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III.5  O MONSTRUOSO: O FIM DA CIDADE PROIBIDA 
 

      Na Grande Enciclopédia Brasileira, “monstruoso” é definido como “o que tem 

conformação de monstro, de ser anormal […] que é contrário às leis da natureza […] 

que é excessivo no seu género, especialmente pelo tamanho, pela dimensão, colossal 

[…] que ultrapasse tudo o que se pode imaginar, prodigioso, horrível […] que repugna 

à razão; que é contrário à lei moral. monstruoso deriva grande parte do seu significado 

etimológico de “monstro”, que é algo ainda nos limites do imaginável pois aparece 

sempre sob a forma sensível de um organismo vivo. Na mesma Enciclopédia, monstro 

é definido como: “ser organizado cuja conformação se afasta mais ou menos do que é 

natural à sua espécie ou sexo”. A monstruosidade do monstro parece estar desde 

sempre ligada ao excesso. Mesmo nos casos em que a monstruosidade se deve à 

falta de alguns elementos consoante a norma – a existência apenas de um olho, a 

ausência de algum dos membros –, o que é considerado monstruoso não é a 

existência de um olho em si ou de apenas uma perna – pois em seres pertencentes a 

raças de um só olho, como os ciclopes, ou de uma só perna, como os ciápodes, tal 

seria considerado “normal” –, mas o seu grau de perversão em relação à norma. 

     Kant distingue dois tipos de monstruosidade relativamente ao ser humano: a 

anormalidade e a anomalidade. Enquanto que o indivíduo anormal não pode, de todo, 

devido à deficiência de uma das suas funções fisiológicas, por excesso ou por defeito, 

adaptar-se às condições de existência, o indivíduo anomal consegue sobreviver 

graças a algumas partes do seu organismo que vêm compensar as partes que não 

cumprem a sua finalidade. Do ponto de vista teleológico, o que Kant designa de 

anomal é uma monstruosidade que quebra uma norma instalando algo novo que não 

pode ser julgado pelos critérios do anterior existente nem pelos do existente futuro, 

visto ter sido ainda apenas inaugurado como possibilidade, não possuindo ainda um 

conceito. A anormalia, por seu lado, inaugura uma impossibilidade, mostrando algo 

que não pode vir a dar origem a um novo conceito nem ser um meio para a finalidade 

do ser anterior. Em ambos os casos, a monstruosidade deve-se à existência de um 

meio sem fim pois a anomalia só se forma depois da anormalia que a precede. 

Portanto, poderíamos considerar que os monstros, enquanto seres organizados, são 

causados por uma monstruosidade que torna visível ao mesmo tempo que denuncia o 

infinito, o meio sem fim. No contexto do Sublime, na Crítica da Faculdade de Julgar, 

Kant refere-se ao monstruoso definindo-o como algo que ultrapassa o seu próprio 

conceito, i. e., segundo Kant, o seu fim: “um objecto é monstruoso quando, pela sua 
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grandeza, destrói o fim que constitui o conceito do mesmo”1. Neste sentido, o 

monstruoso só é concebível, como impossibilidade da imaginação, quando existe uma 

norma, ou um fim a ultrapassar. Se o fim do objecto é o seu conceito, inversamente, 

podemos considerar que este é o seu meio. O monstruoso é uma espécie de hiper-

desenvolvimento de um meio que se torna absurdo, sem finalidade. Sendo um meio 

sem fim, é, também, a imagem do infinito, a insubordinação de algo ao Todo da 

natureza. Esta é sempre concebida como algo circular em que tudo dá sempre lugar a 

outra coisa, regenerando-se perpetuamente e não deixando lugar a espaços vazios, 

sem fim.  

      Neste sentido, o monstruoso é uma espécie de buraco negro na Natureza, uma 

aparição sensível do infinito abismal. Na natureza bruta, segundo Kant, não existe o 

monstruoso pois este por “maior que seja é, contudo, compreensível pela 

imaginação”2. Daí que Kant aconselhe a quem pretenda dar um exemplo de um juízo 

estético e puro a não mostrar o Sublime, nem nos “produtos da arte”, nem nas “coisas 

da natureza” – cujo conceito envolve já um determinado fim por exemplo, animais de 

um “determinação conhecida” –, mas na “natureza bruta”3. As representações desta, 

apesar de não terem nenhum fim que possa ser tomado como princípio determinante 

do juízo – condição para todo o juízo puro –, são abarcáveis pela imaginação. Ora, o 

que a imaginação não pode imaginar é o infinito. Contudo, a existência deste é 

logicamente necessária para a legitimação do finito. Deste modo, os monstros foram 

criados para, de certa forma, marcar as balizas da humanidade. 

      Através dos monstros é dada ainda à monstruosidade um último fim, o da 

conservação do existente, traçando os limites do existente possível para lá dos quais o 

impossível é inimaginável4. Contudo, os monstros são ainda do âmbito do humano, 

situando-se às portas do impossível para nos mostrar as suas fronteiras. 

Acotovelando-se com o monstruoso, o monstro anuncia ao homem a sua vizinhança. 

