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Resumo:   

Este artigo trabalha o cinema como fonte histórica, analisando a doença mental como um 

dos componentes da narrativa cinematográfica no filme Frankenstein de 1931. Analisam-se o 

contexto de produção do filme, as motivações dos personagens e a loucura representada na 

obra.  

 

Palavras chave: cinema, história, loucura.  

 

 

A loucura é uma das mais intrigantes deficiências que afligem o ser humano. Ela é 

a perda da razão e o conseqüente desajuste do indivíduo ao meio social. Hoje, alvo da 

psiquiatria, a doença mental constitui um amplo campo de estudo e uma definição definitiva 

ainda não foi encontrada.  A preocupação da psiquiatria não é um conceito de distúrbio 

mental, mas a etiologia desse distúrbio. Atualmente, as causas da doença mental são 

geralmente atribuídas a dois principais motivos: o psicológico, que considera os distúrbios 

como resultado de inaceitáveis desejos, temores e impulsos; e o orgânico, que explica as 

doenças por causas fisiológicas. O cinema, no caráter de documento histórico, retratou de 

diferentes formas a doença mental. Neste sentido, este artigo analisa a doença mental como 

importante componente na narrativa cinematográfica. Para tal, incorporamos o filme como 

objeto passível de análise nas duas vertentes propostas por Marc Ferro: a leitura 

cinematográfica da história (o texto da obra) e a leitura histórica do filme (o contexto da 

obra).  

O filme analisado é Frankenstein (Frankenstein, 1931), produzido pelo estúdio da 

Universal. Para driblar a crise econômica norte-americana de 1929, a Universal especializou-

se nos filmes de horror. A empresa passou a lançar filmes como Drácula (Dracula, 1931), A 

múmia (The mummy, 1932) e Assassinatos na Rua Morgue (Murders in Rue Morgue, 1932). 

E outra obra foi Frankenstein, dirigida pelo inglês James Whale.  O filme lançou Boris Karloff 

na figura do Monstro e apresentou a loucura de causas orgânicas, em que a sanidade mental 

do indivíduo depende apenas da integridade física do cérebro.  

 

Contexto 

Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York alterou quase dez anos de prosperidade 

econômica e crescimento industrial norte-americano. Uma série de quedas consecutivas das 

ações arruinava investidores, empresários, industriais, e consequentemente, empregados, e 

todo o país foi arrastado pelo turbilhão da depressão econômica.  

A 21 de outubro de 1929, no Wall Street, vários milhões de títulos foram 
propostos sem encontrar comprador. A 23, foram postos em venda 6 

milhões de títulos. A 24, a baixa acentuou-se; cerca de 13 milhões de títulos 
foram lançados no mercado, os quais dificilmente encontrariam tomador. O 
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aparelho que transmitia as cotações, o ticker, estava congestionado e 
funcionava com um atraso de quatro horas. Com uma alternância de altos e 

baixos, a queda prosseguiu inexoravelmente; a 29, eram mais de 16 

milhões de títulos que se abatiam sobre o mercado. Em dez dias, os “dez 

dias negros”, dezenas de milhões de títulos mudaram de mãos, perdendo de 
30 a 40% de seu valor, por vezes ate 50%, e o valor global das ações 

cotadas no Wall Street, estimado em 89 bilhões de dólares em 1º. de 
setembro, tinha caído para 71 bilhões, ou seja, com uma depreciação global 

de 20% (REMOND, 1989. p. 97-98). 

 

Como a economia americana era ligada ao crédito financeiro, a falta dessa base 

comprometeu de maneira crítica a estrutura econômica. As empresas, industriais ou 

comerciais, sofreram bastante com a crise; os bancos, incapazes de satisfazer toda a 

demanda, quebraram uns após os outros, arrastando para a falência outras empresas. O 

presidente Hoover teve problemas imediatos e precisou enfrentar desemprego e, promover a 

manutenção da ordem social, da paz nas indústrias e a prevenção do pânico (WARREN, 

1967. p. 115). As indústrias que não fecharam as portas diminuíram sua atividade e 

demitiram parte do pessoal, o que reduziu o consumo na economia. Esse círculo tornou-se 

vicioso, pois o estoque se acumulava cada vez mais e o dinheiro demorava a entrar, 

causando novas falências e mais desemprego. Seis meses mais tarde, o número de 

desempregados era de 3 milhões. Ao fim de um ano, 7 milhões. Em outubro de 1932, o 

índice chegou a 11 milhões, cerca de 10% da população economicamente ativa. “A produção 

industrial caiu então abaixo da metade de seu nível de 1929” (REMOND, p. 98-99).  

