jogo de disputa ou solidariedade no 

interior dos grupos de escritores desde o século XIX, quando se constituiu o 

campo artístico e literário. (FERREIRA, 2009, p.70). 

 

A receptividade da obra pode dar a ela o status de clássico, ou defini-la como literatura 

maior ou literatura menor. Frankenstein (1818) por exemplo, na época em que foi lançado 

gerou um desconforto na sociedade, e quando a autora Mary Shelley e o marido Percy 

Shelley, tentaram ganhar a guarda dos filhos do primeiro casamento dele, sofreram acusações 

sobre o ateísmo de Percy, radicalismo de sua política e questões sobre um boato de incesto 

que havia se espalhado meses antes, e o livro recém-lançado só piorou tal situação. 

“Frankenstein saiu e a crítica conservadora não a poupou: construir uma criatura humana com 

pedaços de corpos humanos era blasfêmia; dar-lhe vida sem intervenção divina era heresia” 

(QUEIROZ, 2014, p.60). Sendo assim, o livro que hoje é considerado o primeiro de ficção 

científica, na época causou horror na sociedade britânica por suas blasfêmias perante a figura 

de Deus.  

É necessário também, estar atento aos diversos gêneros em que a literatura pode se 

apresentar. Tais gêneros são ligados às condições sociais e históricas determinadas pela 

formação do público leitor e seus gostos. De acordo com Ferreira (2009, p.73) “é necessário 

ter cuidado com as rotulações de gêneros nas obras literárias, pois elas podem abranger mais 

de um, todavia tais rotulações também são úteis e podem ajudar a evitar o anacronismo”. 

Como destaca Borges (2010): 

 

[...] é indispensável refletir sobre as características específicas das diversas 

formas de ficção, das relações particulares que o texto literário, o autor e a 

escola, a que se filiam, estabelecem com a realidade e definem a 

representação que dela edificam. As formas como autor, escola e gênero de 

texto literário concebem a produção artística devem ser buscadas em seus 

caracteres próprios. (BORGES, 2010, p.99) 

 

É por meio da literatura que é possível compreender aspectos sociais e culturais, 

sobretudo as visões de mundo do autor, como deixa claro Borges (2010): 
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A literatura registra e expressa aspectos múltiplos do complexo diversificado 

e conflituoso campo social no qual se insere e sobre o qual se refere. É 

constituída a partir do mundo social e cultural e, também, constituinte deste; 

é testemunha efetuada pelo filtro de um olhar, de uma percepção e leitura da 

realidade, sendo inscrição, instrumento e proposição de caminhos, de 

projetos, de valores, de regras, de atitudes, de formas de sentir […]. 

(BORGES, 2010, p.98) 

 

Também, segundo o autor do Fonte Fecunda, Ferreira, o texto e o contexto “não 

configuram polos incomunicáveis, ao contrário, é possível ler as marcas da sociedade e da 

cultura no interior dos escritos, e de outro lado, compreender o significado deles na 

sociedade” (FERREIRA, 2009, p.82). 

O método do pesquisador decorre de sua problemática, podendo partir de questões 

simples, como: “qual o significado histórico dessa obra?” ou mais elaboradas; “Que desejos, 

angústias, utopias ou frustrações expressam e o que isso tinha a ver com a vida coletiva na 

época?” A temporalidade e escolha de temática são geralmente íntimas, partindo de uma 

inquietação pessoal, demonstrando mais uma vez a subjetividade da História.  

O que diferencia um crítico literário de um historiador da literatura é que o primeiro se 

debruça sobre questões linguísticas e da vida do autor, já que existe certa tradição na 

academia. Por outro lado, o historiador usa a literatura como uma ferramenta para a 

compreensão de um passado, seja ele acerca de questões econômicas, comportamentais, 

artísticas, religiosas, etc.  

Se pensarmos na ficção científica – ou FC de modo abreviado – atual, é comum ter 

uma imagem formada a relacionando com futuros distópicos/utópicos com características 

futuristas, como Star Trek2 ou Star Wars3, ou em passados alternativos como os jogos 

Bioshock 4e Fallout5. Todavia, tal gênero é mais antigo do que o datado. Embora 

Frankenstein (1818) seja considerado por muitos como o precursor desse gênero no século 

XIX, alguns pesquisadores argumentam sobre uma datação anterior com Utopia, ou 

                                                           
2 Série de Ficção cientifica lançada no ano de 1969. Ela se passa no século XXIII. A série segue as aventuras da 

tripulação da nave estelar USS Enterprise, comandada pelo Capitão James T. Kirk, o Primeiro Oficial 

Comandante Spock e o Oficial Médico Chefe Leonard McCoy. Atualmente, conta com novos filmes e uma nova 

série.  
3 Ficção cientifica lançada em 1977, o mundo de SW conta com 8 filmes, e aumentando. Além de inúmeras 

animações e jogos. A história inicial se passa em torno do resgate da princesa Leia, é na ordem cronológica o 

quarto filme, e introduz o protagonista Luke. 
4 Franquia de jogos distópicos onde os dois primeiros se passam em uma cidade aquática puramente capitalista 

chamada Rapture, e o terceiro em uma cidade acima das nuvens apenas para religiosos chamadas Columbia. Os 

jogos possuem característica de crítica ao capitalismo e ao fanatismo religioso, além de viagens no tempo 

/dimensão e armas futuristas. 
5 Franquia de jogos que se passa em um futuro distópico após um ataque nuclear onde as pessoas vivem em 

conjuntos dentro de cavernas denominados Vaults. Ambos jogos, Bioshock e  Fallout, se passam nas décadas de 

40 – 50.  
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consideram a obra Verne pelo mesmo dedicar sua vida a isso (ROBERT, 2000). Todavia, 

Segundo Robert (2000), obras com as características de uma FC foram receber esse gênero 

após o séc. XIX, tendo antes a classificação de contes fantastiques. 

 Recortando para sobre o que seria a FC, podemos classificá-la, segundo Amaral (2004, 

p.4) como “conflito com o humano, a alteridade suscita questionamentos, assim como a 

própria validade, identidade e existência do ser humano enquanto tal” e por Thomas (2000) 

sendo a combinação entre “representação fantasmática da ciência, a tradição do fantástico e o 

imaginário social através do qual se pode ver o desejo de cada período” (THOMAS, 2000 

apud AMARAL, 2004, p.4). Asimov (1984) define a FC como “ramo da literatura que trata 

das respostas do homens ocorridas ao nível da ciência da tecnologia”. (ASIMOV, 1984, p.46). 

Levando em consideração as três definições, podemos ver que a FC, vai além da fantasia. As 

questões humanas e sociais podem ser vistas através da mesma.6 Desta forma a FC, segundo 

La Rocque (2007): 

 

traçou uma estreita correspondência entre os saberes produzidos pela 

comunidade cientifica e o imaginário humano, o que de certa forma não 

deixa de ser um aspecto de divulgação cientifica, entremeada por nuances 

literárias e poéticas, capazes de seduzir mentes humanas, avidas em navegar 

por territórios ainda desconhecidos. (LA ROCQUE, 2007, p.1). 

 

Em Frankenstein, podemos ver a questão da ética em relação à ciência e ao corpo, a 

ambição e a relação meio de vida - sujeito. Este último tema é abordado quando tratamos do 

monstro. Victor sempre o descreve como uma criatura horrenda, nefasta e cruel. E quando a 

criatura finalmente tem a chance de se mostrar, fica visível que sua índole não surgiu desde 

seu nascimento. O monstro não nasceu ruim, ele se tornou o que se tornou pelas 

circunstâncias que enfrentou, a rejeição de todos, inclusive seu criador, a solidão, o desejo de 

ser compreendido, de amar e ser amado. 

Neste trabalho, busco respostas para meus questionamentos, como: Quem foi Mary 

Shelley? Quais foram suas influências? É possível relacionar os experimentos que foram 

popularizados a partir do século XVIII com o livro? Como as imagens da edição trazidas pela 

Darkside podem ser lidas? Enfim, desta forma fazendo uma análise histórica e talvez 

filosófica da obra e trazer de modo mais recente o debate para a área de História, 

possibilitando assim futuras discussões. Dividirei este trabalho em três capítulos; o primeiro 

                                                           
6Exemplificando com os jogos de Bioshock; nos dois primeiros jogos, a relação do livre comércio e do 

capitalismo é um tema visível no jogo, onde a cidade apenas para cientistas e quem era “livre de crenças cegas”, 

criada no fundo do mar, sucumbe após uma epidemia de vicio causada por uma droga - que era comercializada -, 

chamada Adam. 
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sobre a trágica vida da autora do livro, Mary Shelley e suas influências básicas; o segundo 

tratará sobre a ciência galvânica e mitos como Prometheus envolvidos no livro e o terceiro e 

último capítulo, com as análises de quatro imagens retiradas da edição utilizada. 
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1 MARY SHELLEY: NASCIDA PARA O HORROR 

 

 Este capítulo tem como objetivo percorrer a vida de Mary Shelley7 do seu nascimento 

à morte, pois, acho importante adentrar na vida de alguém que escreveu um sucesso tão 

jovem, e mesmo assim possuiu uma vida tão trágica. Logo após, pretendo explorar 

brevemente suas influências.  