Daí, a origem etimológica da palavra monstro, “Monstrum”, que, em latim, significa 

“monere” avisar. Jean Céard, no seu estudo, A natureza e os prodigíos: o insólito no 

séc. XVI, 1977, identificou três grandes tradições na interpretação do nascimento dos 

monstros. Uma das tradições, a mais antiga, considera a ocorrência dos monstros e 

de outros fenómenos extraordinários da natureza como tendo uma origem 

                                                
1 I. Kant, Kritik der Urteilskraft und Schriften zur Naturphilosohie, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1957, § 64. 
2 I. Kant, op. cit., § 26. 
3 I. Kant, op. cit., § 26. 
4 Como nota José Gil, “os monstros, existem não para nos mostrar o que não somos mas o que 
poderíamos ser. Entre estes dois pólos, entre uma possibilidade negativa e um acaso possível, 
tentamos situar a nossa humanidade de homens”, in José Gil, Monstros, Porto, Porto Editora, 
1994, p.11. 
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sobrenatural e remonta, pelo menos, à época clássica e, em particular, à obra De 

divinatore, de Cícero (106-43 a.C.)5. O monstro, assim como outros acontecimentos 

inexplicáveis, como as erupções vulcânicas, os terramotos, as passagens de cometas 

e outros fenómenos atmosféricos raros, eram interpretados como presságios divinos, 

marcavam a existência de uma transgressão moral. Todos estes casos eram 

interpretados como intervenções divinas, constituindo, por isso, sinais divinos, agoiros. 

Reminiscente desta tradição é a crença cristã de que o corpo humano é desfigurado 

pelo pecado. O monstro tem de ser duplamente mantido à distância: é uma marca da 

transgressão moral do homem e, ao mesmo tempo, é uma mensagem divina, um sinal 

anunciador. 

      Outro esquema interpretativo dos monstros distinguido por Céard remonta à 

História Natural de Plínio e à Cidade de Deus de Sto. Agostinho e considera os 

monstros como uma forma de exuberância da criação. Plínio considerava os monstros 

essencialmente como exemplos da generosidade da natureza. Sto. Agostinho, como 

forma de reduzir a absurdidade da existência incontestável de nascimentos 

monstruosos na criação divina, explica a sua existência através da admissão da 

probabilidade, à luz dos textos sagrados, da existência de raças fabulosas, 

considerando-os, por sua vez, como exemplos da maravilhosa criação de Deus. Esta 

posição marca uma viragem na forma de entender os monstros. Na Idade Média 

acreditava-se na existência real das raças fabulosas nos confins da terra, como os 

ciápodes, que se protegem do sol erguendo o seu único pé, os pigmeus, que lutam 

contra os grous, etc. Com Sto. Agostinho os monstros passam a adquirir o estatuto de 

mirabili, de maravilhas da natureza e a ser integrados no sistema de representações 

que a Bíblia contemplava.  

      Finalmente, a última tradição interpretativa dos monstros que Céard distingue é a 

abordagem médico-científica fazendo-a recuar à obra de Aristóteles A geração dos 

animais, na qual os seres monstruosos são descritos como meros factos da natureza, 

de origem acidental e sem significado moral. 

     Com o Renascimento, as viagens das descobertas e a tradução de Aristóteles, o 

esquema interpretativo dos monstros iniciou o seu processo de racionalização que iria 

culminar no séc. XVIII, substituindo-se gradualmente a mera curiosidade à crença na 

existência de raças fabulosas. Os monstros passaram a ser procurados, entre outros 

objectos insólitos, como elementos próprios do gabinete de curiosidades dissociando-

se, lentamente, da sua aura misteriosa.  

                                                
5P. Costa, O corpo insólito – dissertações sobre o monstro em Portugal do séc. XVII, Porto, 
Porto Editora, 2005, p. 3. 
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      Os seres monstruosos, raças fabulosas que existiam nos confins da terra, a partir 

do Renascimento passaram apenas a ser alvo de uma curiosidade científica. Com a 

revisão dos textos gregos, o princípio do zoomorfismo, que pretende ler, como a arte 

do agouro ou o oráculo, os mais íntimos segredos do ser, torna-se primordial e quase 

exclusivo dos estudos de fisionomia. Através destes – como entre outros, 

Physiognomie humaine, de Giambattista della Porta (1541-1615) e os estudos 

fisionómicos de Charles le Brun, floresce toda uma fauna de criaturas híbridas, 

estabelecendo analogias entre o mundo humano e o mundo animal. Este 

desenvolvimento atingiu o seu auge sobretudo a partir do fim do séc. XVIII e 1ª 

metade do séc. XIX, época em que o zoomorfismo conhece um verdadeiro 

florescimento: animais agindo como homens, animais com cabeça humana e homens 

com cabeça de animal multiplicam-se no imaginário, confundindo todas as fronteiras 

do reino zoológico. Com o desenvolvimento tecnológico trazido pela revolução 

industrial, o monstro tornou-se, a partir de Frankenstein, mecânico e artificial, criando 

todo um inventário de cyborgs que não parou de se desenvolver até hoje. Mais 

recentemente, na últimas décadas do séc. XX e início do séc. XXI, o desenvolvimento 

da biotecnologia fez florescer a invenção de homens-monstros que exploram o limite 

da manipulação genética, e, através deles, da humanidade do homem. 