A princípio, a situação foi encarada com certo otimismo, afinal era impossível que ela 

se prolongasse. O presidente Hoover assegurava que “A prosperidade espera-os na esquina 

da rua”. E esse era o prognóstico de quase todos os especialistas. A crise, contudo, 

prosseguia, e começou a afetar o estado de espírito da população. “Os americanos perdiam 

[...] sua confiança no dogma da livre iniciativa, nas virtudes da iniciativa privada e na solidez 

dos pressupostos liberais” (REMOND, p. 99). A crise continuou implacável, e cerca de vinte 

anos foram necessários para atenuar o trauma causado pela quebra da bolsa.  

 

O cinema na época 

Indiferente à crise econômica, o cinema norte-americano cresceu bastante nas 

décadas de 1930 e 1940, atingindo o ápice em “1946, quando a freqüência aos cinemas 

alcançou os pontos mais altos de todos os tempos” (SKLAR, 1978. p. 189). Certamente, o 

cinema foi muito importante para distrair a população norte americana enquanto o caos 

econômico predominava. Isso se deveu ao preço dos ingressos, que baixou muito, e também 

pelas sessões serem duplas. Embora houvesse um êxito inicial, a indústria cinematográfica 

não se demonstrou insensível à crise na conjuntura econômica. Posteriormente, das oito 

grandes companhias, apenas quatro (Warner Bros, MGM, Columbia e United Artists) 

suportaram a crise sem alteração significativa. Sklar destaca que  

de 1930 a 1934, foi fundamentalmente uma aberração, uma surpresa até 
para Hollywood. A súbita virada para o realismo social no início da era do 

som, para ciclos de melodrama de gângsteres, de sexo e até políticos, foi 

afeiçoada pela mais crassa das conveniências: a busca de todas e quaisquer 

formas de choque e excitação capazes de atrair espectadores ao cinema, à 
proporção que as condições econômicas se agravavam e os cinemeiros 

começavam a desaparecer (SKLAR, p. 207).  
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Um dos choques promovidos pelo cinema inicialmente veio com o som. O pioneirismo 

desta inovação é geralmente atribuído ao filme O cantor de Jazz (The Jazz Singer, 1927). A 

produção apresentou o ator Al Jolson no papel do cantor Oland. Durante o filme, ele 

interpretava diversas músicas, que se apresentavam em perfeita sincronia com as cenas que 

estavam na tela. As canções eram “My mammy”, “Blue sky” e “Toot toot tootsie goodbye”, 

entre outras. O filme, no entanto, não é completamente falado. Ele apresenta seqüências em 

estilo mudo, com as falas aparecendo na tela, e somente as partes das canções eram 

sonorizadas. A tentativa foi uma das saídas que a Warner utilizou para evitar a falência.  

Mas os experimentos de filmes sonorizados são bem anteriores. Já em 1895, os 

laboratórios de Thomas Alva Edison haviam preparado um sistema de películas com som 

sincronizado. O problema era exatamente a sincronização entre som e imagem, que nem 

Edison ou seus ajudantes conseguiram resolver. No ano de 1905, a firma francesa Gaumont 

gravou vozes de atores norte-americanos, utilizando um sistema de som Chronofone, e 

apresentou uma série de curta-metragens sonorizados. Novamente, o problema foi a 

desincronização entre som e imagem. E para 1913, Edison anunciou que seu laboratório 

havia aperfeiçoado um sistema de som superior. Ele havia aumentado a sensibilidade do 

microfone de gravação, incrementado a capacidade de amplificação e melhorando a conexão 

entre fonógrafo e protetor. Após duas semanas de projeção, percebeu-se que o problema de 

sincronização ainda não havia sido resolvido (ALLEN, 1995. P. 155-156).  

Através da empresa American Telephone & Telegraph (AT&T) o som se aperfeiçoou. 

Trabalhando com a subsidiária Western Electric, a AT&T procurava uma maneira de registrar 

e aumentar a qualidade da transmissão telefônica à longa distância. A Western experimentou 

um sistema tradicional de som em disco fonográfico e com o som da película, e para 1922, 

haviam desenvolvido um amplificador, microfone e um motor de toca-discos muito 

superiores. Com o nome de “som elétrico”, esses inventos produziam volume e tom muito 

superiores à produção acústica da época. Em 1923, AT & T decidiu potencializar os recursos 

destes inventos. Um fonógrafo elétrico era uma das possibilidades mais evidentes, mas outra 

alternativa era a utilização do som no cinema.  Este último foi o caminho seguido pela 

empresa, que posteriormente se uniu à Warner Bros. A Warner só passou a comercializar 

filmes sonorizados quatro anos depois, quando criou a Vitaphone Corporation. Somente em 