Mary Shelley, nasceu em Londres no dia 30 de agosto de 1797. Como já anunciado na 

introdução, era filha do filósofo William Godwin, nascido em 03 março de 1736, filho de um 

ministro religioso e entusiasta da revolução francesa, que fora escritor, jornalista, romancista, 

ensaísta político e autor infantil. Além de ser considerado um dos precursores do anarquismo 

e utilitarismo, “Godwin, questionava o sistema político, a legislação, a justiça e a política 

econômica.” (OLIVEIRA, 2015, p.95). Sua mãe _ Mary Wollstonecraft _ uma defensora dos 

direitos femininos que cresceu em um lar tumultuado com um pai alcoólatra, violento e uma 

mãe deveras autoritária, sendo que saiu de casa aos 19 anos como acompanhante dos filhos de 

lorde Kingsborough, sempre mandando dinheiro às suas irmãs. Escreveu A Vindication of 

Rights of Woman (1792) e após isso se atirou na Revolução Francesa, onde conheceu Gilbert 

Imlay com quem teve uma relação deveras tempestuosa e complexa, tendo Fanny Imlay como 

fruto desta relação. Wollstonecraft e Godwin se encontraram a primeira vez por volta de 

setembro de 1791. O modo de escrita de Wollstonecraft na época não agradava Godwin e 

vice-versa, então pode-se dizer que os trabalhos de ambos não tiveram proximidade. Foi no 

ano de 1796 que se aproximaram e iniciaram um relacionamento. Se casaram em 29 de março 

de 1797, em uma cerimônia privada na igreja de St. Pancras (FLORESCU, 1998). 

  Apenas onze dias após o nascimento de Mary Shelley, sua mãe falecera com uma 

infecção pós-parto, sendo a jovem criada junto com sua meia-irmã Fanny Imlay por Godwin 

sozinho, até ele se casar novamente, quatro anos depois com Mary Jane Clairmont. Mary Jane 

trouxe para o núcleo familiar, Claire com três anos e Charles com seis. A infância da autora 

foi marcada pela devoção à mãe e seu refúgio era seu túmulo. Mary desaprovava a madrasta e 

Mary Jane tendia a favorecer seus próprios filhos, o que fez Godwin mandar a jovem escritora 

para Kent e depois para a Dundee8. Não necessariamente para evitar conflitos, segundo o 

mesmo, mas para que tal atitude ajudasse Mary a florescer como pensadora. Florescu (1998) 

                                                           
7 Tratarei da autora pelo nome de Mary Shelley para facilitar o entendimento. Também utilizarei os sobrenomes 

para evitar confusão: O sobrenome Wollstonecraft se refere apenas a sua mãe e Godwin apenas para seu pai. 
8 Kent é um condado não metropolitano inglês próximo a Londres, e Dundee é a quarta maior cidade da Escócia.  
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destaca uma fala de Godwin: “Estou ansioso para que ela floresça... como uma filósofa, ainda 

que cínica. Isso aumentaria a força e riqueza da sua personalidade... Gostaria também, que ela 

pudesse ser estimulada a tornar-se industriosa.” (FLORESCU, 1998, p.39). 

 Obviamente a morte prematura da mãe afetou a jovem Mary, que buscava 

compreender a mãe por intermédio de seus escritos e buscava em seu túmulo um tipo de 

refúgio no geral. Radu Florescu (1995) descreve que: 

 

Ao lado desses tufos de vegetação ela se sentaria e conversaria consigo 

mesma e brincaria, até que, advertida pelo crepúsculo, ela se ajoelhava, 

rezava uma oração e dizia um “boa noite, mamãe”, falando adeus ao lugar 

que ela associava a pessoa mais querida, cujo o carinho e amor evocava, 

esperando que um dia elas pudessem se encontrar (FLORESCU, 1995, p.40). 

 

Seu primeiro encontro com Percy Shelley, que viria a ser seu marido, “ocorreu” em 

1812, entre aspas, pois Mary se encontrava na Escócia, contudo, Godwin fez questão de 

mostrar o retrato de sua mãe e comentar sobre a semelhança das duas.9  

Percy Shelley nasceu em 04 de agosto de 1792 em Sussex, província inglesa de 

origem anglo-saxônica e era o mais velho dos irmãos. Percy é descrito como um homem com 

convicções fortes e discussões tempestuosas. Foi expulso de Oxford junto com Jefferson 

Hogg10 em 1811 por causa de um panfleto com relação ao ateísmo. Poucos meses após o 

episódio, Percy começou a encontrar Harriet Westbrook, uma jovem que entregava o dinheiro 

que suas irmãs mandavam para o mesmo “sobreviver” e ficou encantado. Quando o seu 

envolvimento com Percy, chegou aos ouvidos da escola de moças que Harriet estudava, a 

jovem foi alvo de críticas, e quando soube que seria obrigada a retornar ao colégio, escreveu 

uma carta preocupante para o amado, dizendo que preferia a morte. 

 

Para que viver? Ninguém gosta de mim e não tenho ninguém para quem 

gostar. O suicídio será um crime para um ser inútil aos outros e insuportável 

para si mesmo? Uma vez que não há lei divina, pode a lei humana interdizer 

um ato tão natural? (MAUROIS, 1957, p.46). 

 

Desta forma, Percy de certa forma viu-se obrigado a casar com Harriet. Seu primeiro 

contato com William Godwin foi através de uma “carta de fã” para o mesmo. Em 1812, Percy 

Shelley fez a primeira visita ao seu tão adorado mestre, e após isso o casal criou um laço de 

amizade com William Godwin e sua família. Contudo, aos poucos o casamento de Percy 

                                                           
9 Godwin mostra o retrato da mãe de Mary Shelley para Percy e comenta sobre sua semelhança. (Maurois, 1957). 
10 Thomas Jefferson Hogg (1792 – 1862), foi advogado e posteriormente, casou com a amiga de Mary Shelley, 

Jane.  
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afundava e pouco tempo após o nascimento da filha de Harriet e Percy, a jovem mudou sua 

postura, antes descrita como "submissa e passiva" e posteriormente "seca e irônica", que 

segundo Maurois (1957, p.94) impossibilitava uma conversa de reconciliação. Em 1814, 

Percy e Mary finalmente se conheceram. O jovem poeta se encantou quase que 

automaticamente, pois a mesma tinha uma desenvoltura e ideias além do que ele imaginava, 

"seu espírito parecia ser liberado de toda superstição feminina" (MAUROIS, 1957, p.97). 

Percy era fascinado pela dialética e a ciência, estudando as obras de Paracelso11 como 

Godwin.  

Nesse mesmo ano de 1814, Mary e Percy iniciam um romance, mesmo com o poeta 

casado, romance que William Godwin desaprovava, pedindo para que ele não retornasse à sua 

casa e que reatasse com Harriet, o que não aconteceu. No dia 27 de julho de 1814 Mary e 

Shelley fugiram às quatro da manhã, junto de uma das filhas de sua madrasta, Claire 

Clairmont. A mesma é descrita como “apaixonada, violenta, propensa a crises de histeria, 

assim como generosa, incansável, romântica, audaciosa - e convencida” (FLORESCU, 1998, 

p.37). Era aspirante a cantora, sonhando com o estrelato. O porquê de Claire ter acompanhado 

o casal não é certo, não há nenhuma carta, documento ou diário que registre se Claire exigiu 

participar daquilo, ou se pediu e foi aceita de bom grado. O que é certo é que Constatia Claire 

- como a chamavam quando havia atrito entre eles - seria constante na vida do casal 

(QUEIROZ, 2014). A jovem também se envolveu com Lord Byron, amigo do casal, chegando 

a ter uma filha, Allegra, nascida em janeiro de 1817 e morta precocemente em março de 1822. 

Voltando à fuga do trio, foram de carruagem até Dover, uma cidade portuária inglesa, 

onde pegariam uma pequena embarcação até Calais na França. Levaram consigo o idealismo 

jovem e uma cópia da biografia de Wollstonecraft como guia. O destino era Uri na Suíça, 

todavia, em Paris os jovens já passavam por dificuldades financeiras. 

 

Sentiam-se viajantes com uma missão, viam-se a dar os primeiros passos na 

construção de uma comunidade nova, livre de injustiças sociais. Muito ficou 

meticulosamente registado nos seus diários: no de Mary e Percy – Shelley 

and Mary’s Journal Book – e no de Claire. (QUEIROZ, 2014, p. 59). 

 

A viagem entretanto, durou pouco mais de seis semanas, Radu Florescu (1998) lembra 

que, no contexto da época, a Europa se encontrava em dificuldades devido ao exílio de 

Napoleão e era “atormentada por cossacos, bandidos e soldados em fuga, que estupravam, 

                                                           
11 Pseudônimo de Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493 – 1541) foi um médico, 

alquimista, físico, astrólogo e ocultista, suíço-alemão. A ele também é creditado a criação do nome do elemento 

zinco. 
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pilhavam e queimavam na hora o que não podiam consumir” (FLORESCU, 1998, p.51). Os 

jovens acostumados com certo conforto tinham que se hospedar em locais precários, onde “as 

camas eram tão sujas que Mary e Claire não tinham coragem de se deitar, ratos enormes 

andavam na escuridão roçando-as” (MAUROIS, 1957, p.107).  Claire relatava em seus diários 

a "sujeira" que tais locais eram. Ao chegarem à Suíça, a estadia durou pouco tempo, sem mais 

dinheiro e em quartos alugados com pouco conforto e um fogão que nada ajudava no 

aquecimento, Shelley anunciou o desejo de voltar em voz alta e ambas concordaram 

(MAUROIS, 1957). Ao voltarem, o escândalo da fuga havia se alastrado e sobre seus ombros 

pesavam os julgamentos de pecado e comportamento impróprio, principalmente sobre Mary 

Shelley. Percy basicamente sustentava a casa com empréstimos de causa mortis12, e foi nesse 

contexto que a primeira filha do casal nasceu em 1815. Prematura, a bebê morreria pouco 

tempo depois. Percy e Mary viviam mudando para se livrarem de credores, além do 

isolamento pelo escândalo, contudo ambos continuavam estudando, lendo e escrevendo 

(QUEIROZ, 2014). 