      Cada época cria os monstros que lhe permitem pensar-se numa situação estável 

dentro de uma complexa rede simbólica6. As balizas da humanidade que o monstro 

marca vão oscilando com o tempo, definindo a posição do homem relativamente a 

uma constelação variável de redes de afinidades. Deste modo, como nota José Gil, a 

existência real dos monstros surgiu como uma necessidade para o homem cristão de 

forma a poder pensar-se, positivamente, como uma união de corpo e espírito: “a 

monstruosidade constituía uma corporeidade absurda, inóspita, estranha à alma. 

Negá-la equivaleria a supor um corpo que pudesse receber uma alma […] Pela 

negação, não do que são, mas da sua própria pensabilidade enquanto essência, 

conferem uma realidade à imagem do homem cristão”7. Neste contexto, as raças 

fabulosas são distintas dos monstros fantásticos que invadem a literatura da Idade 

Média cristã pois estes últimos obedecem às leis do simbolismo enquanto que os 

                                                
6 Como nota José Gil, “não é na simples oposição que o homem se define em relação aos 
monstros mas num sistema complexo de afinidades com figuras (entre as quais, sobretudo, a 
da divindade e do animal) que mantêm distâncias estruturais estáveis com a situação que ele 
ocupa […] se a divindade, ou os poderes sobrenaturais, se aproximam demasiado da 
humanidade […] podem nascer monstros teratológicos; se a animalidade invade a 
humanidade, surgem monstros “fabulosos” – centauros, sátiros, cinofélos”, in, José Gil, 
Monstros, p.13. 
7 J. Gil, Monstros, Porto, Porto Editora, 1994, pp. 13-15. 
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primeiros “nada simbolizam, apenas ajudam a pensar a charneira entre o simbólico e o 

real”8.   

      A representação que o homem faz de si mesmo situa-se entre os pólos do animal 

e do divino, e, mais recentemente, do tecnológico. Os monstros são o prenúncio do 

monstruoso. Situando-se ainda no campo humano, constituem o seu limite interno9. 

Mas, o monstruoso é a parte não visível do monstro que este anuncia. É algo que vem 

do interior e que, aliás, deixou de estar patente na enorme profusão de monstros 

amistosos que povoam o nosso quotidiano. Estes são um sintoma da ausência do 

“radicalmente–outro, para lá do humano” em relação ao qual o homem se possa definir 

a si mesmo. O monstruoso é um vácuo infinito e abismal. Enquanto meio sem fim, não 

está preso a nenhuma rede de signos ou símbolos que possa tecer uma cadeia de 

significados. Sendo um devir infinito, implica uma ausência onde esse devir possa ter 

lugar. Esse nada que corrói a forma do lado de dentro. Neste sentido, o monstruoso 

pode ser tudo, enquanto que o monstro é sempre apenas a apresentação do 

monstruoso sob a forma de um ser vivo. 

      É, portanto, o monstruoso que causa a degenerescência formal do monstro. O 

devir destrói a forma, que é algo fixo, criando o caos que o monstro tenta combater 

através de uma hiper-criação de forma. Contudo, o monstruoso, nunca coincide com 

essa sua manifestação visível, pois o devir, devem, nunca sendo já aquilo que era. 

Neste contexto, podemos considerar o monstruoso uma zona de caos interior que 

apenas se pode manifestar negativamente e que representa a própria possibilidade do 

indivíduo se pensar e imaginar do lado exterior. Como vimos, mesmo quando o 

monstruoso é concebido como radicalmente outro, para lá da fronteira do humano, é, 

na realidade, segregado pela necessidade do ser de o pensar primeiro como uma 

possibilidade, projectando-o no exterior, para, depois, se pensar a si como contrário do 

seu interior. 

       Também Gagneby define o monstruoso como algo que vêm do interior: “enquanto 

que a morte vem, como um corpo estrangeiro, destruir a vida do exterior, a 

monstruosidade e a fealdade parecem, ao contrário, nascer do próprio seio da vida”10. 

Neste sentido, o monstruoso é, também, o inconsciente, o magma caótico de energia 

                                                
8J. Gil, Monstros, p. 58. 
9 Como notou Gil, “o monstro não é senão desfiguração última de Mesmo no outro. É o mesmo 
transformado num quase-outro, estrangeiro a si próprio”. O monstro é assim um “conceito 
aberrante” a partir do qual o homem pensa a sua normalidade: “ a nossa normalidade torna-se 
o referente absoluto de toda a norma, apesar de ela própria não se suster a não ser por uma 
exclusão, operação não-racional, mas que possibilita a aplicação da razão ao real”, in, José Gil, 
Monstros, pp. 13-7. 
10 M. Gagnebin, Fascination de la laideur, «Alors que la mort, tel un corps étranger, vient de 
l´extérieur détruire la vie, monstruosité et laideur semblent, au contraire, naître du sein même 
de la vie», p. 57. 
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psíquica a que nunca temos acesso enquanto tal mas apenas sob a forma de lava 

petrificada.  

