O mundo, natural e social, é uma fonte permanente de
espanto, seja pela regularidade da sua ordem, seja pela
irrupção do insólito. Estes dois lados vão a par: o insólito
rompe a paisagem habitual do mundo e, simultaneamente,
confirma-a.
Na história cultural da Europa, os “monstros” são a mais
notável figura de espanto. Tal como a etimologia revela
(do latim monitum que significa advertência), o “monstro”
tem a função de chamar a atenção, mostrar. A sua significação não se esgota no insólito da sua forma, valendo
igualmente como sinal de algo desconhecido, porventura
um acontecimento futuro. A sua fisionomia peculiar
resulta de uma profunda alteração operada numa espécie
animal ou na combinação de elementos pertencentes a
espécies distintas.
Enquanto figura de alteridade (o outro enquanto diferente),
o “monstro” surge particularmente na literatura de viagens,
como em a Odisseia ou nos relatos de viajantes, como
Marco Polo, que se aventuraram por terras longínquas,
principalmente no Oriente asiático. Os casos emblemáticos,
que preencheram o imaginário desde os tempos mais remotos até à Idade Média, são constituídos por indivíduos
ou povos fantásticos, que se julgava habitarem as margens
do mundo, muito em especial na orla marítima da terra
firme. Com a emergência da ciência moderna, no século XVI,
e graças ao conhecimento trazido pelos navegadores e exploradores, a ideia de “monstro” vai-se desmistificando,
o olhar vira-se para a geração destes seres prodigiosos,
indagando se se tratam de meras anomalias ou formas
curiosas de uma natureza multifacetada.
1

NAS MARGENS
DO MUNDO

Os escritores e viajantes
medievais encaravam as
margens do mundo conhecido como um lugar privilegiado de novidade,variedade
e mesmo de transgressão
da ordem da natureza e dos
costumes.

Os confins do Oriente são
o lugar por excelência onde
proliferam seres “monstruosos”, tais como: os Ciápodes,
que se protegiam do sol
erguendo o seu único pé; os
Cinocéfalos com cabeça
canina e membros inferiores
humanos; as Blémias ostentando a cabeça no seu peito.
A eventual existência de tais
seres constituía um desafio
à racionalidade e à moralidade, concebidas como
apanágio do ser humano.
Essas estranhas e apelativas
criaturas eram outras formas
de humanidade ou simples
bizarrias? Poderiam vir a ser
convertidas ao cristianismo?
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OS PRODÍGIOS
COMO INSTRUMENTO
MORAL E POLÍTICO

A crença na existência de
espécies “monstruosas”
declina no Renascimento,
graças a uma nova mentalidade científica e às viagens
dos navegadores portugueses e espanhóis, que não
confirmam a sua existência.

O interesse pelo estranho e
admirável passa a focar-se
em seres humanos singulares e, de algum modo, aberrantes, tendo a Europa como
principal palco da sua
exibição e representação.
Em geral, era-lhes atribuída
uma causa sobrenatural,
sendo o resultado de uma
transgressão moral grave,
acompanhada do presságio
de um ou mais castigos
divinos, incluindo a fome, a
peste ou a guerra. O horror
constitui a emoção predominante associada aos prodígios
“monstruosos”.
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A PRODIGIOSA
CRIATIVIDADE
DA NATUREZA
O período do Renascimento,
que coincide largamente
com os descobrimentos,
introduz um novo olhar
sobre os “monstros”. Estes
continuam a ser olhados
como maravilhas, mas vão
perdendo a aura fantasiosa. Médicos e filósofos do
Renascimento procuram
“monstros” reais, em observação direta ou através de
relatos fidedignos.

A significação do “monstro”
altera-se também neste período. Se, anteriormente,
o “monstro” se caracterizava pela sua raridade e desproporção, o traço distintivo
passa a ser a dissemelhança
em relação aos progenitores.
O olhar sobre o “monstro”
foca-se no poder gerador da
natureza e na sua capacidade
de levar ao limite a variação
e a proliferação de exceções.
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O DESVENDAR
DOS SEGREDOS
DA NATUREZA

Nos finais do século XVII
e durante o século XVIII,
a mãe-natureza torna-se o
ideal regulador não só das
ciências naturais, mas de
todo o saber e o modelo da
ação bem regulada e eficaz.

Ora, a natureza é uniforme
nas suas leis e princípios
gerais, mas infinitamente
variada nas formas concretas
que pode assumir. Neste
quadro, os “monstros”
passam a ser entendidos
como um desvio da ordem
geral, mas ainda assim,
dotados de um tipo específico de ordem. Neste período,
que acompanha a criação
de Academias, estes seres
tornam-se objeto de curiosidade, procedendo-se à
compilação de relatos e
à explicação recíproca da
diferença entre o “normal”
e o extraordinário.
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A TERATOLOGIA
UMA NOVA CIÊNCIA

No século XIX, dão-se
grandes alterações no
entendimento dos seres
extraordinários. Estudos
sobre anatomia comparada
assinalam semelhanças em
malformações de animais
provenientes de espécies
distintas. Por conseguinte,
a atenção desloca-se do ser
“monstruoso” para o tipo
de “monstruosidade ”que
afecta um determinado ser,
humano ou animal.

O atraso no desenvolvimento embrionário é proposto como a principal causa
de malformações. A diferença entre seres é objeto
de classificações científicas
e, pela primeira vez, passa a
ser possível a sua produção
artificial no laboratório.
Em simultâneo com a emergência da teratologia científica, nasce Frankenstein,
que, de personagem literário
se torna no mais representativo ícone artístico da
“monstruosidade”.

19

NOVAS FRONTEIRAS
ESPANTO E “MONSTROS”
DO PRESENTE E DO
FUTURO
Os avanços da biologia e
da medicina no século XX
deslocam as fronteiras do
desconhecido e suscitam
novos motivos de espanto.
A descoberta da estrutura
tridimensional do ADN permitiu encontrar uma matriz
comum a todos seres vivos e
melhor entender a prodigiosa
capacidade de variação entre
espécies e dentro da mesma
espécie. Os animais de laboratório permitem observar
alterações, mutações, no que
se descobriria serem genes
organizadores do desenvolvimento embrionário dos seres
vivos. O ciclope passa de
monstro a variante de laboratório que nos ajuda a enten-

der a construção do crânio.
Na Medicina, terapia génica,
avanços na robótica, permitem
alterar-nos a nós próprios,
corrigindo mutações patológicas geradoras de doenças,
trazendo a audição, visão e
controlo de movimentos a indivíduos que se encontravam
privados deles. Em Ciência,
modificações especificas no
ADN juntamente com novas
tecnologias de imagem e
inteligência artificial abrem
caminho para decifrar o mais
prodigioso órgão humano: o
cérebro. Vai o progresso
técnico e científico aumentar
a capacidade humana de se
maravilhar? Que novos
“monstros” se anunciam?
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