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"Denominarnos monstro, tudo o que nasce, 
entre os animais, corn uma disposicao e urn arranjo 
cle rnembros, diferente ou contrario a natureza dos 
que o engendrararn como por exemplo, urna crian-
ca sern urn pé, urna menina corn duas cabecas, urn 
menino corn cabeca de cachorro, urn centauro ou 
outros sernelhantes" 

Fortunio Licetti, De monstrorum natura et 
diferentiis, 1616. 

Resumo: Este artigo trata do relato da descoberta de urn 
rnenino gigante ern Pitangui e de urn caso de gravidez precoce ern 
Sao Miguel do Piracicaba enquanto indicios de urna visdo da 
monstruosidade, da forma corno letrados, intelectuais e hornens 
da ciencia identificavarn a diferenca anatOrnica e o imaginario que 
a cercava em meados do século XVIII. 

Abstract: The article deals with the discovery of a giant boy 
in Pitangui as well as a prernature pregnancy event in Sao Miguel 
do Piracicaba so as to draw up the monstrosity view the literate, 
intellectuals and scientists glimpsed at human beings' anatornic 
differences, as well as the imaginary that surrounded these issues 
in the rnid 18''' century. 

"Portento" ,"raridade" ,"monstruosidade" são conceitos que nos ajudarn a corn-
preender os métodos e objetivos corn que o conhecirnento do inicio do século 
XVIII descrevia e identificava a diferenca anatOrnica e o irnaginario que a 
cercava. Considerado filho de Deus, de Sata, da natureza ou dos seus aciden-
tes, o rnonstro — ou "o diferente" — na Idade Moderna, significava tudo o que 
fugia a ordern, a ordern necessaria para assentar as bases da fisica natural que 
entao cornecava a se estruturar. A história dos rnonstros rid() foi outra coisa se 
não urna longa e contraditOria tentativa de trazer a sua diferenca a dita ordern. 
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Ordenar o diferente significava inseri-lo em alguma das matrizes existen-
tes no pensamento ocidental cristao referentes a teratologia. Logo, tanto o 
monstro podia ser analisado a luz da ordem metafisica da teologia natural que 
o integrava originalmente no plano divino, percebendo-o como marca singu-
lar do infinito poder da Criacao; quanto podia ser analisado sob a lente da 
ordem medico patológica que reconhecia nos monstros um desarranjo de cons-
tituicifies fisicas originalmente regulares; como, cabia, ainda, defini-lo segundo 
a ordem classificatória proposta no inicio do século XIX pelo medico frances 
Geoffroy Saint-Hilaire que recenseou, hierarquizou e ordenou as várias mons-
truosidades através de elementos patológicos diagnosticados gracas a anato-
mia comparada. 

Dez anos antes da descoberta de seres diferentes em Minas Gerais, o 
medico portugues Bras Luis de Abreu definia o que seria entao uma das inter-
pretaceies possiveis da palavra "monstro". Explicava que esta derivava de "mos-
trando" porque "ordinariamente, os corpos monstruosos em qualquer especie 
derivam de mostrar acontecimentos futuros'. 0 esculapio inscrevia suas de-
ducoes numa das teses presentes nesse periodo, gracas aos textos de "antigos" 
como Aristóteles, Plinio ou santo Agostinho, autores que costumavam passar 
incólumes pelo crivo da censura literaria em Portugal. No entender desse 
mo autor, monstros anunciavam antecipadamente tudo o que Deus ameacara 
realizar no tocante ao futuro dos homens. Debitário, por sua vez, da tradicao 
augustiniana, Abreu filiava-se a concepcdo do monstro-signo, arauto do caos 
social, da perversao moral e do fim dos tempos: "Por isso, temendo os antigos 
a incerteza dos animos que podiam prognosticar (...) os abandonavam ou os 
mandavam levar as terras estrangeiras ou os lancar em alguma ilha desertar. 
Evitava-se matar o monstro para não ser importunado por seu fantasma, bem 
como enterrá-lo para nao conspurcar a terra; segundo os antigos gregos e ro-
manos, — insistia Abreu — ele devia ser apenas deixado a própria sorte. Vale 
lembrar, contudo, que se a sua existencia fisica podia ser apagada pelo aban-
dono, ela deixava como heranca no imaginal-10 da época, o medo de catastro-
fes ou de grandes agitacOes 3 . 

Referindo-se a um nUmero excedente de monstros que, em Portugal, te-
riam nascido "com duas cabecas, quatro bracos e outras tantas pernas", Bras 
Luis de Abreu citava dois casos que considerava da maior importancia: um 
ocorrido em 1628, no "lugar de Chas, a uma legua de Lima" outro passado em 
"1716 na vila de Castelo Branco". 0 medico lusitano explicava o nascimento 
de monstros como fruto de uma "curiosa influencia dos segredos da natureza" 

Bras Luis de Abreu, Portugal niedico ou Monarquia medico lusitana pram, simbólica, é•ica e 
Lisboa, oficina de Jose Antunes, 1726, pp. 442-526. 
Idem, ibidern, p. 294. 

3. Ver sobre essa questão o rneu Ao mil do corpo, maternidades, mentalidades e condifilo feminina no 
Brasil Colwrial, Rio de Janeirojose Olympio, 1983, especialmente o capitulo "Pesadelos do 
Utero" pp. 285-293. 



ou da decorrencia da passagem de "meteoros portentosos" que se faziam acorn-
panhar por "viseies, vozes e prodigios admiraveis 4". Mas a sua verdadeira ori-
gem, aquele que persistia por tras das explicacoes naturalistas, era sem dnvida 
de natureza moral. Abreu cria que o monstro era fundamentalmente fruto do 
pecado e para comprova-lo, citava o exemplo dos "filhos monstruosos de 
Roberto, rei de Franca; e de uma parenta muito chegada, Berta de Borgonha, 
que tinham pescoco e cabeca de ganso em castigo do matrimOnio que invali-
damente contrairam'." 