      Nos fins do séc. XIX, o progresso das ciências da natureza – por exemplo, com a 

descoberta das radiografias por Roentgen e do radiotelefone por Marconi em 1895 –, 

revelou ao homem a existência de um mundo de coisas invisíveis sob a fachada do 

visível que alargou o conceito do real para além do que o homem é capaz de 

percepcionar. Com a “descoberta” de Freud do inconsciente, o homem passou a 

suspeitar de si e a auscultar os seus monstros, tornando-se assim num Outro para si 

mesmo.  Esta cisão interior, jà preconizada pelos românticos, fez surgir o monstruoso 

no seu próprio âmago. É também por volta desta época que Nietzsche desconstrói 

filosoficamente o sujeito. Em Para além do bem e do mal, Nietzsche observa que 

quando afirmamos “eu penso, por isso, eu sou”, fazemos de um hábito verbal – o de 

pensar a acção como unida por uma sequência causal com o sujeito, fixo e estável no 

tempo -, um prova da realidade. O facto de existir algo que pensa não implica a 

existência de um ser indiviso que seja a causa desse pensar. De facto, poderia até 

não haver sujeito nenhum independente da acção e a separação entre o sujeito e a 

acção ser apenas uma deficiência no nosso modo de percepção, assim como, por 

exemplo, não conseguimos imaginar verdadeiramente o movimento senão como uma 

sequência de imagens fixas no tempo. É uma ilusão linguística que nos leva a crer, 

como uma evidência em si, que as coisas se ordenam da mesma forma que as 

palavras. Nietzsche, juntamente com Freud, semeiam a semente da dúvida no seio do 

Eu no qual assentava a ideia iluminista da verdade. 

     Sintomático deste estranhamento do Eu consigo mesmo é a crescente tematização 

pelos artistas e escritores da relação do Eu com o seu duplo a partir dos finais do séc. 

XIX, tendo sido também o desdobramento da personalidade analisado por Freud uma 

das fontes do Unheimlich. Segundo Cortés11, sobretudo o fim do séc. XIX é obcecado 

pela ideia do duplo que leva a um combate final do qual nenhum pode sair vencedor. 

O duplo pode levar à morte, roubar a alma ou seduzi-la até ao reino dos mortos. A 

ideia da morte assume aqui uma forma sub-reptícia pois coloca-nos a questão de 

saber se somos reais ou apenas frutos de um sonho, reflexos num espelho, ilusões 

que a morte ajudaria a desvanecer. Daí a dupla angústia vinculada à descoberta do 

duplo: por um lado, o medo da morte, por outro, um terror mais profundo ainda, o de 

descobrir que, afinal, não éramos quem nós pensamos ser e de sermos deixados no 

fundo sem fundo do nada. 

 

                                                
11J. M. Cortés, Orden y caos – Um estudo cultural sobre o monstruoso na arte, Barcelona, Ana 
grama, 1997, p. 23. 



199 
 

      O monstruoso passa a emergir do próprio interior do sujeito não apenas sob a 

forma dos seus fantasmas ocultos, mas, também, sob a forma de matéria inanimada 

que este segrega e que ainda se encontra no seu corpo, os ossos, que se tornam 

visíveis, todo um mundo interior de fluidos que simbolizam o caos no próprio interior do 

homem e que ameaçam a sua integridade. O monstruoso é, assim, algo que provoca 

sempre o terror ou, no mínimo, esse sentimento do “inquietante”, o Unheimliche que, 

como Freud analisou, é o retorno indesejado do que é simultaneamente familiar e 

estranho. O monstruoso implica sempre um afastamento do equilíbrio vital e do que é 

saudável, conforme à natureza. Os sentimentos e desejos recalcados pela sociedade 

são também aberrações, existências deformadas pelo longo tempo de cativeiro nas 

zonas subterrâneas da psique humana. Histórias como, por exemplo, William Wilson, 

de Pöe, 1939, ou Gliadkin, de Dostoievsky, tematizam a batalha interior do homem 

com as forças do oculto. O medo, que no fundo é o que se manifesta entre estes dois 

pólos do inquietante e do terror, é um instinto natural de defesa que faz o homem 

afastar-se das diferentes identidades monstruosas que o definem como humano: o 

animal, o divino, o tecnológico e, também, o inanimado subterrâneo. É um índice da 

sua adaptabilidade ao mundo e da sua capacidade de se preservar em ambientes 

adversos. Desperta o que poderíamos chamar de “piloto automático da mente”, i. e., 

as suas reservas de energia adormecidas, actuando, por isso, de uma forma auto-

protectora em situações extremas.  

      Uma das formas de o homem reagir a esse medo do caos interior é, como vimos, 

projectá-lo numa entidade exterior que passa a condensar em si o negativo da imagem 

que o homem faz de si. A mulher, ao longo dos tempos, constituiu o perfeito duplo 

exterior através do qual o homem afasta de si tudo o que questiona a pureza dessa 

imagem. Projectando neste seu duplo exterior o monstruoso, o homem exorciza o 

medo de sucumbir ao caos do indiferenciado. Encontramos vários exemplos desta 

projecção masculina em muitas culturas primitivas, na mitologia clássica e em algumas 

correntes da literatura e das artes plásticas do fim do séc. XIX e princípios do séc. XX.  

