
Frankenstein 



R. Walton — Diário (versão integral: cartas)

Marinheiro; 

Localizado na Rússia; 

Homem solitário; 

Quase se casou com uma jovem. 

Ele e a sua tripulação observam uma criatura gigantesca (criatura 
de Frankenstein) passando pelo navio. 

Victor aparece em um trenó puxado por apenas um cachorro e 
estava quase morto. 



A história narrada por Victor 
Frankenstein a sr. Walton

Victor pertencia a um família nobre de Genebra. 

História dos pais. 

O pai tinha um amigo que ficou pobre — Beaufort 

Beaufort e a filho mudam de cidade. 

O pai de Victor leva filha do amigo para outra cidade e acaba se casando com ela — Carolina Beaufort. 

Viajam para Itália, Alemanha e França. 

Carolina Beaufort adota um criança e diz a Victor que era um presente para ele.

Elizabeth



Victor desde cedo demonstra uma curiosidade com relação à 
natureza. 

Henry Clerval — Gosta de ciências humanas, literatura, etc.

Victor realiza leitura de alquimistas e cientistas do passado. 

Cornélio Agrippa, Alberto Magno e Paracelso. 

Elixir da vida.

Vai para a universidade de Ingolstadt.



Primeira desgraça da vida de Victor Frankenstein. 

Elisabeth fica doente — Escarlatina 

A mãe de Victor acaba adoecendo e morre. 



Na universidade, Victor tem dois professores que ele destaca. 

Sr. Krempe

Sr. Waldman — Incentiva Victor a estudar tanto as ciências antigas, quanto 
as modernas. 

Descoberta do princípio da vida. 

Conseguiu descobrir o princípio da vida a partir da observação da morte. 

Consegue dar vida a um corpo. 



Viktor consegue atingir o seu objetivo — dar vida a um corpo inerte. 

Fica muito debilitado.

Carta enviada pelo pai de Viktor — Alphonse Frankenstein. 

A notícia da morte de William Frankenstein — Foi estrangulado. 

Suspeita de roubo de um medalhão valioso deixado como herança pela 
mãe. 

Viktor visualiza a sua própria criação — Mont Blanc



Justine é acusada de matar William e Viktor sabe que não foi ela a 
assassina. 

Acharam no bolso dela a miniatura da mãe de Viktor, que foi 
considerado o motivo do crime. 

Justine morre acusada de assassinato, apesar de ser inocente. 

Viktor diz que é o verdadeiro assassino — Responsável pela morte 
dos dois. 



Encontro entre o criador e a criatura 

A criatura/monstro conta a sua história de como aprendeu a ser humano. 

Félix, Ágata e De Lacey (Cego) — Alemanha 

Félix ajudou um comerciante turco.

O comerciante turco oferece a mão da filha para Félix caso este consiga livrá-lo da prisão. 

Safie — Aprende francês com Félix. 

A criatura aprende a língua francesa e ler e escrever.

William diz que é filho de Frankenstein — Desperta um ódio profundo na criatura. 

A criatura deixa no bolso de Justine a joia a fim de incriminá-la. 



A promessa 

A criatura pede a Viktor uma fêmea de sua espécie. 

Viktor aceita a tarefa de criar uma nova criatura. 

Começa a tarefa de criar a criatura — ARREPENDE. 

A criatura mata Henry Clerval. 

Foi preso na Irlanda, acusado de matar o amigo. 

Na prisão, recebe a visita do pai.

O pai comenta sobre o casamento do filho com a Elisabeth. 



O desfecho trágico 

Vítor se casa com Elisabeth, que morre na noite de núpcias. 

Vítor morre no navio — A criatura aparece para ver o corpo do criador. 

Morre estrangulada pelo monstro



Frankenstein, ou o Prometeu moderno.

Tradição grega. 

Criatura se sobrepõe ao criador.

A criatura não recebeu nome do seu criador e foi abandonada por ele. 

A criatura/monstro toma consciência da realidade que o cerca. 

Terror — Construção da criatura 

Observação das relações humanas.