Sublinhando uma inflexao na maneira pela qual os monstros eram vistos 
na Idade Moderna, um contemporaneo de Abreu, Pedro Norberto de Arcourt 
e Padilha, preferia apontar as mulheres como as Unicas responsaveis pelo nas-
cimento e pela gestacdo de proles monstruosas. Por que as mulheres? Pois estas 
"atendiam aos defeitos de sua natureza" fabricando e parindo criaturas mons-
truosas. Em 1716, ele mesmo fora testemunha de um desses desastres na figura 
de um homem "que tinha nos peitos pegada uma crianca, na cabeca da qual 
so se via um olho, tinha cinco dedos e os cabelos de uma vara de comprimen-
to"''. Citando o renomado fisico, Dom Dinis de Almeida, Padilha afirmava 
que na Alernanha havia "uma moca muito bem parecida e habilidosa porque 
fazia belas rendas, a qual andava vestida com um roupao de veludo aberto 
para mais comodamente mostrar...urna perna como de urso e outra semelhan-
te a de um cavalo"; que melhor exemplo da distorcida natureza feminina? 
Amphando sua lista de fenOmenos teratolOgicos, dizia, ter o costume de dar 
esmolas a uma pedinte, muito conhecida em Lisboa nos idos de 1740 por ter 
urn "so olho no meio da testa", e saber da existencia de uma florentina "que 
nascera com quatro pernas e duas naturezas de mulher". Não faltavam exem-
plos, na literatura médica de sua pena ou de outros colegas, em que as mulhe-
res, praticando a bestialidade, eram reputadas como maes de monstros: "um 
meio cdo com orelhas e mdos de animal e rosto humano" fora o resultado do 
coito de uma mulher com um cachorro 7", insistia, doutamente. Ao longo do 
Antigo Regime, a histOria dos monstros foi aquela da construcao de um saber 
laico sobre a diferenca ou a singularidade anatOmica e de seu vagaroso des-
prendimento de um forte substrato de supersticoes comuns e crencas dogmaticas. 

Na mesma época, nas Minas Gerais, a primeira metade do século XVIII 
foi marcada por manifestacoes culturais com especial enfase na criacao litera-
ria e nos estudos cientificos". Apesar desta efervescencia, não ha todavia infor-
macOes concretas sobre de como o tema da teratologia estaria presente nas 
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Bras Luis de Abreu, op. cit., p. 294. 
5. Bras Luis de Abreu, op. cit, p. 443. 
6. Raridades da natureza e da arte divididas em quatro elementos, 

Aveiro, pp. 121-8. 
7. Apucl Mary Del Priore, Ao mil do corpo..., op. cit., p. 286. 
8. Ver Jose Aderaldo Castello, 0 monimento Academicista no 

Conselho Nacional de Cultura, 5 vol., s/cl. 

Lisboa, oficina de Francisco Luis 

Brasil, 1641-1820/22, Sao Paulo, 



9. 

10. 

denorninadas "tertUlias" ou "acadernias liter-Arias". Ternas pré-fixados tais corno 
"as estrelas são as partes rnais solidas e opacas da regiao etérea e que corn os 
reflexos dos raios de sol se fazern lurninosas"", ou "dos rnaiores hornens que 
teve o rnundo que forarn os gigantes, ernpreenderarn a rnais dificultosa obra 
que virarn as idades...". erarn ai debatidos por urn pUblico considerado 
seleto. 

De que forrna inseriu-se neste clirna intelectual a historia da descoberta 
feita pelo religioso portugues, Francisco Pinheiro da Fonseca, no ano de 1738, 
ern visita pelo interior das serras da capitania de Minas Gerais, quando encon-
trou respectivarnente na freguesia de Nossa Senhora do Pilar, da vila de Pitangui 
e de são Miguel de Piracicaba, na cornarca de Sabara, urn "an -do" e urn "gi-
gante"? Tentarernos acornpanhar seu olhar sobre os rnonstros rnineiros e a 
filiacao de sua interpretacao ou de seus silencios sobre urn fenômeno teratolOgico 
que ocupava sábios e fisicos na distante rnetrópole portuguesa. 

A prirneira pergunta é: o que terá visto nosso visitador? As entrelinhas 
não deixam clUvida quanto ao prirneiro tratar-se do que, na epoca, era consi-
derado urn "gigante". Segundo o docurnento que faz parte do Códice Costa Matoso, 
repositório de rnanuscritos originais sobre a história de Minas Gerais coligidos 
pelo ouvidor do rnesrno norne, "Urn rnenino, filho legitirno de Miguel de Faria 
Sodré e de sua rnulher Veronica Dias Leite, o qual tinha de idade seis anos e 11 
rneses, tao corpulento que parecia ter casta de gigante, tao bern disposto e de 
tal forrnosura que tendo louro o cabelo, bastanternente ondeado, tinha o cardo 
tao fino, alvo e rosado que podia cornpetir corn as darnas rnais forrnosas da 
Corte. Tornei-lhe as rnedidas ern várias partes do corpo e são as seguintes: as 
forcas eram de urn rapaz de 12 anos, o entendirnento não excedia aos de sua 
verdadeira idade, porérn rnontava so ern urn cavalo e governava direto para 
onde queria"'. As rnedidas do rnonstro não o deixavarn rnentir. Ern busca de 
dados para confirrnar seus argurnentos, o funcionário anotava: "duas rnedidas 
deste risco era a grossura da cara tornada pela boca ao pescoco", quatro, de-
baixo da barba, ao alto da cabeca' 2 , duas o pescoco". Urna, o pulse. Quatro 
a grossura do peito''. Quatro, da barriga sobre o urnbigo Quatro, o cos da 

17". conferencia de 21 de janeiro de 1725 profericla pelo Coronel Jose Pires de Carvalho na 
Academia Brasilica dos Esquecidos, apud José Aderaldo Castello, op. cit. vol.4 tomo 4, p. 
165. 
FUNDAQAO JoAo Pinheiro. Mice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 796. 
26, 3 cm. 
16,8 cm. 
19,6cm. 
20,5 cm. 
25,6 cm. 
28 cm. 
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calca' 7 . Duas, a grossura da coxa sobre o joelho l ". Duas, a barriga da per-
na". Oito, a altura 21 ". 