Joseph Campbell relata vários mitos que incluem representações da mulher 

castradora do Novo México e assinala a sua difusão pelas antigas culturas da Índia, 

América do Norte, África e América do Sul12. Deste modo, temos, por exemplo, a 

esfinge grega devoradora do Homem, retratada, entre outros, por Moreau, com 

símbolo da tentação fatal, as lâmias, as estriges, as serpentes, as harpias, as 

amazonas que só procriavam com estranhos e matavam os seus filhos varões, as 

                                                
12J. M. Cortés, Orden y caos – Um estudo cultural sobre o monstruoso na arte, p. 42. A este 
respeito ver, também, J. Campbell, The Masks of God: Primitive mythology, Londres, Penguim, 
1976.  
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bacantes, descritas por Eurípedes como mulheres atrozes, capazes de devorar tanto 

touros como homens e crianças, as medusas, as bruxas, na Idade Média, as 

vampiras13. 

      Em torno da imagem da vagina com dentes criou-se um mito que, segundo 

Barbara Creed, “sublinha claramente os medos e fantasias masculinas sobre os 

genitais femininos como uma armadilha […] A vagina com dentes é a boca da inferno, 

um terrífico símbolo que representa a mulher como a porta do diabo”14. A identificação 

entre o orifício bucal e o vaginal leva a conectar a sexualidade e a oralidade e serve de 

base para as representações das mulheres como monstros, “bruxas”, que se 

apoderam do poder masculino. A figura da mulher-vampira – que personificava a ideia 

romântica da união entre o amor e a morte – tornou-se numa figura típica da literatura 

dos finais do séc. XIX. O medo masculino da perda de vitalidade é simbolizado por 

Salomé, retratada, por exemplo, por Moreau, que pede a cabeça de João Baptista 

como vingança por não ter cedido ao seu desejo.  

      Nas representações deformadas de mulheres de Willem De Kooning, a 

agressividade sexual da mulher torna a tela num campo de batalha de uma explosiva 

violência. De 1950 a 1953, De Kooning pinta uma série de quadros de mulheres 

agressivas, prostitutas burlescamente maquilhadas, deusas ferozes e eróticas de rosto 

trágico e violento. São “entrelaçamentos de pintura transbordantes de vida e 

destruição, marcados pelo desejo e pelo medo”15. Neste sentido, a arte pode ser 

comparada à mulher que dá à luz. É significativo o que o próprio De Kooning refere 

sobre a sua obsessão pela boca, pela fenda: “trabalho com as bocas. Para min, tudo 

deve ter uma boca, e ponho-a onde quero (...) As bocas fascinam-me. Os olhos não 

servem para mais nada do que para ver, mas com uma oca pode-se beijar, comer, 

assobiar, cantar uma ópera, falar, cuspir (...) uma boca é um segredo. E a mulher tem 

duas bocas uma das quais é o sexo”16. Louise Bourgeois subverte, ironicamente, este 

processo de projecção dos medos e desejos masculinos representando um falo 

monstruoso que a artista pode trazer, como um troféu, debaixo do braço, ou, ainda, 

em Nature Study, 1984, onde representa uma figura, sem cabeça, meio-besta meio-

humana, com garras enormes e provida de três pares de seios.  

 

                                                
13 Notando o mesmo autor como esta projecção masculina dos medos na mulher pode ter 
consequências graves para esta: pensa-se que, actualmente, existem 75 a 85 milhões de 
mulheres que são vítimas da mutilação genital. 
14 B. Creed, The Monstruos-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalisys, London, Routledge, 
1993, p. 106. 
15 Wihelm Dekooning, Ècrits et propos, Paris, École Nationale des Beaux Arts, 1992, p. 19. 
16H. Gaugh, De Kooning, New York, Abbeville Press, 1983, p. 51. 
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      O que sucede actualmente é que já não existem eixos universais que sirvam de 

charneira para o homem pensar a sua humanidade. Enquanto que o terreno tradicional 

da anomalia se contrai – havendo cada vez menos nascimentos monstruosos –, a 

violência e o mal banalizaram-se tornando o monstruoso normal. Enquanto que uns 

persistem em adoptar os modelos tradicionais de projecção do monstruoso, outros 

reinventam para si o monstruoso, ou, ainda, invertem os pólos dos eixos, definindo-se, 

deliberadamente, em oposição à normalidade, como monstruosos e colocando-se à 

margem da sociedade: definem-se, assim. Por fim, ambas as estratégias de definição 

de identidade podem ser adoptadas indiferentemente, pelas mesmas pessoas, 

consoante as suas actividades, diurnas ou nocturnas. Por esse motivo, como notou 

Gagneby, nota-se um incontestável reflorescimento do gosto pelo monstruoso. Mas 

“enquanto que no séc. XVII, os monstros tinham conquistado as artes menores, 

tapeçarias, móveis, jóias, faiança, etc., [no] […] séc. XX não se encontra um domínio 

artístico onde o monstro não esteja presente” 17 tendo deixado de ser do domínio 

exclusivo das artes menores. 