1926 o ritmo de produção de filmes com som era satisfatório, e o estúdio abriu a temporada 

cinematográfica de 1927 com oito filmes, que apresentavam cantores de óperas e 

concertistas. Após um período de qualificação das salas cinematográficas (elas precisavam se 

adaptar à nova tecnologia), em setembro de 1927 a Vithaphone deu início ao primeiro longa 

metragem, O cantor de Jazz (ALLEN, p.158-161). Somente no ano seguinte apareceu o 

primeiro filme totalmente falado, Luzes de Nova Iorque (Lights of New York).1 

A novidade do som adiou o impacto da crise sobre o cinema. Em 1930, a freqüência 

às salas de projeção foi maior que no ano anterior e, conseqüentemente, o lucro das 

                                                        

1 A problemática da inserção do som no cinema foi explorada cinematograficamente pelo filme Cantando na 
Chuva (Singing in the rain, 1952).  
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empresas também. Foi a partir de 1932 que as coisas começaram declinar para a indústria 

cinematográfica, quando cerca de um terço de todos os cinemas havia fechado, e o preço 

dos ingressos caíra em torno de 30% (SKLAR, p. 190).  

 

A história de Frankenstein 

Frankenstein foi contado pela primeira vez na segunda década do século XIX. Em 

1818, a escritora Mary Wollstonecraft Shelley publicou o livro Frankenstein ou o moderno 

Prometeu2. Segundo Shelley, a história surgiu de uma aposta feita em 1816, entre ela e Lord 

Byron. Depois de uma conversa sobre doutrinas filosóficas, sobre a natureza do princípio da 

vida, a autora vislumbrou uma história realmente assustadora (SHELLEY, 2000. p. 14-18).  

Imaginado o cerne da história, a escritora logrou criar um livro que foi um dos primeiros 

sobre ficção científica e explorou os progressos da ciência e os obscuros destinos que ela 

pode propiciar. Na narrativa, o cientista e médico Victor Frankenstein consegue criar um 

outro ser vivo, feito à imagem do homem. A experiência não tem sucesso, e o ser criado é 

uma criatura pavorosa, de feições distorcidas: o Monstro.  

A história que o filme conta foi adaptada de uma peça teatral. Desde a época do 

lançamento do livro, outras peças haviam sido realizadas. A primeira delas data de 1823, 

apresentada por Richard Peek3. Mas a peça que mais influenciou a produção do filme foi uma 

versão escrita em 1927, chamada Frankenstein: an adventure in the macabre (Frankenstein: 

uma aventura ao macabro) escrita por Peggy Webling, e realizada em Londres. Nesta peça, a 

maquiagem do Monstro foi muito efetiva, e o ator Hamilton Deane, que fazia o Monstro 

incorporou sapatos enormes e desajeitados, para parecer ainda maior – um truque utilizado 

também na versão fílmica. Na produção teatral, a cena da criação não utilizava nenhum dos 

efeitos que posteriormente se tornariam comuns no cinema. A criatura simplesmente 

estremecia, movia-se e se levantava. O único truque foi uma iluminação bem trabalhada 

(SCHATZ, 1991. p. 105). 

Em 1931, a Universal Studios, que estava sendo administrada por Carl Laemme Jr. 

começou a investir e posteriormente se especializar nos filmes de horror. Era a receita para a 

empresa superar a crise. Foi dessa maneira que surgiram os filmes Drácula (Dracula, 1931), 

Frankenstein (Frankenstein, 1931), A múmia (The mummy, 1932), Assassinatos na Rua 

Morgue (Murders in Rue Morgue, 1932) entre outros. Todos esses filmes foram 

protagonizados pelos atores Boris Karloff ou Bela Lugosi. A primeira produção de horror da 

Universal foi Drácula. A película começou a ser filmada no outono de 1930, e tudo correu tão 

bem que mesmo antes do lançamento, o administrador Carl Laemmle Jr. fechou negócio com 

Frankenstein. (SCHATZ, p. 104)  

Para a direção de Frankenstein foi inicialmente escalado Robert Florey. Nascido na 

França, Florey tinha experiência no cinema europeu e concebeu um filme de estilo 

francamente expressionista. A inspiração veio de filmes como O Golem (Der Golem, 1922), e 

                                                        

2 Pela mitologia, Prometeu era um dos titãs, uma raça gigantesca que habitou a Terra antes do homem. Ele e 

seu irmão Epimeteu foram incubidos de fazer o homem e assegurar-lhe, e aos outros animais, todas as faculdades 
necessárias à sua preservação. (BULLFINCH, 2000. p. 22).  

3 Informação obtida do documentário Como Hollywood fez um Monstro: arquivos de Frankenstein. Presente 
no filme em DVD.  



 

 

 

  O Olho da História, n. 8, Salvador (BA), janeiro de 2006.                                     