Na época em que essas anotacOes eram feitas na America portuguesa, 
subsistiam na metrópole 2 ' tres discursos, todos remanescentes de teorias em 
yoga durante o Renascimento, sobre os monstros. Um primeiro, de cal - Ater 
médico-cientifico, esforcava-se por estabelecer uma tipologia sobre as formas 
monstruosas, nas quais desfilavam, qual numa enciclopédia, blêmias, — homens 
peludos e sem cabeca, com olhos nos ombros; ciapodes, — donos de um Unico e 
veloz pe que lhes servia de guarda-sol com o qual se protegiam das intempéri-
es; cinocffalos,— homens com cabecas de cachorro, comunicando-se por latidos, 
pois incapazes de usar a linguagem articulada; centauros e sereias, entre ou-
tros. 0 outro discurso, hermeneutico de base apologética, tentava identificar o 
aparecimento do monstro a uma causa transcendental: Deus, o Diabo ou mes-
mo a natureza interferindo na harmonia da Criacao. De acordo com essa abor-
dagem tais monstros sinalizavam aos hornens a presenca de Sata, cuja forca 
maligna era capaz de substituir no ventre da mae uma crianca por um macaco 
ou uma serpente. Mas eles podiam assinalar, igualmente, aquela de Deus. Este, 
ao permitir o aparecimento de uma crianca xipófaga, anunciava, nessa lógica, 
as sangrentas guerras de religiao e o cisma da Igreja católica. As duplas cabe-
cas nab seriam uma metafora bastante explicita da desuniao frente a igreja 
romana? 0 Ultimo discurso, de abordagem racionalista, buscava reduzir o 
monstruoso ao inabitual, a raridade — é o caso de uma menina barbada, cuja 
pilosidade era atribuida a imaginacao da mae ou a crianca com mais dedos 
que o normal, prova viva de que o liquido seminal do pai vazara, dando-lhe 
mais membros do que o normal. A descricao, no caso desse Ultimo tipo de 
discurso, continuava atrelada ao campo da observacao médico-naturalista em 
processo de emancipacao em relacao a tradicao metafisica. Ou seja, desde o 
século XVII, fisicos como Fortnnio Licetti, na Italia, ou Ambroise Pare, na 
Franca, procuravam desesperadamente compreender os nascimentos monstruosos 
a partir do que consideravam o "julgamento dos sentidos" ou da "experiencia". 

Mas o que significariam tais palavras, naqueles tempos? E preciso, 
inicialmente, lembrar as condicOes em que estas observacoes eram feitas. NO() 
se travavam de experiências metódicas, mas sim, de constatacOes que os medi-
cos iam fazendo ao longo de sua prática, ao sabor dos acidentes que poderiam 
advir a sua clientela. Se o doente se curasse, agradecia-se a Dens, distribuiam-
se felicitacoes e não se pensava mais no assunto. Se, ele morresse, era preciso, 
para entender alguma coisa, fazer uma autopsia. Esta era condenada pelos 

17 ' 22,6 cm. 
18.  24,4 cm. 
19 ' 18.3 cm. 
20.  16, 5 cm. 
21 ' Jean Céard, La nature et les prodiges — insolite au XVI e skcle, Paris, Droz, 1977, p. 4. 
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costumes de epoca e depois, se tivesse que fazer uma autOpsia em que cada 
doente que morresse, a vida de um medico do Antigo Regime, nao seria sufici-
ente. Apenas os fatos excepcionais chamavam a atencao do pratico ou do cro-
nista avisado como Caetano da Costa Matoso, compilador do relato, e Fran-
cisco Pinheiro da Fonseca, visitador e autor da descricao. Eis, tambem, porque 
a literatura abundava em casos surpreendentes envolvendo criaturas conside-
radas, entao, monstruosas. A elite medica europeia não fora capaz de se reu-
nir, aos finais do século XVII, em torno de um "feto", descoberto petrificado 
no abdome de uma mulher sexagenaria e viUva ha muitos anos?" 

E preciso sublinhar, também, que o medico muitas vezes lido era teste-
munha ocular do caso que descrevia. A maior parte das criancas monstruosas 
que ornamenta a literatura médica do século XVII e XVIII nascera em areas 
rurais, — exatamente como os serthes de Mariana e Sahara longe de qual-
quer assistencia. Elas entravam no mundo cientifico tendo como passaporte 
um atestado assinado por um velho padre, um cirurgiao barbeiro ou uma par-
teira. 0 dito certificado era encaminhado para o medico da cidade mais próxi-
ma que em vez de mexer-se para constatar se de fato a crianca tinh a cabeca de 
elefante, duas asas de aguia e pes de galinha, preferia dissertar doutamente 
sobre os problemas da faculdade formadora do Utero feminino, num monstro 
que ele jamais viu, mas sobre d qual nao pararia de falar. 

Eis porque homens como FortUnio Licetti, renomado autor de um Trata-

do dos Monstros em 1616 2', nao hesitava em acreditar que uma serpente podia 
copular com uma galinha; e que dos ovos, em vez de pintainhos saiam cobrinhas. 
Afinal fora JUlia, uma empregada de confianca que o vira! Como nao acredi-
tar que um ovo de galinha podia conter uma cabeca de homem ericada de 
serpentes, quando sabia-se que este ovo fora descoberto na cidade de Autun, 
Franca, na casa de um advogado chamado Baucheron, por uma criada que 
lhe preparava uma omelete? 0 ovo foi enviado ao bardo de Senechey que o 
ofereceu, por sua vez, ao rei Carlos IX que encontrava-se na vizinha Metz. 
Ora, o raciocinio era lógico: se e verdade que o rei Carlos IX, cuja existência 
jamais fora colocada em dUvida, esteve em Metz, cidade lorena conhecida por 
todos e se e verdade que para se preparar uma omelete é preciso quebrar ovos, 
era verdade também que o ovo em questdo continha uma cabeca de homem 
eric'ada de serpentes 24 ! 

22. Sobre essa questao ver o capitulo IV, "No reino sem lirnites do insólito" in Os esquecidos pot 

Deus, op.cit., pp. 69-89, no prelo. 

24. A mesma estória corn algumas variaciies e contada pelo já rnencionado Pedro de Arcourt e 
Padilha no seu Raridades da natureza e da arte divididas pelos quatro (*mentos, Lisboa, Francisco de 
Aveiro, 1759. SO que na obra do autor portugues, o fato acontece na casa do consul frances 
em Lisboa, Monsieur de Montagnac e do ovo, posto por um "galo muito velho", nascera 
um pinto corn urn rabo de lagartixa. 
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passim. 



