


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 signi-
ficação 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 re-
motos 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 ex-
ploradores, 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.
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NAS MARGENS 
DO MUNDO

Os escritores e viajantes 
medievais encaravam as 
margens do mundo conhe-
cido como um lugar privile-
giado 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 “monstruo-
sos”, 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 osten-
tando a cabeça no seu peito. 
A eventual existência de tais 
seres constituía um desafio 
à racionalidade e à mora-
lidade, 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 mentali-
dade científica e às viagens 
dos navegadores portugue-
ses e espanhóis, que não 
confirmam a sua existência. 

O interesse pelo estranho e 
admirável passa a focar-se 
em seres humanos singula-
res e, de algum modo, aber-
rantes, 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 predomi-
nante 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 fantasio-
sa. Médicos e filósofos do 
Renascimento procuram 
“monstros” reais, em obser-
vação direta ou através de 
relatos fidedignos.

A significação do “monstro” 
altera-se também neste pe-
ríodo. Se, anteriormente, 
o “monstro” se caracteri-
zava pela sua raridade  e des-
proporção, 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 especí-
fico de ordem. Neste período, 
que acompanha a criação 
de Academias, estes seres 
tornam-se objeto de curio-
sidade, 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 desenvolvi-
mento embrionário é pro-
posto como a principal causa 
de malformações. A dife-
rença 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 emer-
gência da teratologia cien-
tífica, nasce Frankenstein, 
que, de personagem literário 
se torna no mais representa-
tivo ícone artístico da 
“monstruosidade”.
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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 per-
mitiu 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 labo-
ratório permitem observar 
alterações, mutações, no que 
se descobriria serem genes 
organizadores do desenvolvi-
mento embrionário dos seres 
vivos.  O ciclope passa de 
monstro a variante de labora-
tório 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 patoló-
gicas geradoras de doenças, 
trazendo a audição, visão e 
controlo de movimentos a in-
divíduos 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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Capa:

Inveja
Os sete pecados capitais, 1558
Pieter van der Heyden (ca.1530-ca.1572)
Biblioteca Nacional de Espanha 
inv. 3714

NAS MARGENS DO MUNDO

Pg. 2 e 3

Monópode (seres com uma única perna e pé; 
ciclope (seres com um único olho); gémeos 
siameses (gémeos ligados por uma parte do 
corpo); blémia (seres que ostentam a cabeça 
no peito); e cinocéfalo (seres com  cabeça de 
cão e membros humanos).
Sei Libri Della Cosmografia Vniuersale [Seis 
Livros da Cosmografia Universal], Autore 
Münster, Sébastien, 1489-1552; Petri, 
Heinrich, fl. 1527-1578, ed. com. 
[Basileia]: stampato a spese di Henrigo Pietro, 
1558. Biblioteca Nacional de Portugal 
res-2094-a

Pg. 4 e 5

Islandia
Abraham Ortelius, (1527-1598). Cartographe
ark:/12148/btv1b5971505p
Bibliothèque nationale de France 
GE BB 565 (2,13)

OS PRODÍGIOS COMO INSTRUMENTO 

MORAL E POLÍTICO

Pg. 6

Blémia
“Opera Ambrosii Parei regis primarii et 
Parisiensis chirurgi. A Docto viro plerique locis 
recognita” 
[Obras de Ambroise Paré, médico principal 
do rei e cirurgião parisiense: escritas por 
um homem douto e reconhecidas em muitos 
lugares, traduzidas para latim por Jacques 
Guillaume, com o cuidado e atenção próprios 
de um cirurgião]: et Latinitate donata, Iacobi 
Guillemeau… Chirurgi labore diligentia…
Parisiis, : apud Iacobum Du-Puys, sub signo 
Samaritanae, 1582
Biblioteca Nacional de Portugal 
S.A 2672 A

ÍNDICE 
DE IMAGENS

Pg. 8

Monstro de Cracóvia 
Pierre Boaistuau, Histoires Prodigieuses, 
1560 Wellcome Library, London. folio 27

Pg.9

Homem-Sapo
“Opera Ambrosii Parei regis primarii et 
Parisiensis chirurgi. A Docto viro plerique 
locis recognita: et Latinitate donata, Iacobi 
Guillemeau… Chirurgi labore diligentia…”
Parisiis, : apud Iacobum Du-Puys, sub signo 
Samaritanae, 1582
Biblioteca Nacional de Portugal 
S.A 2672 A
 

A PRODIGIOSA CRIATIVIDADE 

DA NATUREZA

Pg.10

Prodigiorum ac ostentorum chronicon… / 
conscriptum per Conradum Lycosthenem 
rubeaquensem [Crónica de prodígios e 
coisas admiráveis / compilada por Conrad 
Lykostenes 1518-1561 rubeaquense]; 
Basilaea: per Henricum Petri, 1557
Biblioteca Nacional de Portugal 
S.A 32876 V

Pg.12 e 13

Duas jovens ligadas uma à outra
Ser com quatro braços e quatro pernas
Pierre Boaistuau, Histoires Prodigieuses, 1560 
Wellcome Library, London. folio27

O DESVENDAR DOS SEGREDOS 

DA NATUREZA

Pg. 14 e 15

Gémeos Siameses
Domingos Vandelli, Dissertatio de monstris 
[Dissertação sobre seres monstruosos]
Coimbra, 1776

Pg. 16. e 17

Cria de corça ligada pelo abdómen
Criança com malformações
Les Ecarts de la nature, ou recueil des 
principales monstruosités, que la nature 
produit dans le genre animal. Peintes 
d’après nature , gravées et mises au jour 
par les Sr et Dme Regnault,...
Paris: chez l’auteur, 1775

 

ark:/12148/btv1b8453981x
Bibliothèque nationale de France - PETFOL-JF-21

A TERATOLOGIA: UMA NOVA CIÊNCIA

Pg.18 e 19

Monstruosidade Dupla
Embriões monstruosos de galinha produzi-
dos artificialmente nos finais do século XIX.
Camille Dareste, Recherches sur la pro-
duction artificielle des monstruosités, ou, 
Essais de Tératogénie expérimentale, Paris, 
1876. Biblioteca de Ciências da Vida da 
Universidade de Coimbra.  Inv. Fisiologia do 
Desenvolvimento 1.

Anomalias de volume, forma e de número
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire 
Générale et Particulière des Anomalies de L’ 
Organization Chez l’ Homme et les Animaux 
... ou Traité de Tératologie, Paris Vol. 3. Bi-
blioteca de Ciências da Vida da Universidade  
de Coimbra 
Inv. B-84/1

Pg. 20 e 21

Coleção de cíclopes, in Willem Vrolick, 
Tabulae ad illustrandam embryogenesin 
hominis et mammalium
Amsterdam: Londonck, 1844-1849 

NOVAS FRONTEIRAS, ESPANTO 

E “MONSTROS” DO PRESENTE E 

DO FUTURO

Pg .23

O cérebro iluminado. Grupos de neurónios 
no cérebro das larvas de peixe-zebra colo-
ridos conforme a sua resposta quando lhes 
são apresentadas imagens que simulam o 
fluxo da água em diversas direções.
Imagem: Sabine Renninger

Pg. 24 e 25

A “molécula da felicidade”?
Para elucidar as funções biológicas da 
serotonina, são utilizadas técnicas avan-
çadas que permitem controlar diretamente 
a atividade dos neurónios produtores de 
serotonina no cérebro.
Imagem: Sara Matias
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