Após o nascimento do segundo filho William, em 1816, Percy, Mary e Claire, 

partiram da Inglaterra no dia 3 de maio daquele ano, rumo a Genebra para encontrar com 

Byron. Shelley alugou uma construção chamada Maison Chapuis, próximo ao lago Léman na 

Suíça, e o grupo de amigos - que além dos já citados- contava com o jovem médico Polidori13, 

que junto de Byron hospedaram-se em uma mansão vizinha chamada Villa Diodati. O grupo 

atraía a atenção dos britânicos que se encontravam no local, estes - muito ocupados 

obviamente - tinham tempo de enviar relatos sobre Percy viver com as duas irmãs e suas 

movimentações entre as casas vizinhas. Os jornais britânicos publicavam tais assuntos como 

abutres e o apelido de “liga do incesto” foi atribuído ao grupo (QUEIROZ, 2014).  

No verão de 1816 chamado de "o verão que nunca aconteceu"14 – em meio às 

atividades vulcânicas - na noite tempestuosa do dia 16 de junho o grupo de amigos se reuniu 

em torno da lareira e Byron tomou a frente lendo um compilado de histórias de terror, 

Fantasmagoriana15 (1812). Após a leitura, Byron sugeriu a todos que escrevessem um conto 

de terror. "Por alguma razão, ele deu estímulo adicional a Mary, convidando-a para 

                                                           
12 Imposto ou taxação pago sobre o valor líquido de uma herança ou legado. 
13 John Polidori (1795 - 1821) foi um escritor inglês e médico, autor do livro já citado anteriormente, The 

Vampyre (1819). 
14 “Em abril de 1815 o vulcão Tambora, na Indonésia, explodiu com extrema violência, lançando na atmosfera 

milhões de toneladas de gases e materiais, protagonizando a maior erupção vulcânica do último milénio. No ano 

seguinte, por causa disso, as temperaturas dos meses estivais sofreram um abaixamento abrupto na Europa e na 

América e, por isso, 1816 ficou conhecido como "o ano que não teve Verão” (NAVES, 2009). 
15 uma antologia de contos alemães de histórias de fantasmas, traduzido para o frances, por Jean-Baptiste Benoit 

Eyries, sendo publicado em 1812. 
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publicarem juntos a história." (DE BRITO, 2017, p.16). No mesmo ano, ao retornarem a 

Londres, Fanny Imlay, meia-irmã de Mary Shelley, cometeu suicídio. Tendo a personalidade 

tímida e semblante triste, Fanny ficou na casa à mercê do mau humor do casal Godwin, que 

muitas vezes com indiretas diziam que não iriam mais sustentá-la. Entretanto a jovem não 

conseguia arrumar emprego como professora devido aos escândalos que cercavam as irmãs. 

As razões para o suicídio não são claras, talvez uma depressão profunda por ter que lidar com 

os lamurios de William Godwin, talvez inveja, talvez estivesse apenas cansada de sua 

situação; só a própria Fanny poderia dizer.  Contudo houveram acusações por parte da 

senhora Godwin de que Percy Shelley seria o motivo, acusação que abalou os nervos do 

poeta. Em sua carta suicida Fanny desabafa; 

 

Decidi há muito tempo que não tinha nada de melhor para fazer do que pôr 

termo a existência de uma criatura cujo nascimento foi desgraçado e cuja a 

vida não passou de uma série de aborrecimentos para aqueles que arruinaram 

a saúde tentando dar-lhe o sustento. Talvez ao saberem de minha morte, 

vocês sintam alguma tristeza, mas dentro em pouco terão a dita esquecer ter 

existido um dia a criatura que se chamou [...]. (MAUROIS, 1957, p.133). 

 

Em 10 de dezembro foi Harriet, ex-mulher de Shelley, que suicidou jogando-se no rio 

Serpentine em Londres. Percy decidiu então, tentar ficar com a guarda de seus filhos e 

escreveu à Mary sobre isso, contudo os Westbrook, a família de Harriet, interviram com o 

argumento de que sua opinião religiosa e estilo de vida seriam inadequados para as crianças. 

Para tentar mudar um pouco a imagem do casal, Mary e Percy se casam, e a autora se torna 

oficialmente a “nova senhora Shelley”. 

 

A conselho de um advogado, mas contra os seus princípios, casaram. De 

nada lhes valeu, o casamento não apagava o passado; a custódia foi-lhes 

negada. No julgamento, o Lorde Chanceler Eldon trouxe a lume o ateísmo 

de Shelley, a sua posição política radical, a ‘liga do incesto’ a que 

pertenciam (QUEIROZ, 2014, p.60). 

 

Em 1817, Mary finalmente terminou o romance Frankenstein (1818) e o publicou no 

início de 181816, com uma encadernação pobre e poucas cópias.  Ainda assim a obra vendeu 

rapidamente, sendo considerado um best-seller da época.  As críticas iniciais consideravam o 

livro uma “fábrica de absurdos”, enquanto outras foram favoráveis, mas segundo Florescu 

                                                           
16 Alguns textos datam janeiro como a publicação, outros, março, então preferi deixá-lo sem data definida. 
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(1998), a maior crítica veio de Sir Walter Scott17, que comentou que preferia Frankenstein 

(1818) a qualquer um de seus próprios romances. Mary e Percy começaram a corrigir o 

manuscrito do romance, antes mesmo de saírem críticas em relação a problemas gramaticais e 

de profundidade.  

Voltando a sua vida privada, após o nascimento de sua terceira criança, Clara, em 

1818, o casal saiu novamente de Londres no dia 12 de março rumo à Itália. Além de seus 

filhos William e Clara, acompanhava-os Claire Clairmont e sua filha Allegra, fruto de seu 

envolvimento com Byron. Entretanto, Byron recusou-se a ver Claire e disse que cuidaria da 

criança, se Claire não lhe dirigisse mais a palavra18.  

Já na Itália, Mary, Percy, Byron e Leigh Hunt19, fundam um periódico literário, 

chamado The Liberal. “O fulgurante e talentoso círculo de Pisa em que se move vai ser 

apelidado por Southey ‘a escola satânica’. Os jornais conservadores britânicos ocupam-se a 

denegrir as suas imagens.” (QUEIROZ, 2014, p.60) contudo, a tragédia italiana estava apenas 

prestes a começar. 

Em poucos meses, descrito de forma incerta pelos textos, falecem seus dois filhos - 

Clara de uma infecção intestinal, William de malária, Mary tem um aborto que quase lhe 

custa a vida, e por fim a filha de Byron e Claire, como já dito anteriormente, falece de tifo. A 

depressão e o isolamento a assombram e Mary refugia-se no escrever, tendo produzido 

durante essa época Matilda (1819-20) e Valperga (1823). Em 1819, nasce Percy Florence 

Shelley, o único filho que sobreviveria e cuidaria da mãe mais tarde. No dia 8 de junho de 

1822, Percy Shelley falece em um naufrágio ao retornar para casa20.  Em seu diário, Mary 

confidenciaria:  

 

Durante oito anos comuniquei com ilimitada liberdade com alguém cujo 

génio transcendia a grande distância o meu, despertava e guiava os meus 

pensamentos. […] Agora estou só oh, tão só! […] Pensei em como tinha sido 

superiormente privilegiada ao estar unida a alguém a quem me podia revelar 

e que me podia compreender! Bem, agora estou reduzida a estas páginas 

                                                           
17 Sir Walter Scott (1771 - 1832), nascido na Escócia era novelista histórico, dramaturgo, poeta, e historiador, e 

criou clássicos da literatura inglês e escocesa, como Ivanhoe (1820). 
18 “[...] Não queria ver Claire por coisa nenhuma dessa vida e fugiria de todos os lugares donde ela se 

aproximasse; quanto à pequena, estava pronto a encarregar-se de sua educação, mas sempre com a condição de 

ser o único a mandar nela.” (MAUROIS, 1957, p.143). 
19 James Henry Leigh Hunt (1784 – 1859) era um poeta, crítico e ensaísta inglês. 
20 Esta nota serve mais como um extra para os últimos meses de Percy; que mesmo ainda casado, Shelley, quase 

fez com Mary o que fez com Harriet. Em uma de suas viagens com Byron conheceu Jane, uma cantora jovem, 

que segundo Maurois (1957), ele sentiu exatamente como sentiu ferido por Harriet, se antes ela era a rabugenta, 

agora o rosto de Mary, cansado, lamurioso e imperfeito, o fazia ter tais sentimentos por Jane. O autor também 

reforça, que apesar disso, Shelley, contudo não acreditava que valia a pena “destruir” seu relacionamento para 

reconstruir tudo novamente.  
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brancas que mancho com negras imagens (FELDMAN; SCOTT-KILVERT, 

1995 apud QUEIROZ, 2014, p.61). 