      A razão é que vivemos num verdadeiro labirinto de espelhos no qual já não somos 

capazes de distinguir entre o eu e o duplo. Todos somos monstros pois não existe 

propriamente uma baliza definida do que é a “normalidade”. Contudo, entre os 

monstros que nada simbolizam e os que pertencem ao universo simbólico existe uma 

diferença fundamental. Os monstros verdadeiramente monstruosos não têm o poder 

da fala, não simbolizam. Com aquele que está verdadeiramente para lá de qualquer 

patamar possível não há consenso possível. Como Cortés assinala18, os seres 

monstruosos mais significativos dos finais do séc. XIX e XX –  de Mr. Hide (na novela 

de Robert Louis Stevenson), Drácula (Murnau) a Gregório Samsa (Kafka) - são 

privados de palavra. A existência do verdadeiramente outro é necessária para a 

constituição do homem. Por vezes, surge uma imagem poderosa capaz de, pelo seu 

silêncio, fazer falar as gerações seguintes alimentando todo um inventário de 

monstros: estamos condenados, com o desenvolvimento da manipulação genética, a 

testar experimentalmente os limites da nossa humanidade. 

      Joel-Peter Witkin é, também, um dos artistas que explora esta área do monstruoso 

utilizando como matéria para as suas fotografias corpos monstruosos e mutilados, 

cadáveres dissecados de homens e animais, obesos e anoréxicos, monstros sexuais e 

transexuais, em suma, como o próprio observa “todo o mito vivo que apresente 

                                                
17 M. Gagnebin, Fascination de la laideur, Paris, 1978, «[…] au XVIIe  siècle, les monstres 
avaient conquis seul les arts mineurs: tapisserie, meubles, bijoux, faïence, etc.[…] au XXe 
siècle, on ne trouve pas de domaine artistique, où le monstre na soit pas présent», p. 203. 
18 J. M. Cortés, Orden y caos – Um estudo cultural sobre o monstruoso na arte, p. 20. 
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qualquer espécie de deformidade”19. O seu casting é criado através da publicação de 

anúncios pedindo abertamente corpos deficientes ou anormais. Os corpos e órgãos 

disformes que as suas fotografias encenam reenviam a imagem do que os modelos 

dominantes da estética corporal ou da moral dos costumes e da sexualidade admitida 

querem eclipsar para sempre com os seus cultos de beleza healthy. 

      As suas fotografias revelam um mundo subterrâneo de fantasias sexuais que se 

desviam da norma - como práticas masoquistas, homossexuais ou de transvestismo -, 

ligadas ao sentimento do sagrado, da transubstanciação. O seu desejo de chegar mais 

perto das raízes da vida fá-lo aproximar-se mais da morte e do espiritual: “a fim de 

saber se estou realmente vivo, farei visível o invisível! A fotografia será o meio de 

trazer Deus à terra – de existir para mim nas imagens fotográficas que eu criar. Creio 

que todas as minhas fotografias são incarnações representando a forma e a 

substância do que a minha mente vê e tenta compreender. Acredito que Cristo era um 

homem que transcendeu a sua forma corporal e se transformou em Deus; ou, para pô-

lo em termos da minha crença pessoal – Deus colocou no homem chamado Jesus a 

máscara de Cristo”20. Ao passar a utilizar a técnica de raspagem no negativo, Witkin 

apercebeu-se que podia modificar a imagem moldando a sua qualidade estética e 

emotiva: “[…] a capacidade de objectivar a emoção materialmente de modo a que o 

objecto final, a fotografia, seja aquela emoção visualizada […] as traduções físicas de 

experiências inconscientes, transformando-se, assim, em novas formas do 

indescritível”21. 

      A utilização das máscaras foi tornando-se cada vez mais importante à medida que 

se foi aproximando mais do seu próprio lado oculto, tendo surgido como forma de 

veicular cargas emotivas sem fazer interferir a personalidade do sujeito e as suas 

fantasias, através de figuras mudas, imperscrutáveis, monstruosas. O profundo 

sentimento do religioso de Witkin, do verdadeiramente outro, está ligado à ideia da 

morte, da queda e da redenção que é aqui simbolizado pela máscara. Desde muito 

cedo que Witkin teve um contacto próximo com a morte. Quando tinha seis anos, 

como o próprio relata, quando ia a descer as escadas a caminho da igreja, “ouvi um 

barulho tremendo de um acidente misturado com gritos e pedidos de ajuda. Um 

terrível acidente tinha tido lugar envolvendo três carros, todos com famílias dentro. De 

algum modo, no meio da confusão, eu tinha deixado de dar a mão à minha mãe. Onde 

eu estava na curva podia ver algo a rolar de um dos carros acidentado. Parou na curva 

                                                
19 P. M.  Frade, “Joel-Peter Witkin, um homem e os seus monstros”, Artes e leilões, Lisboa 
(Dez.-Jan. 1989/1990), pp. 26-30, “any living myth presenting any apparent difformity”, p. 27. 
20 C. Van Deren, Joel-peter Witkin, San Francisco, Museum of Modern Art , 1987, p. 9. 
21C. Van Deren, op. cit., p. 12. 