Assirn, se urn rnonstro rural encontrasse ern seu carninho urn medico 
desconhecido, arnigo de urn doutor irnportante da cidade, e que o segundo 
quisesse fazer desta histOria urna boa ocasido para tornar-se farnoso, sua 
fortuna estava garantida! 0 "causo" seria recolhido por urn erudito nos 
rnelhores detalhes. Urn sabio conhecido o publicaria. Sua irnagern seria 
engenhosarnente ilustrada por urn gravador que nunca vira nada parecido, 
rnas...para que serve a irnaginacdo 2 '? 

Na epoca ern que, percorrendo as serras rnineiras, Francisco Pinheiro 
da Fonseca encontra seu gigante, algurnas ideias relativas a observacdo 
anatOrnica estavarn sendo rnodificadas. Alern das razOes que justificavarn 
costurneirarnente o aparecirnento de urn rnonstro (presságio confirrnando a 
gloria de Deus ou urn signo de sua cólera, excessiva quantidade de sernern, 
rnistura de diferentes sernens, corrupcdo ou podridao de residuos no dtero 
ferninino, enferrnidades acidentais ou hereditarias, irnaginacdo materna), 
existia no Portugal setecentista, urna classificacao dos rnonstros ern duas 
classes: aquela dos rnonstros "por excesso" (os que sofriarn de adjuncao ou 
hipertrofia das partes ern relacrão ao corpo do individuo considerado nor-
rnal) e aquela outra, dos rnonstros ."por falta" (dirninuicao ou atrofia de 
algurna parte do corpo). Tal classificacao, por "rnoderna" que fosse, rnanti-
nha-se atrelada a urn argurnento teologico que integrava o rnonstro ao pla-
no infinito da sabedoria e da liberdade divinas — santo Agostinho, para ficar 
no exernplo rnais conhecido, afirrnava que rnonstros erarn rnaravilhas cria-
das por Deus para concorrer a beleza do rnundo 26 ! Dai a rnedicina não ter 
nada rnais a dizer alem da constatacdo de sua singularidade anatdrnica. 

0 silencio do visitador Francisco Pinheiro quanto a sua descoberta de 
urn gigante ern Pitangui, devia ecoar esta norrna, corrente entre rnedicos por-
tugueses. Urn gigante existia; tal era a vontade do Todo Poderoso. Ocorre que 
ele acrescentou a essa cornpreensao do rnonstro urna pratica de andlise recern 
inaugurada na Europa letrada e laica: a "indutivo-cornparativa" que perrnitia 
verificar a observacao anatdrnica tentando relacionar a desordern exarninada 
(gigantisrno, nanisrno, xipofagia, etc.) corn urna possivel causa a firn de integra.- 
lo na classificacao de "monstro por excesso". A rnonstruosidade abria-se, nesse 
inicio de seculo XVIIL para urn diagnostico ern que aparecia não rnais corno o 
resultado das causas anteriores ja rnencionadas, rnas corno urna doenca orgâ-
nica grave, desenvolvida nurn corpo sadio". Nessa perspectiva, os monstros 

25.  Mary Del Priore, Esquecidos por Deus, op. cit. ibiclem. 
26.  Ver sobre o tema da teratologia no Brasil colonial o meu Ao sul do corpo, condirdo feminina, 

rnaternidades e nzentalidades no Brasil colonial, Rio de Janeiro, Jose Olympio/Edunb, 1993, espe- 
cialmente o capitulo: "Pesadelos do iltero", pp. 285-294. 

27. Ver sobre esta nova abordagern da teratologia, Patrick Tort, L' Ordre et les Monstres — le debat 
sur origine des deviations anatomiques au XVIIIe siecle, Paris, Syllepse, 1998. 
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seriarn grandes doentes afetados por urna ou rnais destas doencas. Se ate 
então, as interpretacoes teratológicas designavarn o rnonstro corno signo, 
corno excecao, nesta nova abordagern o rnonstro podia ser fruto de urn 
acidente das leis naturais. Dai urna serie de expedientes cornparativos e 
analiticos destinados a revelar a origern de sua disfuncao, assirn corno a 
preocupacao ern tornar suas medidas consideradas ern sua pena "todas fora 
da regra da verdadeira sirnetria". Dai Pinheiro descreve-lo corno urn rnons-
tro "de tal forrnosura" quando o rnonstro e, ern geral, disforrne, sublinhan-
do ainda ser "alvo e rosado corno as rnais forrnosas damas da corte". Para 
concluir, ele sublinha que, ernbora vivesse nurn pais cle rnulatos, "que vi-
vendo ai, entre gente de cabelos crespos, os seus erarn louros e cacheados". 

Misturando horror e fascinacdo, caracteristicas rnesmo do Divino, — e 
num pais católico corno Portugal o rnonstro não pode deixar de ser urn signo 
da existencia de Deus — nosso cronista nalo se furta a dizer que a crianca tinha 
"casta de gigante". Isso porque, anacronisrnos a parte, gigantes corno o rneni-
no de Pitangui suscitavarn, no passado, toda a sorte de curiosidades, alirnen-
tando a imaginacdo dos hornens, e a rnateria de seus sonhos. Os gigantes per-
tenceram, prirneiro, ao rnundo do irnaginário, das lendas, depois aquele da 
história, ate deixar-se aprisionar pela ciencia setecentista. Sua irnagern rnitoló-
gica precedia e influenciava necessariarnente toda a observacao "verdadeira" 
que se fizesse deles. 

Por que gigantes? 

Por diversas vezes, ao longo da Idade Media, rabinos judeus tentararn 
provar que a raca hurnana depois de ter atingido no "corneco do rnundo", 
urna altura de dezenas de rnetros, passou a dirninuir no decorrer da histOria. 
Essa tese que passara quase desapercebida fez rnuito barulho quan do 
redescoberta ern 1718, por urn eclesiástico e acadernico frances, ligado a Academie 
des Sciences. Ao cabo de vários trabalhos rnaternáticos sobre as rnedidas antigas, 
Monsieur Henrion — seu norne — esbocou urn quadro cornparativo sobre o tarna-
nho da especie hurnana, da Antiguidade aos seus dias. Segundo cálculos 
rnilirnetricos, Aclaio nalo tinha rnenos de quarenta rnetros de altura. Eva, trinta 
e oito. Noe, ja "degenerado", tinha entre 37 e 38 rnetros. A altura de Abralo 
caira para 9 rnetros. Moises tinha apenas 4,22 rnetros. Hercules, 3 rnetros; e se 
a hurnanidade estacionara ern torno de 1,64 — tarnanho de Jfilio Cesar — é 
porque a vinda do Messias tivera a vantagern de interromper a queda da di-
rnensão dos hornens. 