 

Depois da morte de Percy - que foi cremado na praia -Mary Shelley tentou resistir o 

quanto pôde na Itália, principalmente para cuidar de seu filho, Percy Florence. Quando se deu 

por vencida, retornou a Londres, em agosto de 1823, para pedir ajuda ao avô paterno de seu 

filho, Sir Timothy, que recusava-se a vê-la, mas que por meio de advogados concedeu uma 

pequena ajuda anual para o neto. Após o primogênito do primeiro casamento de Percy, 

Charles, morrer de tuberculose em 1826, Percy Florence se torna sucessor legítimo da herança 

de Sir Timothy e do título de baronato. Todavia, os avós paternos nunca perderam o 

desinteresse por ambos e Mary nunca se encontrou com a família do marido. Sir Timothy foi 

rígido, para ter seu sustento garantido a autora não poderia publicar, nem em seu nome, nem 

no nome de Percy Shelley e muito menos se ausentar do país. Mary então parou de assinar 

suas publicações, contudo, continuava escrevendo romances, contos, crônicas, críticas, 

poemas para periódicos e anuários. Além de colaborar nos cinco volumes dedicados à 

biografia da enciclopédia dirigida por Dionysius Lardner.21, Mary considerava o gênero 

biográfico o meio mais adequado de veicular a História.  

 

Uma historiografia convencional – que descrevesse a trama de conquistas 

militares e do poder monárquico, um amplo traçado dos movimentos 

nacionais na direção do progresso – não lhe interessava. Ainda que não 

desprezasse o rigor dos factos, Mary via na convergência entre a biografia e 

a História um meio de, através da vida passada, chamar a atenção para a 

política do tempo presente. (QUEIROZ, 2014 p. 64) 

 

Mary também ficou conhecida por organizar toda a coleção de escritos de Percy 

Shelley, pela qual ganhou créditos, mesmo que publicando anonimamente. Em 1839 seu 

sogro acabou cedendo e permitiu que Mary publicasse o restante dos poemas de Percy. 

A dedicação da autora à educação do filho rendeu frutos, Florence Shelley, estudou na 

escola pública de Harvard, se graduou em Cambridge e quando seu avô morreu, herdou aos 

24 anos, o título de 3º barão de Castle Goring, junto com as propriedades da família Shelley. 

Mas em última tacada, Sir Timothy antes da morte, passou o máximo de seus bens para sua 

mulher e filhos, para garantir que Mary e Percy Florence não tivessem, por assim dizer, algum 

luxo.  

Com o cuidado em torno das finanças de Florence Shelley e o casamento com Jane St. 

John, Mary pôde ter algum descanso, assim, voltando diversas vezes à Itália, país onde deixou 

                                                           
21 Dionysius Lardner  (1793 –1859), fora um escritor irlandês, popularizou a ciência e tecnologia e editou 133 

volumes de sua enciclopédia.  
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as cinzas do marido e dos dois filhos. Seus últimos anos de vida, foram marcados por intensas 

dores de cabeças e paralisias, que eram em parte amenizadas pela companhia do filho e da 

nora, com quem tinha uma boa relação. No dia de 1 de fevereiro de 1851, Mary Shelley 

falece, provavelmente em decorrência de um tumor cerebral (QUEIROZ, 2014). 

 

 Mary Shelley, deixou sete romances: Frankenstein: Or The Modern Prometheus 

(1818), Matilda (1819-20), Valperga; or, The Life and Adventures of Castruccio, Prince of 

Lucca (1823), The Last Man (1826), The Fortunes of Perkin Warbeck, A Romance (1830), 

Lodore (1835), Falkner. A Novel (1837). A carreira literária da autora se iniciou e finalizou 

com dois livros de viagens: History of a Six Weeks’ Tour through a Part of France, 

Switzerland,Germany, and Holland; with Letters Descriptive of a Sail round the Lake of 

Geneva, and of the Glaciers of Chamouni (1817), e Rambles in Germany and Italy, in 1840, 

1842, and 1843 (1844). Além de um enorme número de contos, ensaios, críticas literárias e a 

coordenação de textos literários, destacando a organização e notas de Percy Shelley. 

 

1.2 Influências e lendas.  

 

Finalizados os fatos sobre a vida de Mary, tentarei fazer algumas considerações em 

relação à sua figura e influências, sua história foi marcada por complexos e dramas, por assim 

dizer, e ainda assim é uma personalidade esquecida com relação à sua obra, como diz Jean-

Jacques Lecercle em Frankenstein – mito e filosofia – (1991), “a criatura eclipsou o criador 

em nosso caso duas vezes, pois, se o monstro eclipsou Victor, que o produziu, eclipsou 

também, completamente o autor que o concebeu” (LECERCLE, 1991, p.11). Tal apagamento 

histórico da autora é possível de ser visto até hoje, pois, se questionarmos quem é 

Frankenstein a maioria associará o personagem à criatura grande e de movimentos enrijecidos 

dos filmes, com dicção confusa e desejo incessável de matar. Por outro lado, há um 

apagamento, talvez não intencional, de sua autora, Mary Shelley. 

 Antes de comentar sobre as influências das personalidades com quem Mary conviveu, 

voltarei às viagens da jovem pela Europa, onde ela possivelmente conheceu o castelo 

Frankenstein. A lenda que gira em torno de tal nome é colocada como existente há mais de 

mil anos e o nome Arbogast von Frankenstein , pode ser datado até certo momento na 

História. O primeiro registro inclusive, foi em relação ao castelo, que inicialmente construído 

na metade do século XIII por volta de 1250, segundo Florescu (1998). Ainda segundo o autor, 

Frankenstein , na Alemanha, significa literalmente castelo ou rochedo dos Francos, que foi 
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uma poderosa tribo germânica. Ainda sobre a família, há uma lenda, explorada pelos irmãos 

Grimm, sobre um dragão que aterrorizava a vizinhança e apenas com o sacrifício de uma bela 

virgem do vale a fera seria convencida a voltar para fundo córrego de onde saíra. A bela 

jovem Anniemarie seria o sacrifício escolhido para o monstro, contudo, Sir Georg, saiu e 

enfrentou o dragão para salvar a donzela que ele amava em segredo. Sir George matou o 

dragão, mas o monstro o atingiu na perna esquerda e o injetou veneno, ferindo-o mortalmente. 

A curiosidade seria, Sir Georg aparentemente existira, sendo possível encontrar seu túmulo 

com a efígie do cavaleiro esmagando a cabeça de um tipo de serpente na igreja da vila de 

Nieder-Beerbach, com os seguintes dizeres: “No ano de Nosso Senhor de 1531, no dia de 

Santa Lucia, o nobre e honrado Georg von Frankenstein faleceu; Deus tenha misericórdia 

dele.” (FLORESCU, 1998, p.68-69).  

Quando o último Frankenstein “legítimo” faleceu, seus descendentes venderam o 

castelo e migraram para Umstadt, na Alemanha, onde seus descendentes ainda vivem. 

Florescu (1998), que busca em seu livro22 desvendar os segredos de Mary e sua criação, diz 

que recebeu uma carta de um de seus descendentes querendo a dissociação do nome e dizendo 

que não tinham nenhuma ligação com a autora23. Entretanto, o autor lembra que na época da 

primeira passagem de Mary por ali, no ano de 1814, a família ainda possuía diversos terrenos 

e propriedades, além de produzir o vinho Frankenstein. É possível que Mary durante a 

viagem de 1814 tenha tido contato com essas lendas, assim como Konrad Dippel, que 

supostamente viveu no castelo durante muito tempo e tinha fama de tentar criar vida artificial. 

Sua figura será tratada mais adiante de forma detalhada. O certo é: possivelmente toda a 

mística em torno nome Frankenstein e suas histórias, deve ter se enraizado na cabeça da 

autora, e assim quando Mary precisou de um nome, provavelmente foi o que melhor se 

encaixou. Afinal, um local com histórico de criação de vida artificial e um jovem cientista 

buscando a mesma coisa, parecem combinar.  

 Voltando à figura da autora, e agora falando sobre suas influências em seu círculo de 

convivência, uma das primeiras coisas que diversos textos tratam é sobre a conversa de Dr. 

Darwin que a própria Mary retrata tanto no prefácio de 1818 como no de 1831, demonstrando 

que ela não estava alheia à questão que seu pai e seu marido tanto adoravam,  a ciência 

natural. Além das conversas sobre filosofia natural, que pairavam no meio romântico dos 

                                                           
22 O livro citado no caso é Em Busca de Frankenstein (1998), onde o autor busca literalmente desvendar a 

inspiração de Mary Shelley para escrever o romance.  
23 “nossa família vendeu nosso lar ancestral, o Castelo Frankenstein próximo de Darmstadt, no ano de 1662; 

desde aquela época não temos qualquer ligação com ele. Ulstadt, onde atualmente residimos, não tem qualquer 

ligação com Mary Shelley” (FLORESCU, 1998, p. 70). 
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amigos de Mary, também podemos citar, a tradução feita por Percy de Prometeus 

acorrentado24 (c. 525 AC - 456 AC) de Ésquilo. Prometheus era uma figura bem simbólica e 

Mary soube utilizar sua imagem de uma nova forma, 

 

Mary era sábia. Utilizou imagens de maneira bastante apropriada, não para 

mostrar a rebelião ou a audácia de desafiar os deuses, mas para contrastar a 

arrogância prometeica com a humildade sagrada face a natureza (DE 

BRITO, 2017, p.20). 