203 
 

no lugar onde eu estava. Era a cabeça de uma menina. Debrucei-me para tocar-lhe no 

rosto, falar-lhe, mas, antes que pudesse tocar-lhe, alguém me levou”22. Mais tarde, 

durante a guerra do Vietname, alistou-se como repórter de combate. Uma das suas 

missões, durante dois anos, foi a de documentar diferentes formas de morte 

resultantes de acidentes durante as manobras, e suicídios. A sua familiaridade com a 

morte enquanto repórter e a sua experiência na infância, provavelmente, contribuíram 

para que a presença da morte nas suas fotografias, assim como de tudo o que é 

aberração da vida, desempenhem o papel de uma espécie de epifania do sagrado. 

      Foi, sintomaticamente, como fotógrafo de prodígios, casos insólitos e aberrações 

que Witkin iniciou a sua carreira de fotógrafo, em 1950, quando colaborou com o seu 

irmão gémeo num trabalho que este estava a realizar, enquanto estudante de pintura, 

sobre o tema Freaks at Corney Island. Para este fim, fotografou um homem de três 

pernas, um anão chamado The Chicken lady e um hermafrodita com o qual teve a sua 

primeira experiência sexual. Depois de ter deixado o exército e de se ter 

comprometido a dar uma imagem do divino, do invisível, a primeira imagem que Witkin 

realizou de Cristo foi num ghetto em Filadélfia representando a vinda de Cristo ao 

mundo. Para este fim, fotografou o seu sobrinho de cinco anos, nú, nas ruas do ghetto, 

de face pintada de branco e com um pássaro morto. Devido à excentricidade dos seus 

modelos – por exemplo, um dos seus modelos a representar Maria era uma vedeta 

porno de 100 Kg a mais –, o isolamento é um factor importante nas sessões de 

fotografia, tendo, por isso, utilizado frequentemente, na sua fase inicial, os terraços 

dos telhados como cenários para os seus “acontecimentos”. Um exemplo tipíco desta 

fase é Jesus and his mother Mary: photographed by an Anonymous Galilean que 

representa um jovem nú vestindo a máscara de Cristo sentado entre as pernas da 

virgem Maria, nua e sentada. O Ecce Homo  desta série é Cristo como homossexual 

parodiando a homofobia da Igreja. Noutra fotografia desta série encenou Cristo no fim 

do mundo, cansado e vencido por Batman, o Anti-Cristo. 

      A representação da dor é um elemento importante nas suas obras como forma de 

transcender a condição mortal, de transpor a fronteira para o inumano. Em Mother and 

child (fig. 56), 1979, também da sua fase inicial, Witkin convidou uma mulher sua 

conhecida que tinha usado um aparelho ortodôntico toda a sua vida para servir de 

modelo representando a figura do mártir. Como o próprio relata23, no dia do encontro 

ela apareceu, radiante, a contar-lhe que iria finalmente retirar o aparelho! Depois de a 

ter convencido a retirar o aparelho apenas depois de realizar a fotografia, Witkin iniciou 

a sessão utilizando uns instrumentos cirúrgicos, emprestados por um dentista, a fim de 

                                                
 22 C. Van Deren, Joel-peter Witkin, p. 7. 
23C. Van Deren, Joel-peter Witkin,, p. 8. 



204 
 

forçar a boca a manter-se aberta enquanto a modelo pegava na criança. Contudo, 

estes não conseguiram manter a boca na tensão desejada e Witkin pediu à irmã do 

modelo para pôr umas luvas pretas e, sob um fundo negro, ajudar a modelo a manter 

a boca aberta na amplitude máxima. Como o próprio afirma “o conceito desta imagem 

é a dor, a maravilha, o mistério de ter uma criança […] de termos nós próprios.”24  

      Em Harvest (fig. 57), 1984 e em Manuel Osório, 1982, Witkin revela também o seu 

interesse pela tradição pictórica. A ideia de Harvest surgiu quando Witkin viu pela 

primeira vez a cabeça numa colecção de curiosidades médicas. Tendo sido recusado 

o pedido de Witkin de a levar consigo devido à sua fragilidade e raridade – é um 

espécime seco feito de cera por volta do fim do séc. XIX -, Witkin deslocou-se ao local 

tendo passado seis horas juntamente com a sua mulher a seleccionar os vegetais e a 

compor a imagem. Harvest, inspirado nas composições de Archimboldo, do séc. XVI é, 

contudo, o seu oposto. Fala-nos da morte e da nutrição, do processo de 

decomposição a que todos os elementos estão igualmente sujeitos.  