28 ' Todas as informacOes a seguir extraidas cle Martin Monestier, Les Monstres, Paris, Tchou, 
1997, pp. 147-148. 

355 



Renomados autores antigos corroboravam teses modernas como as de 
Henrion desnudando a longevidade de certas crencas. Plinio — autor romano e 
autor de uma pioneira História .Natural, publicada em Veneza em 1476 —, leitu-
ra obrigatoria entre os estudiosos de teratologia, referia-se ao esqueleto de Orion, 
gigante mitológico, descoberto depois de um terremoto, e ao de 4 metros per-
tencente a Orestes. Plinio cita também o gigante Gabarra, sndito de Augusto, 
que media 2,88 metros. Pomponio Mela, por sua vez, descrevera habitantes da 
India tao grandes que eram capazes de cavalgar elefantes como seus descen-
dentes o faziam com cavalos. Plutarco nao ficou atras e descreveu o esqueleto 
de Anteu, descoberto próximo a cidade de Tanger, no Marrocos, com 23 metros 
de altura. Proporcao bem mesquinha se o compararmos aquela do gigante 
cujo molar santo Agostinho teria visto em Utica: era cem vezes maior do que o 
de um homem ordinario. No século XVI encontrou-se em Trapani, na Sicilia, 
sentado e com urn mastro de navio entre as m'aos, o esqueleto do terrivel 
Polifemo. 0 mitico gigante tinha 96 metros de altura e estranhamente — fato 
que não inquietou os seus descobridores — encontrava-se enterrado numa ca-
verna que tido tinha dez metros de altura! 

Os viajantes da época moderna lancaram mais agua no moinho da cre-
dulidade cientifica afirmando, em testemunhos incontestes, a existencia de gi-
gantes. Magalhaes descobrira os imensos "patagOes" em 1519. Na crônica de 
viagem escrita pelo navegador britanico Harris, ele informa: " Tendo continu-
ado a navegacao chegaram a um pais hostil habitado por um povo muito sel-
vagem e de estatura prodigiosa. A cabeca de um homem medio da equipagem 
nao chegava a sua cintura; faziam um barulho aterrorizante mais próximo ao 
mugido de bois do que a voz humana"". Ao longo do século seguinte, viajan-
tes como Cavendish, Hawkins, Knivet, Sabalt de Noort e Pigafeta amplifica-
ram e reproduziram as descricOes de Magalhaes. Todos fizeram dos morado-
res da Patagônia, gigantes canibais com 3 metros de altura. No século XVIII, 
viajantes como La Contamine, Buffon, Bouganville, Lord Byron e outros ob-
servadores das ciencias naturais continuavam a acreditar na existencia de gi-
gantes. No final do Dezoito, o navio de guerra The Dolphin, comandado pelo 
chefe de esquadra Byron, voltou a Inglaterra depois de uma expedicao duran-
te a qual a equipagem afirmava ter encontrado e examinado de 3 a 6 mil 
gigantes. As descricoes eram tao circunstanciadas que nenhum sabio europeu 
ousou ignora-las. As lendas nao cediam as observaceles pois aos fins do seculo 
XIX afirmava-se que as portas da cidade sagrada de Pequim eram guardadas 
por gigantes de 4,5 metrosja no inicio do século XX, um etnólogo, Decosse, 
enviado pelo governo frances ao Tchad continuava a perpetrar a mesma tradi-
cao: encontrara ai uma "populacao de gigantes, obrigada a viver nos pantanos, 
tornando-se pernalta. Seus membros inferiores teriam se singularmente alongade". 

2°.  Apud Martin Monestier, op. cit., p. 147. 
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A crenca na tradicao dava vida aos gigantes, da Antignidade aos fins 
do século XIX, comprovando ao historiador que as diferentes epocas 
recobriam os gigantes de realidades diferentes: na Idade Moderna, eles evo-
cavam a idéia da emanacau do poder do Criador quanto de forca malefica; 
no Dezessete, eles comecaram a revestir-se de certa credulidade cientifica 
enquanto no Dezoito, seguiam oscilando entre o tratado medico e o tratado 
teológico. 

Apesar do aneclUtico dos exemplos referidos, o fundo imaginario sobre a 
existencia de gigantes confirmava-se em Portugal. Caetano da Costa Matoso, 
letrado e ex-aluno da Universidade de Coimbra onde formara-se em 1 741, 
deveria estar a par das publicacoes dos varios "antigos", como Plinio e Aristóteles, 
parte integrante das bibliotecas portuguesas, ao compilar o relato de Francisco 
Pinheiro da Fonseca. A Universidade, cada vez mais dependente da politica 
régia havia se tornado um viveiro da formacdo eclesiastica e da magistratura 
judicial, ambas as carreiras baseadas no ensino da escolástica jesuitica, doutri-
na que prezava os "antigos" acima de tude . A fundacao da Academia Real 
de História em 1720, bem como a criacao de pequenas academias na capital e 
na provincia, como a dos Ilustrados ou a dos Generosos, embora tivessem ca-
racteristicas essencialmente literarias devem ter despertado interesse pelos es-
tudos teratológicos. A circulacao da Gazeta de Lisboa e do florescimento espeta-
cular da literatura de cordel, com o anUncio do aparecirnento de monstros, 
como a chamada "Fera de Chaves" ou o "Portentoso Monstro que da Provin-
cia da Anatolia foi mandado pelo sultdo dos Turcos", dotado, segundo a des-
cricao de 1728, de "unhas dos pes fendidas, corpo coberto com pena 
cinzenta...uma Unica via para provimento da natureza, nariz como bico de 
Aguia...a boca rasgada e em lugar de dentes um osso que corria ambos os 
queixos...orelhas grandes mais levantadas que a cabeca, mas de uma materia 
como a da papada dos...perus; de cada ombro nascia uma cabeca de Aguia 
com olhos e bicos perfeitos...os bracos sem pena; o peito e o ventre lancavam 
de si um resplendor sobre o qual se divisava perfeitamente uma cruz que tinha 
nos peitos...so luzia quando respirava 32", comprovavam o interesse que o tema 
das monstruosidades suscitava na primeira metade do seculo XVIII, epoca em 
que Costa Matoso completava sua formacao em Coimbra. 