Linguagem 

Ciências 

Identidade



“O homem nasce bom e a sociedade o corrompe”

Adão e Eva

Avanço tecnológico — Eletricidade 

A bela e a Fera, O corcunda de Notre Dame etc. — União entre o belo 
o feio / Grotesco e sublime 



- Cada homem pode encontrar uma mulher como companheira
– disse ele, rangendo os dentes de raiva - Cada animal a sua
fêmea, e eu ficarei só? Tome cuidado! Logo cairá o raio que
tirará para sempre a possibilidade de você ser feliz! Você pode
destruir minhas alegrias, mas a vingança permanece, vingança,
daqui em diante, mais importante do que a luz ou o alimento!
Posso morrer; mas antes você irá amaldiçoar o sol que ilumina
a sua desgraça. Homem, você vai se arrepender do mal que
me afligiu!

Promessa 



— Você pode destruir minhas alegrias, mas a vingança permanece,
vingança, daqui em diante, mais importante do que a luz ou o alimento!

A vingança, prometida por Frankesntein no fragmento, concretiza-se,
respectivamente, na morte, direta e indiretamente, de

A) Justine, Clerval e William.
B) William, Justine e Clerval.
C) William, Clerval e pai de Victor.
D) Clerval, Elizabeth e pai de Victor.
E) Elizabeth, Clerval e pai de Victor.



Após a primeira conversa entre o criador e a criatura, aquele promete a 
este que vai

A) dar vida a uma nova criatura do sexo oposto.

B) destruir a sua vida. 

C) fugir para a América. 

D) se vingar da criatura, mesmo que tenha de ir até o fim do mundo. 

E) fugir para a Alemanha, onde buscará constituir uma nova vida. 

Criatura fala para o marinheiro.

Criatura para Vítor

Fala só depois da morte de todos os entes 
queridos

Família de De Lacey



A primeira pessoa que morreu pelas mãos do “monstro” foi 

A) Justine

B) Clerval. 

C) Alphonse. 

D) William. 

E) Elisabeth. 

2ª morte — Acusada de assassinato e 
condenada à morte  

3ª morte — Depois da destruição do corpo da fêmea 

5ª morte — Desgosto / Tristeza

1ª morte 

4ª morte — Morreu na noite de núpcias



Ao ajudar uma garota que quase se afogou, a criatura

A) fugiu para não ser visto por ela. 

B) levou um tiro no ombro. 

C) se escondeu em uma cabana. 

D) sequestrou a garota para si. 

E) levou-a até a casa dela. 



QUESTÃO 1

Em Frankenstein, o criador e a criatura se encontram e este
último explica como foi o período de aprendizagem. Dessa
forma, explique como a criatura aprendeu a língua humana.

Félix ensina Safie a língua francesa e a criatura acompanha
essa aprendizagem. Além disso, ele aprende a ler e a
escrever.



QUESTÃO 2

A criatura, ao fugir dos humanos, se esconde em uma cabana e, nela, ele
observa a família de Félix, aprendendo a ser humano a partir da observação.
Depois de um tempo, ele compreende que aquela família encontra-se
exilada. Assim, explique o motivo do exílio deles.

Félix ajudou um comerciante turco a escapar da prisão. A sua família teve
seus bens apreendidos e foi exilada — Alemanha.



QUESTÃO 3

Depois de a criatura narrar a sua própria história, ele faz um
pedido a Vítor Frankenstein. Que pedido foi esse? O que o
levou a fazer esse pedido?

O monstro pede a Vítor uma criatura do sexo oposto.
Solidão; necessidade de compartilhar seus sentimentos…



Vítor Frankenstein resolveu destruir a sua nova criação,
deixando o monstro cheio de ódio. Depois, a criatura volta para
conversar com Vítor e faz uma promessa.

A) Qual foi a promessa da criatura?
B) Qual foi a primeira atitude de vingança do monstro por Vítor
não lhe ter criado uma companheira?

A) vingança, daqui em diante, mais importante do que a luz ou o alimento! Posso morrer; 
mas antes você irá amaldiçoar o sol que ilumina a sua desgraça. Homem, você vai se 

arrepender do mal que me afligiu!

B) Morte de Henry Clerval, melhor amigo de Vítor Frankenstein.