 

 Desta forma, a autora falava não sobre a rebeldia e o quão especial ele era, mas sim as 

consequências de ter um poder tão perigoso em suas mãos. A falta de informação de como 

Mary conseguiu inspiração para seu romance é dita por muitos biógrafos como proposital,25 

pois, assim todo um mito em relação a isso seria construído. Outras influências que são 

notadas, são por exemplo a de Fausto26 (1808). Segundo C. Dedeyan (S/D), há semelhanças 

entre Dr. Fausto e Victor Frankenstein; cegos pelo conhecimento e orgulhosos, passam do 

limite e o monstro e Mefisto não se assemelham em relação a sua maldade, e sim com a 

eloquência que ambos possuem. (Lecercle, 1991, p.21) O paraíso perdido27 (1667) é visto 

diretamente na obra, além do prefácio feito por Shelley, o monstro encontra-o “por acaso” em 

um bosque, e ambas obras possuem a queda dos personagens por adquirirem certo 

conhecimento. As influências e semelhanças dos poemas de Milton com o livro de Mary 

Shelley será discutida mais profundamente no próximo capítulo. 

 Em relação à linha temporal do livro, ela não é clara. Contudo, nos inícios de cartas, 

sempre há um começo de data como “17...”, mas se analisar as obras lidas pelo monstro, 

como Werther28, publicada em 1774, há uma chance de localização temporal, mesmo que não 

tão clara. Por exemplo, quando Victor para em Oxford a caminho da Escócia, ele comenta 

sobre o local em que Carlos I fizera o levante de suas forças, que ocorrera no ano de 1642. 

Além disso, na passagem há a sentença “mais de um século e meio antes”, o que também 

                                                           
24 É um conto, sobre um titã que rouba a chama sagrada para dá-la aos homens. Os deuses irados com sua 

rebeldia, o punem, deixando-o amarrado em uma rocha por toda eternidade enquanto uma águia comia seu 

fígado, que sempre se regenerava no próximo dia. 
25 Tanto seus diários, como o de Percy e Claire tem poucas informações, e páginas rasgadas sobre a época de 

escrita do romance.  
26 Escrito por Goethe, é um poema baseado em uma lenda medieval, o poema conta a história de Fausto, um 

homem que já possui um imenso conhecimento, mas ainda sim está insatisfeito, buscando melhor aparência e 

mais saber, faz um pacto com o demônio Mefistófeles. 
27 Poema épico do século XVII, escrito por John Milton narra sobre os anjos caídos após a rebelião de Satã. O 

mesmo, articula um plano para fazer Adão e Eva comerem o fruto proibido para então, observar sua queda 

enquanto divino e perfeito. 
28 Os Sofrimentos do Jovem Werther, foi escrito por Johan Wolfgang von Goethe e é considerado o marco inicial 

do romantismo, o livro é narrado em terceira pessoa, onde o jovem Werther conta a história de seu amor 

impossível por Charlotte, que estava prometida em casamento. Curiosamente, atribui-se a este livro uma onda de 

suicídios na época. 
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ajuda a localizar temporalmente. Somando um século e meio e juntando o início de século 

dado no livro (“17...”), o romance teria acontecido entre 1792 – 1799, em plena Revolução 

Francesa Todavia, não há como cobrar uma cronologia linear, já que Victor também cita 

versos do poema “Mutability” de Percy Shelley, lançado em 1816 (LECERCLE, 1991). 

Uma dúvida que me surge; teria o monstro de Shelley algo a ver com sua meia irmã, 

Fanny? O conto começara em 1816, ano em que Fanny morreu. Teria Mary feito de sua 

imagem, semelhança do monstro? Já que em diversos textos, como o de Florescu (1998) e o 

de Maurois (1957), Fanny sempre é descrita como alguém solitária e de semblante triste. 

Talvez o monstro fosse uma metáfora da irmã. Abandonada por Mary e Claire, Fanny, 

também tinha uma formação culta, mas ficou sozinha com seu padrasto e madrasta29, sendo 

rejeitada tanto dentro de casa como pela sociedade, graças às aventuras das irmãs, terminando 

sua vida de forma trágica como o monstro, que no livro põe fogo em si mesmo ao final. 

 Voltando a autora, as influências de Mary não poderiam ser mais cultas. Criada num 

meio intelectual, e acima de tudo, tendo vontade de escrever, a autora traz consigo uma 

bagagem de leituras extensa, que mesmo involuntariamente, pode tê-la influenciado em suas 

criações. Além disso, as viagens pela Europa e suas lendas, também ajudaram a crescer todo 

um imaginário em relação ao romance e ao se tratar de influências. O capítulo que se inicia a 

seguir, de forma mais direta em relação à cientificidade de Frankenstein (1818), com 

alquimistas, naturalistas e galvânicos e suas experiências com corpos e eletricidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Lembrando: Fanny Imlay era filha do caso amoroso de Wollstoncraft com o diplomata Gilbert Imlay. Sendo 

assim, Godwin era seu padrasto e sua segunda esposa, Jane, sua madrasta.  
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2 PROMETHEUS ACORRENTADO 

  

 Neste segundo capitulo, inicialmente pretendo analisar o conto de Prometheus, já que 

“Prometheus Moderno” é constado no título desde a primeira edição lançada do livro, ligando 

o mito com Victor e o monstro. Em segunda instancia, falarei também sobre o galvanismo e 

suas experiências, também os ligando a história do romance. 

 O nome “Prometeu Moderno” no título é referente à mitologia grega. Prometheus, 

filho de Japeto e Ásia ou Hera e Eurimedon (depende da versão), concedeu o poder do 

pensamento e raciocínio, bem como transmitiu diversas aptidões. Contudo, Zeus ao perceber a 

preferência dos mortais por ele, sentiu-se enciumado, e tudo piorou quando o deus descobriu 

que estava sendo enganado. Com raiva, Zeus retira o domínio do fogo dos humanos. 

Prometeu então, rouba o fogo.30 

 Depois disso, Zeus pune Prometheus, decretando a Hefesto que o prendesse em 

correntes no alto do monte Cáucaso. Em seu cativeiro, ele seria diariamente bicado por uma 

águia que destruiria seu fígado. Sendo ele imortal, já pode imaginar que isso seria reiniciado a 

cada dia. Tal tortura, durou até o dia em que Hércules o libertou, substituindo-o pelo centauro 

Quíron. Pela determinação de Zeus, só outro imortal podê-lo ia libertar e o Quíron havia sido 

atingido por uma flecha que não lhe permitia a cura. Sendo assim, Zeus permitiu a 

Prometheus se tornar mortal e perecer normalmente.  

 Fazendo paralelo com o monstro de Frankenstein, a semelhança se remete ao 

conhecimento, que seria o fogo, e a força que emana simbologia, o estereótipo da criatura. No 

início de suas pesquisas, Victor Frankenstein desejava acima de tudo, sintetizar um ser 

artificial, ultrapassando o segredo da vida.  Fazer algo além de um homúnculo, um ser 

humano mais rápido, mais forte, mais resistente. Contudo, não contava com seus sentimentos 

e consciência. Quando finalmente atingiu seu objetivo, talvez o fato de realmente ter 

conseguido o assustou. A criatura não era só matéria. O que era a criatura então se nada além 

de um erro? Victor remoeu esta dúvida por todo livro. 

 Apenas Victor sabia o que esperava da própria criatura, contudo, ele não imaginava 

que a criatura desejaria algo além da adoração ao seu criador. Descartes ao escrever “O 

Tratado do homem”, afirma que o corpo do ser humano é uma criação artificial, como um 

relógio e moinhos. É visível como isso se encaixa à obra Frankenstein (1818), “Com o tão 

                                                           
30  Já outra versão justifica essa peripécia de Prometeu como uma forma de obter para a raça humana um 

elemento que lhe garantiria a necessária supremacia sobre os demais seres vivos. 
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conhecido: penso, logo existo, Descartes está reduzindo o ser a uma consciência pensante.” 

(MOREIRA, 2000, p.40).  

 Segundo, José Paulo Paes, um traço que assemelharia a criatura com o conto, seria a 

aparência do monstro em relação aos titãs “que é descrito na mitologia greco-romana como 

um ser de estatura gigante e de força física extraordinária” (PAES, 1985, p.239). 

 Outro modo de definir a criatura é por meio do racionalismo, onde todo o universo era 

a razão e somente Deus e o espírito humano não poderiam ser explicados de maneira 

quantitativa (MOREIRA, 2000). 

 Sendo assim, o mundo seria algo mecânico e, segundo Moreira (2000), o 

Cartesianismo permitiu que o homem se distanciasse intelectualmente da fé. Contudo,  um 

corpo sem alma é o mesmo que um cadáver, e isto definiria a criatura. Victor deu a vida para 

um corpo inanimado, transcendendo assim a ordem natural. 

 A relação entre Victor e a criatura também pode ser uma metáfora relacionada com 

Prometheus. No mito Prometheus só pode ser libertado se outra criatura imortal for colocada 

em seu lugar. Talvez a libertação de Victor do monstro poderia ser a criação de sua 

companheira, que não fora acabada pelo cientista. Ou talvez, a criatura fosse Prometheus, por 

só poder se libertar após a morte de seu criador.  