Diante de um monstro, como o "Portento da Anatólia", cuja descricao 
exibia tantos detalhes anatemicos não devia lhe parecer impossivel encontrar 
outro, um tanto menos "portentoso", na America portuguesa. Sim. Na Ameri-
ca portuguesa, esses "mineiros" talvez fossem dos primeiros a ser observados 
pois na America espanhola, mais especificamente no Paraguai, ja aparecera 

31 Ver sobre esse assunto Joaquim Verissirno Serrao, Historin de Portugal, (1640-1750), Lisboa, 
Verbo, 1980, pp. 421-424. 	, 
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tres anos antes, em 1735, um outro, "prodigioso": tinha rosto de homem, 
peito largo, pele como concha de tartaruga, pernas compridas e delgadas, 
pes de unha fendida como de boi, rabo peludo, cheio de nós "como se 
costuma pintar o do demônio". Ainda, por cima, falante, o monstro chileno 
nao hesitou em caminhar pelas ruas da cidade de Santa Fe ate atingir as 
portas da igreja matriz, na praea, oride urrou "em brados horriveis: Eu sou 
a figura dos pecadores do Paraguai"! 

Menos monstruosos, os monstros mineiros pareciam nao ter que tranqUi-
lizar seus contempordneos com nenhum aviso sobre seus pecados. Ao contra-
rio. Eram monstros totalmente integrados a vida social de suas comunidades. 
Ate possuiam familia como era o caso de Leocadia de Siqueira, moradora da 
comarca de Sabara e esposa de Manuel Pereira de Siqueira. Sua monstruosi-
dade? Ter "parido a primeira vez aos dez anos, onze meses e oito dias"", 
escrevinhava, minucioso, Francisco Pinheiro. Aos 13 anos e amancebada, des-
de os 8, preparava-se para ser mae pela terceira vez. Embora não hajam mai-
ores informacides no texto do comedido visitador, tudo indica que Leocadia 
sofresse de nanismo. 

Por que anOes? 

Da mesma forma que o menino-gigante, a piabere mae-ana inspirara 
apenas a descried() contida do visitador Francisco Pinheiro. Seu espanto não 
ultrapassara a dirnensao de urn Unico paragrafo. 0 dito espanto, se bem que 
reduzido, não era so seu; era da comunidade pois o amIncio da excepcionalidade 
de tais nascimentos de mae tao pequena e jovem, foi inscrito no livro de Devas-
sas da Camara cidade de Mariana. 0 visitador não o disse, nem grafou, mas 
havia uma longa tradicao envolvendo a historia dos anOes em Portugal que 
deve ter lhe ocorrido quando "viu" Leocitdia". Conhecidos de Ctésias de Cnide, 
Aristoteles e Hesiodo, os "antigos" sobre os quais se apoiava todo o conheci-
mento escolastico, anOes eram considerados habitantes da India e entdo cha-
mados pigmeus; descritos como pequenas criaturas barbadas e cobertas por 
longos cabelos que os faziam prescindir de roupas, os anOes eram possuidores, 
nessa tradicao, de animais miniaturas sobre os quais cavalgavam. Mormente 
cabras e gansos. 

0 Renascimento foi considerado, por vários especialistas, como o perio-
do de ouro dos anOes. Todas as cortes, fossem elas reais, ducais, principescas 

33 FUNDACAO Joao Pinheiro. Códice Costa Matoso. Belo Horizonte: Fundacao Joao Pinheiro, 
CEHC, 1999. p. 798. 

34 Ver a esses respeito o meu artigo "Auberon na Lusitânia", in Tempo, Dossie Modernidade, 
vol.2, dez. 1997, pp. 134-145. 
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ou eclesidsticas, importantes ou minnsculas, deviam possuir urna dessas cri-
aturas. Eles ai tinham urna funcao complexa: a de bulöes. Lancavam 
advertencias, davam opinioes sabias ou espertas, dissimulando-as sob a apa-
rencia de brincadeira ou de insolencia. Quando nao eram bufoes, tinham 
as ocupacoes mais variadas: tocavarn o sino para a missa ou a trompa nos 
torneios, avisavarn da chegada de visitantes, serviarn de mensageiros aos 
cavaleiros e alcovitavam amores proibidos''. 0 historiador Bartolome 
Benassar' dedicou-lhes belas paginas, analisando-os na pintura do seculo 
de ouro espanhol. Ao lado de reis, rainhas, infantas ou validos, pintados 
por Velazquez, Alonso Cano ou Antonio Moro, encontramos os chamados 
"hombres de placer" e pequenos herens que divertiam o soturno Alcazar, 
tendo entabulado corn os reis Habsburgo, ligaceies afetivas e familiares. 

Em Portugal, os "anainhos" corno erarn charnados, faziarn parte do 
"entourage" de vários nobres e rnesrno da farnilia real. Por ocasiao do casa-
rnento de D. Maria corn D. Pedro III, essa recebeu de presente de casarnento, 
da parte dos governadores das provincias brasileiras e africanas, quatro destes 
individuos: Ana, Jose, Siriaco e Sebastiao, irnortalizados nurn quadro de Jose 
Conrado Rosa intitulado Mascarada Nupcial. Os anöes, segundo urn cronista, 
"tinharn-se sob os tetos, farniliares corno bichos de estirnacao, corno galantaria. 
Faziarn parte, corn a negraria e aos rnacacos, da rnatilha da casa e distribuia-
se-lhes o papel de bobos rnesrno que fossern sensaboreies como a propria sensa-
boria. A casa dos condes de Vidigueira abrigava urn ando que nasceu em 
Olivensa no principio do século XIX. A mae desse rnonstrozinho dera tarnbérn 
a luz a urna filha corn sete palrnos'. 