       O sentimento angustiado surge aqui da impossibilidade radical de separar o 

sentimento de prazer da condenação ética, e, assim, a curiosidade do sentimento de 

repulsa que a acompanha. Sentimos uma curiosidade mórbida na comtemplação da 

morte do mesmo modo que sentimos prazer, protegidos pela tranquila separação de 

umas grades, na contemplação de uma fera selvagem, agora aprisionada. Por outro 

lado, a imagem desperta-nos o medo de sucumbirmos às nossas fraquezas, de 

perdermos o auto-controlo e de sermos dominados por sentimentos que preferíamos 

não saber que possuímos. 

      Por outro lado, e, paralelamente ao decréscimo de monstros reais – devido ao 

aperfeiçoamento do tratamento e prevenção de doenças –, surge, cada vez mais, na 

arte, a criação de um imaginário do monstruoso alimentado pelo desenvolvimento bio-

técnológico como são exemplo Jake & Dinos Chapman, Thomas Hirschorn, Matthew 

Barney, entre outros. A questão de saber até que ponto somos ainda homens torna-se 

mais complexa a partir do momento em que o Homem  passa a interferir na sua 

própria criação. Como saber quando ultrapassamos o limite do humano se, quando tal 

suceder, deixará de existir o ser humano para poder, verdadeiramente, julgá-lo. A 

própria questão, tendo como referência os padrões humanistas do conceito de 

Homem, deixa de fazer sentido ao desaparecer a pessoa para quem estas questões 

pudessem representar um problema. Será que seremos ainda humanos quando se 

tornar normal criar o seu próprio corpo cirurgicamente, escolhendo as diferentes partes 

através de um catálogo? Será que a humanidade não perderá algo da sua 

                                                
24C. Van Deren, op. cit., “The concept of this image is the pain, the wonder, the mystery of 
having a child […] of having ourselves.”, p. 8. 
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genialidade, também em si, uma aberração, se eliminarmos todas as pessoas 

diferentes, que possuam alguma deficiência ou que não correspondam, simplesmente, 

ao padrão do corpo ideal, i. e., a mediana traçada entre todos os corpos? Sabemos 

que Sócrates, por exemplo, era muito feio, Napoleão era extraordináriamente 

pequeno, Lincoln era extremamente feio: hoje em dia não teriam passado do primeiro 

debate televisivo para as eleições presidenciais. Hawkings, um dos cientistas mais 

geniais do nosso século, sofre de doença de Parkinson, etc. Que seria do mundo hoje 

sem todas estas personagens que marcaram a sua história? A possibilidade, aberta 

pela ciência desde a criação da primeira ovelha clonizada, de criar um ser humano 

igual a partir de uma das células do nosso corpo torna no horizonte futuro o que nem a 

mais ousada imaginação da Idade Média ousava supor: seres aparentemente 

humanos mas, potencialmente desprovidos do que, até aos nossos dias, caracterizava 

uma pessoa: a sua unicidade e indivisibilidade. Cada um de nós pode, potencialmente, 

tornar-se progenitor de um exército de seres iguais concebidos para serem felizes a 

desempenharem as funções para os quais foram projectados. A criação torna-se, 

assim, na premente questão do design do futuro. 

      A série de mutantes criados pelos irmãos Jake & Dinos Chapman dão corpo a 

estas questões exprimindo a crescente desmultiplicação e esquizofrenia do que 

permanece ainda nesta fronteira de indecidibilidade do, por assim dizer, pós-homem. 

Fuck Face, 1994 (fig. 58), e Two-Faced Cunt, 1995, foram os primeiros desta série de 

possíveis aberrações humanas: o primeiro apresenta um pénis em lugar do nariz e o 

orifício correspondente em lugar da boca; o segundo é a corporização literal do título, 

duas faces e uma vagina. A identificação entre a cabeça e o sexo é evidente nestes 

monstros em que o alto e o baixo se invertem. Deste modo, a figura fálica surge em 

lugar do nariz em muitos dos seres desta série, como por exemplo, em Zigotic 

accelaration, biogenetic, desublimated libidinal model, 1995, (fig. 59), constítuido por 

vários membros e dez cabeças como se tivessem saído de uma experiência genética 

realizada nalgum laboratório. Outro elemento desta família pode ser encontrado em 

Tragic Anatomies, 1956 (fig. 60), um idílio envenenado de corruptos corpos 

enlanguidos sob uma paisagem de plástico. As figuras, crianças de rosto andrógino, 

são grotescas, obscenas, encarnando os mais profundos medos do homem. O que é 

mais espantoso nestes seres monstruosos é a meticulosidade da execução, a forma 

como tornam verosímil o improvável. 

      Deste modo, também em Great Deeds Against the Dead, 1994 (fig. 61) e em Hell, 

1999, os irmãos Chapman encenam o monstruoso, não como o impossível que só por 

intervenção divina pode suceder, mas como uma mera probabilidade lembrada pelos 

média ou pelos testemunhos da História. Se anteriormente a referência à 
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probabilidade do monstruoso era construída de forma a marcar os limites de um 

impossível além que circunvizinhava o Homem delimitando a clareira do humano, 

actualmente, as fronteiras entre os vários domínios dilataram-se e é enquanto provável 

que o Homem se define. O verdadeiro outro é agora, assim, o improvável que se situa 

a dois passos no extremo oposto da zona fronteiriça da pós-humanidade. 

 

 

 

 