                                           

 

 

Gabinete do Doutor Caligari (Das Kabbinet des Doktor Caligari, 1919). Por uma política de 

estúdio, ele foi substituído logo no início da produção por James Whale. Whale era um diretor 

com mais experiência no teatro e na sonorização. Ao diretor Robert Florey, enviado para 

outras obras, coube direcionar seu entusiasmo a outro filme, também de estilo 

expressionista. Baseado no conto de Allan Poe, surgiu Assassinatos da Rua Morgue (Murders 

in Rue Morgue, 1932), onde Bela Lugosi atuou como cientista louco. Florey, no entanto, 

deixou elementos expressionistas em Frankenstein. 

James Whale havia trabalhado com um ator inglês chamado Colin Clive em uma peça 

teatral de sucesso,  A Journey´s end (SCHATZ, p. 105-106). Surgiu assim a base do elenco 

para o filme. O único empecilho foi criado pelo ator Bela Lugosi. O estúdio não ficou 

entusiasmado com sua interpretação contida da criatura. Lugosi também não concordou com 

a idéia de interpretar o Monstro. Whale, à procura de outro ator, esbarrou em Boris Karloff, 

também inglês, que já havia feito cerca de oitenta filmes4. O que atraiu o diretor foi a 

expressão ameaçadora e sensível do ator. Entrou então em cena o maquiador da Universal, 

Jack Pierce, criador da assustadora visão do Monstro.  

Frankenstein aproveitou bem os recursos sonoros e o choque que o cinema podia 

proporcionar na época. Buscando atingir diretamente as emoções dos espectadores, o diretor 

utilizou portas rangendo, sons de terra sobre caixões, uivos misteriosos, trovões, gritos, 

barulhos de cordas. O filme mostrou cenas escuras, com cadáveres, forcas, práticas médicas 

e de tortura. O clima de horror foi ainda mais explorado pela cena pós-produção incorporada 

pelos diretores. Antes de o filme iniciar, o ator Edward Van Sloan (o personagem Dr. 

Waldman da película) faz um discurso que aumentava ainda mais a expectativa do público: 

O Sr. Carl Laemmle acha que seria indelicado apresentar este filme sem uma palavra amiga 

de advertência. Estamos prestes a expor a história de Frankenstein, um homem da ciência 

que procurou criar um ser à sua própria imagem, sem prestar contas à Deus. É um dos 

contos mais estranhos jamais contado. E trata de dois grandes mistérios da criação: vida e 

morte. Acho que os emocionará. Poderá chocá-los. E até horrorizá-los. Se um de vocês não 

quiser sujeitar seus nervos a tal tensão, agora é sua chance de... bem, nos avisamos5. Esse 

prólogo foi adicionado pelo produtor, por um temor real de que o filme fosse muito forte para 

o público nervoso por causa da Depressão.  

O que marca a produção foi a atuação de Boris Karloff, que se tornou uma das 

imagens mais reconhecíveis do século XX. É necessário destacar que a maioria do público 

conhece a história de Frankenstein através do cinema, e confunde o nome das personagens. 

Frankenstein é associado à criatura e não ao cientista criador. As interpretações de 

determinados atores atingem a população geralmente criando ícones culturais. Ao se pensar 

em Frankenstein, imagina-se a figura interpretada por Boris Karloff como Monstro. Bela 

Lugosi, outro grande ator da época, também se tornou o eterno Drácula, do filme de 1931. 

Ambos os atores são exemplos da associação entre estrela e personagem, e estrela e 

                                                        

4 Essa informação foi dada pela filha de Boris Karloff no documentário Como Hollywood fez um Monstro De 
acordo com ela, Frankenstein foi 81º. filme do ator, que já estava há dez anos em Hollywood. O ator, a princípio, ficou 

com o orgulho ferido por ter sido escolhido para o papel, mas depois aceitou bem a missão.  

5 Trecho retirado dos primeiros minutos da película em DVD.  
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gênero. As personas cinematográficas ficaram fixadas para sempre, de modo que é 

inconcebível que outros atores tenham sido Frankenstein ou Drácula (SCHATZ, p. 106).  

O filme inicia com seqüências em um cemitério. Escondidos atrás de um túmulo, o 

Dr. Henry Frankenstein (Colin Clive) e o anão corcunda Fritz (Dwight Frye, o Reinfield da 

versão de Drácula) observam um sepultamento. Ao fim da cerimônia, eles desenterram o 

falecido e roubam o cadáver. Em seguida, rumam para um patíbulo, onde outro morto jaz 

enforcado. 