Tido originalrnente por urna criatura ligada as profundezas da terra — a 
maior parte das lendas sobre os anoes os localiza no interior de rnontanhas e 
tido, portanto, corno urna forrna de forca cffinica, o ando era costurneirarnente 
associado ao Dernônio. Sua deforrnidade fisica e, rnuitas vezes, sua feiura, opu-
nharn-se as belezas criadas por Deus. 0 grande pintor Veronese foi perseguido 
pelo Santo Oficio por ter incluido anOes ou "bizarrias" — corno erarn charna-
dos pelos Inquisidores — nurn quadro intitulado Ceia na Casa de Lee. A carga 
preconceituosa corn que era visto tornava o ando facilrnente identificavel no 

33. Para saber mais sobre a história dos altöes, rerneto o leitor ao meu ja citaclo artigo "Auberon 
na Lusitânia". 

36. Ver o seu Un siecle d'Or espagnol (1,525-1 648), Paris, Robert Laffont, 1982. 
3. Apud Gustavo de Matos e sua Relafiio de varios casos notelveis e curiosos sucedidos em tempo na cidade 

de Lisboa e cm outras terras de Portugal agora reunidos, comentados e dados a luz, Coimbra, Imprensa 
cla Universidade Olissiponense, 1825. 
0 processo e seu interrogatório est;io reprocluziclos no artigo cle Michelangelo Muraro, "La 
Cene de Ve.ronese: les figures, l'interrogatoire, l'histoire" in Symboks de la Renaissance, Paris, 
Presses de 1' Ecole Normale Superieure, 1990, pp.187-221. Ver também as consideraci5es 
que faco em "Auberon na Lusitânia", Op. cit., p. 136. 
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horizonte das idéias: criatura do mal, simbolo da presenca de Sata. Foram 
quase que exclusivamente cristianizados para uso e abuso das cortes euro-
péias. 

Vale ainda lembrar que, no passado, a falta de higiene alimentar e de 
cuidados ginecolOgicos deve ter incentivado, e muito, os varios casos de nanismo, 
assim como outras "monstruosidades", decorrentes, elas também de deforma-
Oes Osseas, carências vitaminicas e desregramentos glandulares. Eis porque 
quando os artistas colocavam em cena anöes disformes, eles apenas inspira-
vam-se em dados reais. Ha, na realidade, duas formas de nanismo. No primei-
ro caso — talvez o de Leocadia — tratam-se de individuos absolutamente nor-
mais; verdadeiras miniaturas capazes de procriar e de viver longamente. No 
segundo caso, são criancas desproporcionadas, atacadas pela decadencia orga-
nica, estéreis e fadadas a morrer precocemente. 

A pergunta que se faz o historiador é: ndo sendo Francisco Pinheiro um 
artista, seria Leocadia uma ana? 0 que chamara a atencdo do visitador luso 
em viagem pelo inteiro mineiro nä() foi, contudo, a sua estatura, mas a sua 
idade. E possivel que ele tenha confundido a menina com a and. E vice versa. 
Seu silencio sobre a aparencia fisica de Leocadia poderia confirmar sua preco-
ce maturidade fisica. Mas o que chama a atencdo do historiador e que nal) ha, 
nas poucas linhas do visitador nenhuma referencia aos seus tracos de crianca 
ou ao possivel escandalo que suscitaria estar diante de um caso de pedofilia 3". 
No caso de uma resposta afirmativa, — sim, Leocadia era and — Francisco Pi-
nheiro da Fonseca teria apenas registrado um caso de maternidades repetidas 
numa "anainha". 

Mas Leocadia, sem ser and, podia estar suscitando espanto por outras 
razOes. Pois é possivel que nosso visitador estivesse, na realidade, diante de 
uma menina mae. Uma menina cuja puberdade precoce a tenha induzido 
praticas sexuais desde cedo: "tinha 8 anos quando se amancebou com o dito 
Goden", anotara, ele, friamente. Sabemos que as Constituirdes do Arcebispado da 
Bahia permitiam o casamento de mulheres a partir dos 12 anos 4". Eram tais 
casamentos realizados com regularidade? Maria Luiza Marcilio" demons-
trou que os matrimônios no litoral sudeste celebravam-se em torno de 20,8 

39 Ronaldo Vainfas, no clássico T•ópico dos Pecados, Rio de Janeiro, Campus, 1983, especial- 
mente o capitulo 8, "Da heresia ao pecado", pp. 241-274, clemonstra a insensibilidacle dos 
colonos face a tenra idacle coin que as crialicas eram iniciadas ua atividade sexual. 
Ver sobre o assunto Maria Beatriz Nizza da Silva, Sisterna de Casamento no Brasil Colonial, São 
Paulo, EDUSP, 1982, especialmente o casamento VI, "0 processo matrimonial". pp. 83- 
156. 

41 Ver o capitulo de minha autoria "Ritos da Vida privacla" in História da Vida Privada no Brasil 
Catidiano e vida privada na Amerka portvuesa, Dir. Fernando Novais, Org. Laura de Mello e 
Souza, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1987, pp. 275-330. 

42 Caicaras, terra e populacan, São, Paulo, Paulinas, 1986, p. 150 e passim. 
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anos para mulheres. Logo, Leocádia estaria muito distante desse padrao. 
Mas as praticas de povoamento da America portuguesa, vividas ao sabor 
das migracOes internas, pode te-la transformado num dos muitos persona-
gens de concubinatos e amancebamentos que garantiam a fixacao dos colo-
nos a terra'. Nessa perspectiva, o que estaria impressionando o sucinto 
visitador, não seria o fato da crianca estar sendo usada sexualmente, fato 
entdo considerado corriqueiro", mas da menina mae corresponder ao mo-
delo ideal de fecundidade feminina" implementado pelo estado e a Igreja 
na metrOpole. Leoca.dia estaria filiada a tradicao das viragos portuguesas 
capazes de povoar a terra corn sua descendencia como a fabulosa Maria 
Lopes, da vila da Ponte de Barca, ern Portugal, que segundo a literatura 
encomiástica de Antonio de Souza Macedo 46  teria concebido "120 filhos e 
netos" dos quais, detalhe importante, "80 comungavam diariamente" dan-
do incomparavel exemplo de piedade. Se o rnamero de filhos nao fosse o 
bastante para impressionar os leitores sobre os "monstruosos" niveis de 
fecundidade das portuguesas, nao faltavam exemplos sobre gestacOes es-
pantosas: "Maria Marcela...parira juntos sete filhos varOes, todos chegaram 
a ser clerigos e ter beneficios, os quais foram esculpidos na sepultura da 
mae". A pequena Leocádia inscrevia-se na constelacao das grandes mulheres 
que tinham feito da maternidade urna tarefa ideal; curvar-se ern torno dos 
filhos, te-los ern abundância para assegurar o dominio da Igreja catOlica e da 
Coroa portuguesa permitindo o enquadramento da mulher num discurso lau-
datório que magnificava seu poder de gestacdo e seu papel de mae. A fabrica-
cao de verdadeiros planteis de filhos deveria implicar em maternidades preco-
ces (8 tenros "anos"!) corno a sua. 