 Independente de como possamos colocar as possíveis interpretações do mito aqui, é 

certo que Mary Shelley o reinventou a partir do momento que publicou sua obra, tornando-o 

mais sombrio e tecnológico – para sua época - aprofundando as questões humanas sobre o que 

é essencialmente bom e ruim, e a relação entre ciência e ética.  

 

2.1 Galvanismo e a criação 

O galvanismo é presente no livro, a própria Mary comenta sobre isso em sua 

introdução de 1831 de modo indireto. Também é comum as reproduções de cenas acerca de 

grandes tempestades e antenas ou objetos de metais que conduziriam a energia para o 

monstro. Esta ciência envolve eletricidade aplicada em corpos, provocando espasmos e 

estímulos involuntários dos mesmos e foi difundida principalmente entre o século XVIII e 

XIX. A autora, tendo convivido em meio a influências do romantismo, por intermédio de sua 
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roda de amigos e esposo, apresenta alguns elementos31 que são visíveis em Frankenstein, 

como a crítica à chamada quantificação da vida32.   

  Desta forma, neste tópico pretendo analisar uma das cenas de ápice do romance, 

encontrada no início do capítulo V, que corresponde a realização do desejo final de Victor 

Frankenstein ao conseguir criar vida artificial e seu horror em sequência ao perceber o que 

tinha feito.  E então, discorrer sobre o pensamento Galvânico, seus utilizadores e sua relação 

com o livro. 

Foi em uma noite triste de novembro que contemplei o sucesso de minha 

obra. Com uma inquietação que quase chegava à agonia, reuni ao meu redor 

os instrumentos vitais que pudessem infundir uma centelha de existência na 

coisa sem vida que jazia aos meus pés. Era quase uma da manhã; a chuva 

triste tamborilava nas vidraças e minha vela já quase se apagava quando, por 

um bruxuleio de uma luz semiextinta, vi o olho amarelo e baço da criatura; 

ela respirou fundo e um movimento convulsivo agitou seus membros.  

Como posso descrever as emoções ante a catástrofe ou como retratar o 

infeliz que com dores e cuidados infinitos esforcei-me por formar? Seus 

membros eram proporcionados e escolhera belas feições. Belas! Bom Deus! 

Sua pele amarelada mal cobria o contorno dos músculos lustroso e 

ondulante, os dentes possuíam uma alvura perolada, mas essas exuberâncias 

só faziam um contraste mais horrendo ainda com os olhos úmidos que 

pareciam se diluir nas cavidades em que jaziam, sua compleição ressequida e 

os lábios retilíneos, enegrecidos.  

Os diferentes acidentes da vida não são tão mutáveis como os sentimentos da 

natureza humana. Trabalhei com afinco por quase dois anos com o único 

propósito de infundir vida em um corpo inanimado. Para isso, privei-me do 

descanso e da saúde. Desejara esse projeto com um ardor que em muito 

excedia minha moderação; mas agora que terminara, a beleza do sonho se 

desvaneceu, e meu coração estava repleto de desgosto e horror. Incapaz de 

suportar o aspecto do que criara, corri para fora do cômodo e continuei a 

andar por meu quarto por um bom tempo, sem conseguir aquietar a cabeça 

para dormir. Finalmente, a lassidão se sucedeu ao tumulto que antes 

suportara e lancei-me na cama sem me trocar, empenhando-me para 

conseguir uns poucos momentos de esquecimento. Entretanto, foi em vão. 

Dormi, é verdade, mas fui perturbado pelos sonhos mais ferozes. Pensei ter 

visto Elizabeth, no auge de sua saúde, andando pelas ruas de Ingolstadt. 

Satisfeito e surpreso, abracei-a, mas ao dar-lhe o primeiro beijo em seus 

lábios, eles tornaram-se lívidos, com um tom de morte; suas feições 

pareceram mudar e pensei que segurava o cadáver de minha falecida mãe 

nos braços; uma mortalha envolvia-lhe o corpo e vi os vermes da tumba 

                                                           
31 Além das artes, o romantismo pode ser posta como “corrente sociopolítica (aliás, inseparável de suas 

manifestações culturais e literárias)” que um dos seus traços seria “a nostalgia das sociedades pré-capitalistas e 

uma crítica ético-social ou cultural ao capitalismo” (SILVEIRA, NEPOMUCENO apud LÖWY, 1990, p. 12). 

32 Quantificação da vida, isto é, a total dominação do valor de troca (quantitativo), do cálculo frio do preço e do 

lucro, e das leis de mercado, acima do conjunto do tecido social” (LÖWY, 1990, p. 36-37). 
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rastejando-se nas dobras do tecido. Acordei do sono horrorizado. Um suor 

frio cobria minha testa, meus dentes rangiam e todos os membros se 

convulsionaram quando, à luz turva e amarelada da lua, forçando a passagem 

pelas persianas das janelas, avistei o desgraçado – o monstro miserável que 

criara. Afastou o reposteiro da cama e seus olhos, se é que poderia chama-los 

dessa forma, fixaram-se em mim. Abriu a boca e murmurou alguns sons 

inarticulados, enquanto um sorriso de esgar enrugava lhe as bochechas. Era 

possível que tivesse falado, mas não pude ouvi-lo. Estendeu uma das mãos, 

aparentemente para me deter, mas escapei e desci correndo pelas escadas. 

Refugiei-me no pátio da casa em que morava, onde permaneci durante o 

restante da noite, andando de um lado para o outro em grande agitação, 

escutando atentamente, captando e temendo cada som como anunciadores da 

chegada daquele corpo demoníaco que, tão miseravelmente, dotei de vida. 

Oh! Nenhum mortal poderia suportar o horror daquele semblante. Uma 

múmia ressuscitada não seria tão medonha quanto aquele infeliz. 

Contemplei-o quando ainda não estava terminado; na ocasião era feio, mas 

quando seus músculos e suas articulações foram capazes de se mover, 

tornou-se uma coisa tão horrenda que nem Dante poderia ter concebido. 

(SHELLEY, 2017, p. 75 – 76). 

 

 Neste trecho, Victor, sendo fascinado pelos limites, buscou inspiração na filosofia 

natural. Apesar de não citado diretamente, podemos encontrar as inspirações de Shelley a 

partir de sua introdução na edição de 1831, onde a autora diz:  

Falaram dos experimentos do Dr. Darwin (não me refiro o que o doutor 

realmente fez ou ao que afirmou ter feito, contudo, tanto mais para meu 

proposito, falo daquilo que, na ocasião se dizia que fizera), que preservou em 

uma caixa de vidro um punhado de aletria até que, por algum meio 

extraordinário, começou a mover-se voluntariamente. Não era, portanto, a 

vida que tinha de ser dada. Talvez um cadáver pudesse ser reanimado. O 

galvanismo já dera uma amostra de tais coisas. Talvez as partes que 

compõem uma criatura pudessem ser manufaturadas, ajuntadas e dotadas de 

ardor vital. (SHELLEY, 2017, p. 18) 

 

 O Galvanismo foi difundido durante os séculos XVIII e XIX, em experiências de 

estimulação dos músculos por meio de impulsos de correntes elétricas. Essa corrente de 

pensamento fora iniciada pelo italiano Luigi Galvani33, em 1780, ao descobrir que podia fazer 

os músculos de um sapo morto responder aos estímulos elétricos. Em uma época em que a 

religião perdia força e ocorria a valorização do pensamento racional, o Galvanismo 

rapidamente se popularizou, tentando responder a diversas perguntas em relação à vida e sua 

criação. Em 1751 a Inglaterra aprovou uma autorização para que os corpos de assassinos 

                                                           
33 Luigi Galvani (1737 – 1798) foi químico, participando na criação de pilhas. Atualmente o medidor de corrente 

elétrica se chama galvanômetro em sua homenagem, além de pilhas e Galvanização ser o nome dado ao processo 

de recobrir um metal com outro.  
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fossem fornecidos para pesquisas de tal cunho, desta forma, podemos retirar mais uma 

referência de Frankenstein (1818). No livro, Shelley não discorre sobre como Victor 

consegue os corpos, mas, em função do contexto, poderíamos crer que se tratava de cadáveres 

de criminosos executados. 

  Como utilizador do Galvanismo podemos citar Andrew Ure, assistente de um dos 

professores de anatomia da Universidade de Glasgow, que tentou restaurar a vida carregando 

uma bateria com ácidos nítrico e sulfúrico diluídos, antes injetar no corpo de Matthew 

Clydesdale, um mineiro de 35 anos recém-executado por ter assassinado um homem de 80 

anos com uma picareta. O assassino fora enforcado e teve o sangue drenado antes do 

experimento. A descrição do cientista foi de que as convulsões ocorridas se assemelharam 

com “um violento tremor de frio”. Todavia, Frankenstein (1818) havia sido escrito dois anos 

antes, sendo publicada na mesma época que o experimento.  

Podemos citar também o experimento de Aldini34, que em 1803 realizou sua 

experiência mais famosa. Com o corpo de George Foster, um criminoso que fora enforcado 

pelo assassinato da esposa e da filha. 

 

Quando Aldini aplicou os bastões condutores, conectados a uma grande 

bateria, à face de Forster, “a mandíbula começou a tremer, e os músculos 

próximos foram horrivelmente contorcidos, e o olho esquerdo abriu.” O 

ápice do desempenho veio quando Aldini colocou a sonda no reto de Forster, 

resultando em um punho cerrado socando o ar, como em fúria, sua perna 

chutando e suas costas arqueando violentamente. (GLUON/BLOG, 2009.)] 