Nenhum dos corpos satisfaz o Dr. Frankenstein, pois lhe faltava o mais importante: 

um cérebro apropriado. Com as dificuldades para conseguí-lo em boas condições, Fritz é 

incumbido de uma importante tarefa: roubar um cérebro da Escola de Medicina. No local 

existem dois: um perfeitamente normal, e outro anormal, com disfunções. O professor 

Waldmann (Edward Van Sloan)  havia explicado a seus alunos as causas da disfunção: a 

escassez de circunvoluções e degeneração no lóbulo frontal. Problemas que se refletiam na 

vida brutal do homem a quem o cérebro pertencia: um assassino violento.  

Na hora do roubo, Fritz deixa cair o cérebro são, que se despedaça no chão. 

Impotente diante da cena, ele opta pela única alternativa: pegar o cérebro anormal. Começa 

aqui a carreira trágica do ser criado por Frankenstein, que prossegue até o final do filme.  

Na seqüência seguinte, temos a criação do Monstro. Elizabeth (Mae Clark), a noiva 

de Henry, o amigo Victor e o Prof. Waldmann, preocupados com o desaparecimento de 

Frankenstein, vão até o laboratório. O local de trabalho é uma torre isolada. Chegando lá, ele 

está terminando sua experiência e não deixa ninguém entrar. Elizabeth insiste. Victor acusa 

o cientista de estar ficando louco. Indignado, Henry Frankenstein proclama: “Louco? Vocês 

verão. [...] Um homem louco e três espectadores sãos!” Dando continuidade à experiência, 

ele logra dar vida à criatura, sob o olhar atônito dos assistentes. Aos gritos, brada: “Vivo, 

está vivo! [...] Pelo amor de Deus... agora sei como é se sentir um deus!”.  

Com o auxílio da eletricidade gerada por relâmpagos, o Monstro ganha vida. Durante 

seus primeiros dias de vida, ele é mantido na escuridão completa. Posteriormente, ao 

conversar com o Dr. Waldmann, Henry explica a sua intenção ao criar o ser: “Onde 

estaríamos se ninguém tentasse descobrir o que está mais além? Você nunca quis olhar além 

das nuvens e estrelas ou saber o que faz as árvores florirem e o que transforma a escuridão 

em luz? Se falar dessa forma, será considerado louco!”.  

Fritz vive atormentando o Monstro com fogo e chicotadas, até que em um momento, 

é morto pela criatura. Frankenstein decide então destruir sua criação. Ele e o Prof. 

Waldmann conseguem dopá-lo com uma injeção. Waldmann decide fazer uma autópsia no 

Monstro. Enquanto isso, Frankenstein se afasta do laboratório, ao preparar seu casamento 

com Elizabeth. Mas o Monstro não está morto. Pelo contrário, ele assassina Waldmann antes 

da autópsia iniciar, escapando em seguida.  

Durante a fuga, ele acaba encontrando a menina Maria (Marilyn Harris), que se 

diverte à beira de um lago. O Monstro está feliz. Ele brinca com a menina e joga flores no 

lago. Quando as flores acabam, ele joga Maria no lago, que morre afogada.  

Na cidade, Frankenstein está nos últimos preparativos para o casamento, quando 

recebe a notícia que Waldmann foi assassinado na torre. É quando o Monstro finalmente 
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consegue encontrar seu criador. No dia do casamento de Frankenstein, ele tem a noiva 

atacada pela criatura, que foge em seguida. Ao mesmo tempo, no centro do vilarejo, o pai 

de Maria carrega o corpo em seus braços, clamando por justiça ao assassinato da filha.  

A cidade toda sai em perseguição ao Monstro, que, acuado, se refugia em um 

moinho abandonado. Neste local, há uma luta física entre Frankenstein e o Monstro, criador 

e criado. Henry acaba caindo do sótão do moinho. Os perseguidores ateiam fogo ao moinho, 

e o Monstro morre queimado. A última seqüência mostra Henry Frankenstein em 

convalescença, ao lado de Elizabeth.  

  

Análise da obra 

Do livro original de Frankenstein, pouca coisa permaneceu. Apenas a idéia central de 

criar um homem novo, e alguns dos nomes das personagens. O Dr. Victor do livro, que no 

filme se tornou Henry Frankenstein, Elizabeth e o Monstro.  

Durante a cena de abertura, um detalhe bastante significativo acontece. Enquanto 

desenterra um corpo para sua experiência, o Dr. Frankenstein joga uma pá de terra no rosto 

de uma estátua que representa a morte. Talvez a ação tenha sido proposital ou talvez não – 

mas reflete exatamente os objetivos da história: a vitória da vida sobre a morte. 

