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Como vocês sabem 

Frankenstein foi feito 

com pedaços de pessoas diferentes: 

a perna era de uma, o braço de outra 

a cabeça de uma terceira 

e assim por diante. 

Além de o resultado 

ter sido um desastre 

 

 

houve um grave problema 

na hora em que Frankenstein 

foi tirar carteira de identidade. 

Como dar identidade 

a quem era uma mistura 

de várias pessoas? 

A coisa só se resolveu 

quando alguém lembrou 

que num condomínio 

cada apartamento 

é de um dono diferente. 

Foi assim que Frankenstein Condomínio 

ganhou nome e sobrenome como toda gente. 

 

PAES, José Paulo. Lé com Crê. São Paulo: Ática, 1996. 
 

 

1) Leia a biografia de Mary Shelley e logo, procure observar como vários elementos da construção 
da narrativa derivam das experiências da autora, bem como de seu convívio familiar. Observe 
também os elementos relacionados à gestação da obra, apontados no Almanaque.  
 Após essa observação comente, em forma de texto, as semelhanças da obra com a vida da 
autora. 

 



2) A obra se inicia com escritas pelo Capitão Walton.  Analise-as e descreva qual é o gênero que 
predomina esse início, bem como a descrição das características deste. Logo em seguida, 
escreva a resposta (produção de texto) da Sra. Saville, irmã do remetente. Terminando a 
produção faça um quadro ressaltando as características do gênero de sua carta-resposta. 

 

3) O enredo de Frankenstein nos põe diante dos dilemas vividos pelo cientista ao longo de suas 

pesquisas e, sobretudo, quando se depara com as consequências imprevistas a que a criatura 

poderia dar causa. 

 

Susan Tyler Hitchcock, em seu livro Frankenstein: as muitas faces de um monstro, considera 

a existência de dois mitos arquetípicos “essencialmente humanos”: um impulsionaria o ser humano 

para a investigação do desconhecido; o outro limitaria esse desejo de exploração, sob pena de 

punição. Para ela: 

Sobre o eixo formado por esses dois mitos contraditórios sustentam-se as guerras culturais da 

história e dos nossos dias. Eles reverberam em todos os debates sobre as questões da vida e da 

morte, como a clonagem, a engenharia genética, a eutanásia e o aborto. Os progressistas aplaudem a 

motivação humana para ampliar o conhecimento. Podem ser representados por Prometeu, que 

arriscou a própria vida para proporcionar o fogo à humanidade. Os conservadores respeitam os 

limites além dos quais a compreensão humana não pode ou não deve ir. Lembram mais de perto 

Adão, tentado e caído, mas buscando recuperar a graça pela obediência. 

(HITCHCOCK, 2010, p. 11-12) 

 

  Victor Frankenstein, em sua sede de conhecimento, leva adiante suas pesquisas e a 

concepção da criatura sem avaliar os impactos que sua atitude traria. Parece se dar conta disso 

apenas quando a criatura toma vida, horrorizado diante do resultado que obtivera. 

 Ele, inicialmente, parece desenvolver suas pesquisas em torno do princípio da vida sem muitas 

preocupações éticas. Posteriormente, quando a criatura adquire vida, percebe as inúmeras 

implicações do que havia feito. Hoje também é possível notar que, em muitos casos, pesquisas 

para, por exemplo, a produção de medicamentos ou para a descoberta de tratamentos de 

determinadas doenças são desenvolvidas sem a observação dos impactos socioambientais que 

possam trazer. Debata esse tema, produzindo uma crônica-argumentativa, trazendo para a 

reflexão questões como o emprego de cobaias em laboratórios ou a clonagem de seres vivos. 

 



4) Escolha um filme, dentre os listados abaixo, para que você possa assistir e logo, faça uma 

resenha traçando um comparativo com a obra estudada- sempre tendo como relevância a 

questão científica e sua influência na contemporaneidade. 

 Os filmes a serem escolhidos serão: 

● Frankenstein de Mary Shelley 

● Edward Mãos de Tesoura 

● Extermínio 

● The Walking Dead (alguns episódios) 

● A ilha 

● Gattaca- a Experiência Genética 

● O Sexto Dia 

● AI- Inteligência Artificial 

5) Você conhece o mito de Prometeu? Se não, pesquise e conclua o porquê da obra ser também 

chamada de Frankenstein- ou o Prometeu moderno. 

6) Use sua criatividade!  

Se você fosse Victor Frankeinstein, com seria sua criação?  

Faça um desenho bem criativo de sua obra, após faça um quadro em que colocarão as 

características físicas e psicológicas da criatura que inventaram. 

 

 7) Analise  a música feita por Toquinho: 

Gente Tem Sobrenome 

Toquinho 
 

Todas as coisas têm nome 
Casa, janela e jardim 
Coisas não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

Todas as flores têm nome 
Rosa, camélia e jasmim 
Flores não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

O Chico é Buarque, Caetano é Veloso 
O Ari foi Barroso também 
E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado 
Tem outro que é o Jorge Ben 

Quem tem apelido, Dedé, Zacarias 
Mussum e a Fafá de Belém 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também 

Todo brinquedo tem nome 
Bola, boneca e patins 
Brinquedos não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

Coisas gostosas têm nome 
Bolo, mingau e pudim 
Doces não têm sobrenome 
Mas a gente sim 

Renato é Aragão, o que faz confusão 
Carlitos é o Charles Chaplin 
E tem o Vinícius, que era de Moraes 
E o Tom Brasileiro é Jobim 

Quem tem apelido, Zico, Maguila 
Xuxa, Pelé e He-man 
Tem sempre um nome e depois do nome 
Tem sobrenome também 

https://www.letras.mus.br/toquinho/


Conclua: A criação de Victor, pode ser considerada gente? Justifique sua 
resposta. 

 

 

 

 Bom trabalho! 

 

Beijos, Paula. 
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