 

  No livro não é mencionado o modo como o monstro é criado, a cena muda em 

instantes de uma felicidade da parte de Victor para o horror ao perceber seu feito. Mas, como 

podemos colocar literatura como uma reflexão no real vivido, há uma probabilidade de os 

experimentos Galvânicos, que foram realizados desde o século passado, terem chegado aos 

ouvidos de Mary. Sim, os estímulos eram suficientes apenas para movimentos involuntários, 

mas, e se um grande estímulo fosse capaz de gerar vida? Talvez, Mary Shelley pensasse nisso 

quando escreveu o livro. Apesar de hoje parecer tolo, a medicina ainda avançava em seu 

século e tais demonstrações galvânicas provavelmente chamavam a atenção pública.  

 Acima de tudo, nessa cena de criação, Frankenstein (1818) deturpa tudo que fora 

sagrado durante séculos, a profanação corpórea da vida pós-morte, ou nesse caso, pior ainda, 

                                                           
34 Giovanni Aldini viveu no início do século XIX na Itália. Foi conhecido por fazer shows onde aplicava os 

impulsos elétricos em animais e também por tratar pacientes com “melancolia” com eletrochoques. 
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a criação de uma vida que não seja de ordem divina, uma das coisas que os alquimistas 

almejaram por tanto tempo com seus homúnculos35.  

Sua existência perturba primeiramente a concepção de corpo: ela viola o 

corpo humano ao ser construída e ao matar; viola a própria morte e a 

existência do espírito ao se colocar como viva e abrir caminho para a 

especulação sobre a ressurreição e criação da vida; viola a aparência e 

essência humanas ao se mostrar mais complexa, mais passional, mais 

racional, mais humana que seu criador e ao mesmo tempo não passar de um 

“humano falsificado”. (ANDREUZZI, 2015, p.19). 

 

 Victor por sua vez, pode ser descrito como o homem que surge das revoluções 

científicas- como o naturalismo e suas vertentes- confiante e obstinado em seu propósito, mas, 

quando finalmente o realiza, perde-se totalmente. Diferente do filme, no livro o Dr. 

Frankenstein não passa de um homem assustado, que quando começa a fugir de sua criatura, 

teme cada sombra e se martiriza a todo o momento por ter dado a vida para algo como tal ser. 

Tal comportamento é visto em sua mudança brusca de pensamento ao concluir seu trabalho; 

Desejara esse projeto com um ardor que em muito excedia minha 

moderação; mas agora que terminara, a beleza do sonho se desvaneceu, e 

meu coração estava repleto de desgosto e horror. Incapaz de suportar o 

aspecto do que criara, corri para fora do cômodo e continuei a andar por meu 

quarto por um bom tempo, sem conseguir aquietar a cabeça para dormir. 

(SHELLEY, 2017, p. 75).  

 Victor põe à prova a humanidade e seus limites. Até onde a moral e a ética científica 

vão? E, por sua ambição científica e seu desejo de descobrir os segredos da vida, tão presentes 

naquele século sem dúvida poderia ser colocado que “ele seria, de fato, um dos precursores 

das experiências genéticas feitas pelo homem atualmente” (SILVEIRA; NEPOMUCENO, 

2009, p. 298).  

 

 

 

 

 

                                                           
35 É a ideia de criação de vida artificial que foi amplamente abordada pelos alquimistas. Em sua teoria original, o 

Homúnculo seria criado por sêmen humano posto em uma retorta hermeticamente fechada e aquecida em esterco 

de cavalo durante 40 dias.  
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3 IMAGENS PARA LER  

 

Este capítulo trará as imagens da edição ilustrada da Darkside Books de 2017. 

Pretendo discorrer minha análise fazendo junção tanto com os textos anteriores, quanto sobre 

com aqueles que a ilustram. 

 Contextualizando brevemente, a editora Darkside Books é uma publisher especializada 

em horror e fantasia. Conta com relançamentos de obras clássicas, como Frankenstein (1818), 

a coleção de H.P Lovecraft (2017), Noites dos mortos vivos (2014) e uma coletânea de contos 

do autor Edgar Allan Poe (2017). Além de outras categorias como HQs, e-books, a editora 

possui um segmento especial sobre livros de investigação criminal e uma sessão para 

downloads gratuitos de trabalho de autores como Bram Stoker, Augusto dos Anjos e Edgar 

Allan Poe. A editora se localiza no Rio de Janeiro e a edição que utilizei foi lançada em 2017, 

sendo uma das primeiras reimpressões clássicas feitas pela editora.  

 O ilustrador dessa edição é Pedro Franz, formado em Design Gráfico pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestre em artes visuais e processos artísticos 

contemporâneos pela Universidade Estadual de Santa Catarina – UDESC Em 2012, baseado 

na série de mesmo nome, lançou a graphic novel36 Suburbia (2012) e ganhou 2 troféus HQ 

MIX37. Um por seu trabalho de conclusão de curso em 2009 e outro em 2013 como “Novo 

talento (desenhista)”.  

Em relação a leitura de imagens, para além apenas das características das imagens, 

procurarei trazer seus aspectos mais aprofundados interligando com a história do romance e 

seus significados. Segundo Ulpiano Meneses (2003), desta forma, a analise transpassa apenas 

a obviedade: 

Nessa passagem do visível para o visual, foi necessário reconhecer e, de 

certa maneira, integrar três modalidades de tratamento: o documento visual 

como registro produzido pelo observador; o documento visual como registro 

ou parte do observável, na sociedade observada; e, finalmente, a interação 

entre observador e observado (MENESES, 2003, p.17). 

 

 

 

 

                                                           
36 Graphic Novel, é uma espécie de livro, normalmente contando uma longa história através de arte sequencial 

(banda desenhada ou quadrinhos), e é frequentemente usado para definir as distinções subjetivas entre um livro e 

outros tipos de histórias em quadrinhos. 
37 O Troféu HQ Mix é uma das mais tradicionais premiações dos quadrinhos brasileiros, criado em 1989 pela 

Associação dos Cartunistas do Brasil. 
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Figura 1 - Citação de Paraíso Perdido (1667) 

 

Fonte: Frankenstein, Darkside Books. (2017, p. 6-7). 

 

A primeira imagem a ser analisada traz um recorte de Paraíso Perdido de John Milton 

(1667). Esta obra foi citada no prefácio da edição de 1818, que fora feito por Percy Shelley. A 

imagem, que precede qualquer outro texto, mostra diretamente qual seria o tormento do 

monstro: “Pedi, eu, oh, Criador, que do barro me fizestes homem?” apesar de não ter sido 

criado do barro, a vida do monstro fora totalmente forjada por Victor em sua obsessão por 

criar vida artificial. Na imagem a figura cadavérica com um olhar distante ilustraria tal 

sensação de vazio, que provavelmente o monstro sentira ao ser abandonado por seu criador. A 

semelhança entre Frankenstein (1818) e Paraíso Perdido (1667) pode se dar na cena em que 

Victor destrói a noiva que estava construindo para o monstro, que então discursa amargurado 

questionando o porquê de apenas ele (a criatura) ficar sozinho, e então, promete ficar nas 

sombras esperando a chance de vingança, e em Paraíso Perdido (1667), ao escapar do 
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inferno, Satã, espera pacientemente a chance de se vingar de Deus por meio de sua mais bela 

criatura, Adão. Em Frankenstein (1818), tal chance viria com a Elizabeth, amada de Victor.  

A criatura faz referência a obra de Milton, em uma de suas falas “tão extraordinário e 

sublime quanto o Pandemônio pareceu aos demônios do inferno após os sofrimentos no lago 

de fogo” (SHELLEY, 1831, p.120). O trecho em si, traz referência do primeiro livro de 

Paraíso Perdido (1667), onde Satã e sua legião após uma queda encontram-se boiando no mar 

de fogo, cercados por raios. Ao saber da criação de um novo paraíso se levanta com sua legião 

e cria o Inferno para armarem um conselho contra Deus.  

 A relação de Paraíso Perdido (1667) e Frankenstein (1818) pode ser vista para além 

destas citadas acima, relacionando a questão da queda do paraíso e a árvore da ciência. Victor, 

ao provar da fruta do conhecimento, assim como Eva e Adão, é expulso do paraíso, que em 

seu caso seria todo seu louvor em relação à ciência. Assim como os personagens da obra 

Milton, depois da queda vem o tormento.  Em Frankenstein (1818), Victor é atormentado 

tanto por sua consciência como pelo monstro, que neste ponto - fazendo um paralelo -, 

questiona seu criador assim como Adão faz perante Deus durante seu julgamento em Paraíso 

Perdido (1667); o monstro de Frankenstein inverte os papéis de atormentador para 

atormentado em tal momento, ao perguntar para o criador -Victor -, do porquê de sua criação.  
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Figura 2- Walton encontra Victor afogando enquanto seu navio está encalhado no gelo  

 

Fonte: Frankenstein, Darkside Books (2017, p.32). 