Várias das cenas do filme foram censuradas, por serem consideradas assustadoras 

demais. A mais significativa, porém, é a cena da criação do Monstro, quando Frankenstein 

grita “Oh, Deus! Agora sei como é me sentir Deus!”. A Legião da Decência6, um grupo 

católico pressionou pela retirada da fala de Colin Clive, e há um corte físico no filme nesse 

trecho. Na época já havia um código de padrões morais (Código de Produção de 1930) que 

ia tão longe quanto podia no sentido de expressar o ponto de vista dos bispos católicos sem 

converter os filmes cinematográficos em teologia popular (SKLAR, p. 203). Além desta parte, 

foram também censuradas as cenas de tortura do Monstro infligidas pelo corcunda Fritz. 

Figuram ainda o afogamento de Maria e a cena de aplicação de uma injeção, filmada em 

close.  

O Monstro é criado em um laboratório repleto de aparelhos e máquinas 

mirabolantes. O design futurista do laboratório foi elaborado pelo inventor Kenneth 

Strickfaden. Esse laboratório influenciou todos os laboratórios posteriormente utilizados em 

filmes 7.  

A vida ao Monstro é conferida pela eletricidade8. No livro, contudo, a autora Mary 

Shelley não havia descrito nenhum laboratório, tampouco se aproximado de um local 

específico cheio de aparelhos. A descrição do momento da “criação” do ser é a seguinte:  

Foi numa noite lúgubre de novembro que contemplei a realização de minha 
obra. Com uma ansiedade que quase chegava à agonia, recolhi os 

instrumentos a meu redor e preparei-me para o ponto culminante do meu 

                                                        

6 A liderança em torno da disputa da censura foi assumida, no ínicio da década de 30, por clérigos católicos 

que possuíam unidade de ideologia e organização. Em 1933 foi fundada oficialmente a Legião de Decência, que buscava 
coordenar uma campanha destinada a boicotar os filmes que a igreja católica considerasse indecentes.  

7 Informação retirada do documentário Arquivos Frankenstein: Como Hollywood fez um Monstro (The 

Frankenstein Files : How Hollywood made a Monster). Dirigido por David J. Skall, em 1999, e presente na versão em 
DVD do filme Frankenstein.   

8 Influências provenientes das experiências realizadas no século XVIII pelo médico italiano Luiggi Galvani, 
acerca da base elétrica dos impulsos nervosos.  
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experimento, que seria infundir uma centelha de vida àquela coisa 
inanimada que jazia diante dos meus olhos. A chuva tamborilava nas 

vidraças. Então, deu-se o prodígio.  

À luz bruxuleante da vela quase extinta, vi abrirem-se os olhos amarelos e 

baços da criatura. Respirou. Sim, respirou com esforço, e um movimento 
convulso agitou-lhe os ombros (SHELLEY, p. 59). 

 

Simplesmente, não há nenhum laboratório, nem a utilização de raios, relâmpagos ou 

eletricidade. É uma descrição bastante vaga, que deixa grande valor à imaginação do leitor. 

Atualmente estamos tão acostumados com o filme da Universal, com todos os aparatos 

elétricos, que não concebemos algo que seja diferente9. No livro, nenhuma explicação é 

destinada ao momento de “dar vida” à criatura. Talvez ela seja feita através de magia negra, 

de procedimentos médicos, ou até mesmo de energia elétrica. A própria autora, em seu 

depoimento, diz que imaginou “um pálido estudioso das artes profanas ajoelhado junto à 

coisa que ele tinha reunido. Eu via o horrível espectro de um homem estendido, que, sob a 

ação de alguma máquina poderosa, mostrava sinais de vida e se agitava com um movimento 

meio vivo, desajeitado”.10  

A cena da morte da menina Maria é o momento no qual transparece a tragédia do 

Monstro. Ele não pode ser considerado um criminoso por isso, pois não conhece as regras do 

mundo. É desajeito e inocente – uma criança em crescimento, abandonada por seu criador. 

Neste momento, ele pode ser até considerado simpático. Um toque de compaixão se 

apresenta em relação ao Monstro. Ele é um objeto digno de pena, pois não pediu para ser 

trazido ao mundo, e é condenado pela sua aparência. 

Posteriormente o Monstro virou um dos símbolos da Universal, e o estúdio passou 

quatro anos planejando um retorno. Esse retorno veio com  A noiva de Frankenstein (Bride 

of Frankenstein, 1935), com Boris Karloff novamente no papel de Monstro, desta vez 

falando. Nesta versão o Dr. Henry Frankstein (Colin Clive) constrói um par para o Monstro. O 

filme ainda traz outros elementos da história de Mary Shelley que não haviam sido 

explorados na versão de 1931.  