A cultura popular, atraves de seus canais tradicionais de inforrnacao, re-
forcava o mito da procriacão. A História da Donzela Teodora, episOdio sobre urna 
jovem adivinha que se tornou princesa, impresso ern milhares de folhetos de 
cordel, esclarecia as mulheres do povo que "Jesus Cristo corn a Virgern Maria 
sua mae" fora convidado as bodas de Cana. "...por nos mostrar o bem que e o 
casamento (e)...pelo fruto que dele vem que são os filhos bons... 4"". A crianca 

43. Eduardo Franca Paiva, em seu Escravos e libertos na Minas Gerais do sticulo XVIII — Estrategias de 
resisancia atraves dos testamentos, Annablume, 1995, confirma ter encontrado jovens mulheres 
que se amancebavarn por volta dos 15/18 anos. 

44. Ver tambérn o capitulo de Ronaldo VaMfas, "Moralidacles Brasilicas" in História da Vida 
PrMada no Brasil, op. cit. pp. 221-273. 

45.  Sobre o tema, ver Luciano Figueiredo, 0 avesso da memória, cotidiano e trabalho da miller ern 
Minas Gerais no século XVIII, Rio de Janeiro, José Olympio/Edunb, 1993 e o rneu Ao Sul do 
Corpo, Condifilo femhdna, matenddades e mentalidades na Colônia, Rio de Janeiro, Jose Olympio, 
1993, especialmente o capitulo III, "Semeaciura e Procriacao", pp. 155-176. 

46.  Flores de Espanha, excelencias de Portugal, Reservados 3071 V. BNLix. 
47.  Idem, ibidern. 
48. 

Carlos Ferreira Lisbonense, História da Donzela Teodora ern que trata de sua grande formosura e 
sabedoria, Lisboa, Fernando Jose dos Santos, 1783. 
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mae ou a ana incorporavarn-se, na tradicao da época, as rnaternidades irn-
pregnadas de rnaravilhoso, que corno outros "portentos" habitavarn a cultura 
luso-arnericana. 

Diferenternente do que fizera corn o gigante de Pitangui, Francisco Pi-
nheiro se exirne de fazer urna verificacao anatOrnica ou urna breve leitura me-
dico-patologica. Por sua condicao de rnulher, o "portento" devia intirnidá-lo. 
No corpinho de Leocádia, ele sirnplesrnente constata a "diferenca" ou a desor-
dern debitando-a provavelrnente quer a tradicao referente aos anbes, quer a 
tradicao referente as rnaternidades excepcionais. Seu silêncio sobre a "desor-
dern" da pequena fernea e urna forrna de endosso a urna rnentalidade ou a 
urna forrna de pensar que so faz sentido no interior de urna cultura especifica 
no que diz respeito a teratologia: nela, se as evidencias quotidianas não o 
asseguravarn da existéncia de seres fantásticos, nosso visitador aceitava os tes-
ternunhos que os descreviarn, por rnenores que fossern, se tais descricoes fos-
sern portadoras de urna razoável dose de realidade. Juntava tais testernunhas 
sua observacdo e notava diretarnente o que via. 

0 que significaria, finalrnente, urn rnonstro para Francisco Pinheiro da 
Fonseca, autor da descricao, e para Caetano da Costa Matoso, cornpilador do 
relato? Certarnente urn desvio no curso natural da natureza. Algo para alern 
da natureza e do ordinnrio das coisas. Desta forrna, na velha tradicao escolástica 
da Universidade de Coirnbra ele concordava corn santo Agostinho que dizia 
que nada era contra a natureza: "Corno pode ser contra a natureza o que se 
produz por vontade de Deus, do rnornento que a vontade de urn tao irnenso 
Criador é a natureza de todas as coisas criadas. Esta definicao, segundo Jean 
Céard, fundou entre os séculos XVI e XVIII, ern diferentes paises da Europa, 
a equivalência entre o raro e o monstruoso. Ora, o raro podia tanto ser o 
que acontecia esporadicarnente, quanto o que fosse singular: assirn, a virtude 
do rnonstro era considerada rara, rnesrno que ela não deixasse jarnais de se 
rnanifestar. Assirn, tarnbérn o ordinário curso das coisas era ao rnesrno ternpo o 
cornurn, o que acontece habitualrnente e rnais especificarnente, aquilo que se 
conforrnava a ordern da natureza. A natureza, por sua vez, realizando as for-
rnas criadas por Deus, tinha o poder de trazer a luz seres que reproduziarn urn 
arquétipo, diversificando-o. Esta capacidade de variacao, longe de arneacar a 
ordern da natureza, ajudava a sua constituicao, pois, afinal, o que seria dela se 
todos os seres, entre si, fossern absolutarnente idênticos? Nao haveria rnais or-
dern, rnas, confusao. 

0 ordinário curso das coisas deterrninava precisarnente esta cornposiedo 
de sernelhancas e diferencas que ligaWa cada coisa ao seu gênero, enquanto 
assegurava sua singularidade. Correlativarnente, o rnonstro era o ser no qual a 
diferenca tendia a acentuar-se ern detrirnento da sernelhanca. Urna tal defini-
cao alargava enormernente o carnpo da rnonstruosidade. Mas entre definir o 
raro e o rnonstruoso, Francisco Pinheiro preferiu calar-se. Seu registro, econo- 
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mico e suscinto, reitera seu espanto e silencio. Provavelmente o espectro de 
idéias que circulavam em Portugal e a America portuguesa sobre o tema convi-
dava-o a aceitar o menino como um gigante, e Leocadia como um portento. 
Como a história dos monstros não foi outra coisa se nao uma longa tentativa de 
trazer a sua diferenca a ordem, na falta de maiores explicacoes Francisco Pi-
nheiro parece nos dizer que: ambos os monstros, por "excesso ou falta", eram, 
certamente, frutos da Todo-Poderosa vontade de Deus.* 
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Por inadverténcia da autora, uma parte substancial cleste artigo fbi publicada nas Atas do 
Seminário Intenzacional de História Cultural, Belo Horizonte, Unicentro Newton Paiva, 1999. 
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