 

A figura 2 se refere a um dos narradores do livro, Robert Walton, quando ele encontra 

Victor em perseguição à criatura, afundado nas águas geladas do Ártico. Walton escreve para 

sua irmã nas primeiras páginas do livro, sempre comenta como se sente solitário e sobre seus 

investimentos, que neste caso foi um barco. Ele continua a escrever sobre sua viagem, e 

algum tempo antes de encontrar Victor fala sobre o quão a tripulação estava insatisfeita com 

as condições em que se encontram, mas que se recusaria a voltar.  
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Após encontrar Victor, Walton descreve a situação para o cientista, que em primeiro 

momento diz que se um marinheiro quer alcançar seus objetivos, ele deve seguir em frente 

sem nenhum remorso. Mas, estando doente e percebendo que em breve a vida de Walton iria 

desvanecer, Victor para tentar alerta-lo sobre seu egoísmo, conta sua história. Seria possível 

fazer um paralelo entre Walton e Victor. Ambos cegos por seus objetivos, agem de modo 

egoísta para isso. Victor insistindo na vida artificial e Walton em sacrificar sua tripulação por 

seus objetivos. Ambos são pessoas solitárias e o marinheiro encontra no cientista um amigo. 

Seria isso que faltava para Victor não cometer os erros que cometera? Walton, após a morte 

do amigo, decide seguir seus conselhos e voltar para casa. Talvez se Victor tivesse confiado 

mais à sua volta, ou até mesmo no monstro, sua vida teria sido diferente.  

 

Figura 3- O jovem Victor Frankenstein em seu laboratório, obcecado por seu trabalho 

 

Fonte: Frankenstein, Darkside Books.  (2017, p. 70-71) 

  

A terceira imagem ilustra o momento que antecede a criação do monstro. Nela 

podemos ver o prédio onde Victor habitava, seu laboratório e sua figura exausta. O 
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interessante ao observar o prédio ao fundo, é que em um primeiro momento, onde o leitor 

passa rapidamente o olho, ele se assemelha a um castelo. Todavia, o jovem Frankenstein não 

se utilizou de nenhum castelo e sim do alojamento onde vivia. As manchas pretas podem ser 

interpretadas como corpos, ou pedaços deles que Victor utilizava em seus experimentos e os 

traços e manchas vermelhas o sangue, empregado para destacar a atmosfera de horror. 

Naquele ponto Frankenstein  estava tão obcecado por descobrir o segredo da vida, que 

fez seu cotidiano girar em torno disto: “Os meses do verão se passaram enquanto estava assim 

ocupado de corpo e alma, nessa atividade”. (SHELLEY, 1931, p. 72). A imagem transmite 

certa paranoia. O jovem cientista tinha consciência sobre o que fazia e sabia que seria julgado 

caso alguém descobrisse seu trabalho. Essa paranoia e o semblante exausto de Victor pode 

demonstrar algo além de alguém desgastado por seu trabalho. A imagem pode ser vista fora 

do contexto do capítulo, como a reação do cientista no momento em que seu monstro ganha 

vida. Nesse caso, a expressão se repetindo seria aquele zoom dramático que temos em filmes 

de horror e suspense, onde a câmera se aproxima cada vez mais da expressão assustada das 

personagens.  
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Figura 4- O monstro na floresta, aprendendo a sobreviver por conta própria 

 

Fonte: Frankenstein, Darkside Books. (2017, p. 116). 

 

Na figura 4 podemos ver o monstro. Neste capítulo ele conta a Frankenstein como 

sobreviveu e encontrou seu criador. Diferente do monstro que é popularizado hoje, Victor o 

criou para ser como um “super-humano”, então, apesar de sua feição desfigurada, a criatura 

possuía grande altura e agilidade. “Lembre, você me fez mais forte do que a si mesmo; minha 

estatura é superior à sua, minhas articulações, mais flexíveis” (SHELLEY, 1831, p.113). 

Ao fundo, vemos o que pode ser uma floresta, por onde o monstro se esgueirou entre 

as sombras e viveu até achar um chalé abandonado. Em sua mão, há o que parece ser um 
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pequeno cacho de frutas, onde novamente difere dos filmes, já que no romance o monstro é 

vegetariano. Seus atos de matar são meramente vingança contra seu criador.  

 

Nesta parte, a criatura narra como descobriu a fome, a sede, o frio, o calor e todas as 

outras sensações visuais e sensoriais. Descreve também sua sensação de rejeição por sua 

aparência. Na imagem, podemos reparar que, apesar de feio, o monstro não possui um 

semblante perigoso ou necessariamente ruim. Inclusive o mesmo faz uma alusão ao mito de 

Narciso38 ,onde, diferente do Deus, tinha repugnância a sua aparência. Sua descrição e 

percepção de mundo é como a de uma criança, vendo e sentindo tudo pela primeira vez, 

inclusive a rejeição de seu “pai” e das pessoas a sua volta. No canto desta imagem podemos 

ver a maçã, possivelmente fazendo mais uma referência a John Milton, pois, o monstro seria o 

resultado da árvore do conhecimento para Victor.  

 Uma coisa que liga todas as imagens do livro é o vermelho, quero falar em momento 

separado sobre isso, pois assim posso fazer a junção de todas as imagens graças a essa cor. Na 

primeira imagem, o vermelho aparece ao fundo destacando a imagem e a citação de Paraíso 

Perdido. Na imagem 2 o céu vermelho pode ser visto pela situação em que a tripulação de 

Walton se encontrava, que era o desespero e insatisfação, causando uma situação de quase 

motim.  Alguns raios também são colocados nessa cor. Na imagem 3, o vermelho aparece nos 

olhos paranoicos de Victor, como um sentimento de agonia ou desgaste, e como sangue 

jorrado, em relação aos seus experimentos.  

Já na imagem 4, há pouca presença da cor, em comparação às outras. O vermelho 

aparece em pequenos respingos no canto da página e em formato de maçã na parte superior.  

Talvez tal ausência seja por esta parte do livro ser mais dramática que assustadora. O artista, 

adotou o vermelho para destacar o horror e talvez o clima de tensão, então não foi tão 

necessário utilizar a cor na melancolia do monstro sobre sua existência. O vermelho é 

predominante principalmente quando Victor aparece como narrador, nos momentos de 

perseguição do monstro em sua vida, ou da morte de amigos/parentes pelas mãos do mesmo.  

A cor é intensamente usada, mas, quando na última figura aparece novamente a interação, 

dessa vez de Walton com o monstro sobre seu criador morto, o fundo é novamente escuro e 

solitário e apenas alguns traços vermelhos são mostrados, talvez querendo passar o sentimento 

solitário do monstro para o leitor. 

 

                                                           
38 Basicamente em seu mito, Narciso apaixonou-se por sua própria imagem, ao vê-la refletida num lago. E ao 

negar o amor de uma ninfa foi amaldiçoado caindo nesse lago e definhando até morte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A vida de Mary Shelley não foi fácil, apesar de ser aristocrata. Passou por abortos, 

tragédias familiares, ausência maternal e a perda do marido. Contudo, isso não a impediu de 

escrever obras pioneiras como Frankenstein. O que podemos perceber em relação a suas 

influências é que viver em meio a tantos pensadores tem vantagem, já que isso permitiu à 

autora acessar diferentes obras literárias, como Fausto, Paraíso Perdido e Prometheus, além 

dos conhecimentos acerca da corrente Galvânica, utilizado de maneira direta e indireta no 

livro, já que Mary não descreve como Victor animou o corpo, contudo ela cita no prelúdio da 

obra a corrente, quando comenta que Lorde Byron e Percy Shelley falavam sobre isso no 

verão de 1816. 

  Sua natureza rebelde e seu amor por Percy, permitiram que Mary pudesse viajar junto 

da meia irmã por toda a Europa, conhecendo assim o castelo Frankenstein, que inclusive 

também era cercado de mistérios envolvendo a criação de vida artificial. Desta forma, quando 

surgiu a oportunidade para que a autora desenvolvesse uma história, sua bagagem culta foi 

posta à mostra. Juntou a lenda do castelo, com os experimentos e os livros citados acima, e 

criou a criatura e seu criador, Victor Frankenstein. Foi apagada pela popularização de seu 

livro? De certa forma sim. Sua figura tão marcante, muitas vezes é esquecida por tanta 

deturpação a sua obra. Isso vale para a história do livro também. Hollywood ajudou a apagar 

de certa forma a história original e Victor e seu monstro se tornaram tão grandes, que 

acabaram apagando sua criadora. Obviamente, Mary não é feita apenas de uma obra, mas em 

meu caso específico foquei em sua criação primogênita, devido ao seu valor para a ficção 

científica e o horror.   

 A edição com a qual trabalhei ainda traz como um bônus, representações fantásticas da 

história através das ilustrações feitas por Pedro Franz, acrescentando muito ao clima do livro, 

possibilitando diversas leituras de uma figura, de acordo com a visão de cada um e o que seus 

olhos destacam primeiro.  

Concluo dessa forma que, Frankenstein , além do horror clássico que é produzido, nos 

põe à prova sobre a dualidade moral que é tão comum. Bem e mal. É difícil não sentir empatia 

pela criatura, que mesmo ao ser descrita com rancor por Victor, demonstra a todo momento 

que queria apenas um lugar para se encaixar. Posso usar a teoria de Rousseau, o conceito do 

bom selvagem, que diz que todo homem é inerentemente bom, mas, torna-se “mau” e 

“vingativo”. Quando Victor rejeita fazer-lhe uma esposa põe em xeque a natureza do cientista 

e da humanidade, a partir do momento que o monstro se mostra mais humano que ele. 
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