Em 1939 aparece O filho de Frankenstein (Son of Frankenstein, 1939), com Basil 

Rathbone no papel do Barão Wolf Von Frankenstein. Boris Karloff foi pela última vez o 

Monstro, contracenando com Bela Lugosi, o corcunda Ygor. Após essas continuações ainda 

surgiram inúmeras outras, nos anos seguintes: O fantasma de Frankenstein (The ghost of 

Frankenstein, 1942), Frankenstein encontra o Lobisomem (Frankenstein meets the Wolf Man, 

1944), a Casa de Frankenstein (The House of Frankenstein, 1945), como exemplos.  

Frankenstein foi um dos filmes de maior bilheteria da década de 30 nos Estados 

Unidos. Com um custo de 262 mil dólares, faturou acima de 12 milhões (RUIZ, 2002). Boris 

Karloff tornou-se um mito perene. O filme utilizou vários truques para atrair ainda mais a 

atenção do público: ambulâncias na frente dos cinemas, enfermeiras no saguão, tônicos para 

                                                        

9 Até mesmo a versão mais fiel ao livro, dirigida por Kenneth Branagh em 1994 (Frankenstein de Mary 

Shelley - Mary Shelley’s Frankenstein) apresenta um laboratório. Contudo, neste filme a vida não vem do relâmpago, 
mas da energia de diversas enguias elétricas. 

10 Essas asserções foram feitas pela autora em um prefácio de edição em 15 de outubro de 1831. (SHELLEY, 
p. 17).  
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problemas dos nervos11. Indiferente a estes artifícios, o filme foi censurado completamente 

em diversos países, tais como a antiga Tchecoeslováquia, Itália, Suécia e Sul da Austrália, 

entre outros. Ao mesmo tempo, bateu recorde de bilheterias nos Estados Unidos. Figurou 

como um entre os “Dez Mais” da lista do New York Times da época. Frankenstein realmente 

venceu a morte, e traduziu durante os anos da crise uma idéia importante: as pessoas 

gostam de ver tragédias quando estão deprimidas.   

O diretor do estúdio Carl Laemmle acertou ao não deixar que o diretor James Whale 

matasse a criatura nem seu criador – um erro que ele já lamentava ter ocorrido com 

Drácula. A cena de encerramento do filme é a recuperação de Henry Frankenstein, deitado 

em sua cama, ao lado de Elizabeth. Um final feliz, mensagem para o público da Depressão 

que tudo também acabaria bem na crise econômica que assolava o país.  

 

A loucura no filme 

A loucura que se testemunha no filme é proveniente de uma degeneração fisiológica 

do cérebro. Ao explicar as diferenças entre o cérebro normal e anormal, o Prof. Waldmann 

atribui características organicistas aos distúrbios mentais.  

A explicação para essa importância do cérebro está relacionada a dois eixos: um que 

se relaciona à história da psiquiatria, e outro que se relaciona à história do filme. Ambos se 

interligam e se tornam, de certa forma, coerentes com o enredo do filme. Em primeiro lugar, 

na década de 1930, o Dr. John Fulton, da Universidade de Yale, fez descobertas importantes 

sobre o papel dos lobos frontais e temporais do cérebro no controle do comportamento 

emocional e agressividade. Antes disso, porém, já se sabia que o lóbulo frontal faz parte do 

córtex cerebral – local do cérebro que arquiva e analisa as informações recebidas. Mais 

especificamente, o lóbulo frontal está ligado ao funcionamento intelectual superior, 

armazena memórias e é o órgão essencial do raciocínio abstrato e da fala. De sua 

integridade, depende a noção de moral e humor do indivíduo. A segunda parte do lóbulo 

frontal – a porção que fica mais próxima à área do lóbulo parietal é a área motora, onde têm 

origem os impulsos motores (ALEXANDER, 1968. p. 359).  

Em segundo lugar, a escolha do cérebro justifica as atitudes violentas da criatura já 

logo no início da trama. Além de prejudicar a inocência nata do Monstro, ela possibilita e 

ratifica uma série de acontecimentos que estão relacionados diretamente à figura 

interpretada por Karloff. O Monstro é desprovido de fala, sua coordenação motora é 

ineficiente e ele sofre de ausência moral. A loucura, de causa organicista, justifica todos os 

atos de um indivíduo.  Essa proposta organicista da doença mental foi contrária à tendência 

psicanalista que vinha crescendo na época, e se voltou para uma psiquiatria que considera as 

razões da doença puramente fisiológicas. Essa tendência pôde ser sustentada por um retorno 

à medicina organicista que ocorreu em meados da década de 10 e influenciou a década de 

20.  

                                                        

11 A utilização desses elementos foi explorada pelo filme Matinê, uma sessão muito louca (Matinee, 1993), um 
tributo ao diretor de filmes de horror da década de 1950, William Castle.  
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As idéias da importância da fisiologia do cérebro vêm das obras do cientista Prêmio 

Nobel em 1904 Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov buscava teorizar e explicar cientificamente o 

comportamento humano integrado às teorias da Neurofisiologia, um trabalho que só foi 

publicado em 1932, mas de cujas indicações começam em 1901. Foi neste ano que Pavlov 

iniciou uma análise e busca da explicação da “conduta e do trabalho mental do Homem”. A 

ele interessava explicar fisiologicamente em que se distingue a função nervosa superior do 

homem e, para isso, valeu-se de dois recursos: “estudar o comportamento (atividade 

nervosa superior) dos antropóides e observar comportamentos de seres humanos, com sua 

função função nervosa superior, decomposta ou desintegrada em elementos mais simples” 

(PAVLOV, 1979. p. 10-11) O segundo recurso foi fornecido pelos cientistas Timofeev e 

Golovina, que com outros médicos e auxiliares, cuidavam na cidade de Hudelnaia de um 

serviço de atendimento a doentes mentais, que Pavlov começou a visitar sistematicamente, 

em 1917. Daí se originaram as observações que serviram de base a sua contribuição para a 

teoria e a prática psiquiátrica, inaugurada com uma publicação de 1919. O trabalho, 

intitulado “A Psiquiatria Auxiliar da Fisiologia dos Grandes Hemisférios” trouxe a idéia de que 

a utilidade psiquiátrica é um critério de veracidade da teoria fisiológica. (PAVLOV, p. 11). 

Além das idéias de Pavlov, outra corrente filosófica se observa no filme. A violência e 

o crime tiveram suas raízes no próprio Monstro. Por isso, a melhor solução para resolver o 

problema seria matá-lo. Destas características, pode-se notar que possui traços da Eugenia.  

A Eugenia surgiu a partir das idéias do cientista Francis Galton, primo de Darwin, empolgado 

com o trabalho de seu primo e com a recente redescoberta das experiências realizadas pelo 

monge Gregor Mendel. A Eugenia brotou como uma nova disciplina, baseada na genética 

mendeliana e na teoria da evolução das espécies de Darwin, ao propor a melhoria genética 

da raça humana sob a tutela das “autoridades científicas”, acelerando assim o papel da 

natureza (BLACK, 2003. p. 55-59). 

Galton lançou as bases da eugenia após publicar o livro Hereditary Genius (Gênios 

hereditários), no qual defendia que “talento e capacidade são heranças genéticas”. Como 

prova disto, usava o argumento de que as melhores famílias inglesas produziam os cidadãos 

mais destacados, e se auto-incluía no próprio exemplo, clamando seu parentesco com 

Darwin. O que de fato hoje se consideraria como condição privilegiada de certas classes 

sociais foi visto como aptidão natural por Galton. 

O primo de Darwin postulava que a condição genética humana seria fundamental 

para a melhoria das próximas gerações e inventou uma matemática eugenista, onde tentava 

classificar as pessoas de acordo com a sua excelência genética. De acordo com Galton, as 

pessoas de “sangue ruim”, ou seja, geneticamente inferiores, só eram capazes de piorar as 

características genéticas de seus descendentes, não importando a qualidade do cônjuge do 

ponto de vista genético, ou, em termos mais prosaicos, se tivesse o “sangue bom”. Disso 

inferiu um dos princípios dessa matemática que postula o seguinte: 

SANGUE BOM + SANGUE RUIM = SANGUE RUIM 

SANGUE BOM + SANGUE BOM = SANGUE MELHOR  

SANGUE RUIM + SANGUE RUIM = SANGUE PÉSSIMO  
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Galton então batizou a recém-criada ciência de eugenia (do grego, bem nascer). Ao 

chegar a estas conclusões, Galton passou a desejar que o Estado controlasse os casamentos, 

só o permitindo àquelas pessoas consideradas superiores. Eis então a eugenia positiva, ou 

seja, a melhoria da raça através da união de pessoas consideradas geneticamente 

superiores. 

Não obstante Galton dizia: “O que a Natureza faz de forma cega, lenta e impiedosa o 

homem deve fazer de modo previdente, rápido e bondoso” Além disso, o cientista se 

mostrava claramente contra a reprodução dos “degenerados”: “Nenhum progresso ou 

intervenção social poderia ajudar o incapacitado” (BLACK, 55-59).  

A Eugenia teve forte influência nos Estados Unidos, principalmente na virada do 

século XX, e até a década de 1930 ela pôde ser observada. Embora não transpareça 

diretamente no filme, suas implicações no controle da doença do Monstro são bem palpáveis. 

Por fim, por suas características físicas e mentais, o Monstro acaba morrendo. Pode-se dizer, 

assim, que a conduta da criatura resultou não de circunstâncias sociais, mas de uma 

condição biologicamente determinada, ou seja, organicista12. 
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