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Monstro (do latim monstrum): presságio ou agouro divino, extraordinário, advertência. 

Tem relação com o verbo monere: divertir, avisar. No caso, advertência ou aviso dos 

deuses. O cognato grego de monstrum é teras. Assim, teratologia é a ciência que estuda 

os monstros. Maravilha significa entre outras coisas: o que causa admiração, 

surpreendente, fora do comum, aquilo que parece ou é extraordinário ou sobrenatural. 

Prodígio: fenômeno extraordinário ou inexplicável que causa admiração ou assombro. O 

ser humano sempre se impressionou com as anomalias do corpo. Eram chamadas 

monstruosidades e esses monstros foram imortalizados em pinturas, desenhos e, 

principalmente, esculturas. Período da Crença Supersticiosa: refletia os conceitos do 

homem primitivo e prevaleceu da Pré-história até o século XVII. Há relatos escritos 

desde a civilização babilônica e as monstruosidades eram consideradas uma punição dos 

deuses, o resultado da relação entre uma mulher e um monstro ou entre uma mulher e o 

demônio ou mesmo causadas por “impressões” e “desejos” maternos. Na Grécia, as 

crianças malformadas eram sacrificadas pela comunidade. O primeiro tratado sobre 

monstros foi escrito por Isidoro de Sevilha, no século VI d.C. Com o Cristianismo, os 

monstros eram descritos como comunicações e advertências divinas. Na Idade Média, 

eram tidos como uma manifestação do Criador e chamados de maravilhas ou prodígios. 

Ambroise Paré (1510-1590) escreveu Monstres et Prodiges em 1573 e propôs 13 causas 

para o nascimento de pessoas malformadas, dentre elas: a glória ou a ira de Deus; 

postura indecente da mãe; prática sexual com animais e doenças hereditárias. No século 

XVII, William Harvey (1578-1657) e Jean Riolan, o Jovem (1577-1657) afastaram o 

papel dos demônios nas monstruosidades. No século XVIII, Caspar Friedrich Wolff 

(1785-1827) demonstrou as fases da  evolução embrionária e esclareceu alguns 

mecanismos da teratogênese. O século XIX foi marcado por três etapas fundamentais: a 

classificação teratológica feita por Etienne Geoffroy St. Hilaire (1772-1844), 

completada por seu filho Isidore no Traité de Teratologie de 1832/1837; as leis da 

hereditariedade em 1865/1866 por Grégor Mendel,  completadas em 1875 pela 

descoberta dos cromossomos; o desenvolvimento da embriologia e teratogênese 

experimentais por Camille Dareste (1865-1891). No século XX houve grande evolução 

na teratologia com os trabalhos de Étienne Wolff, H. Tuchmann-Duplessis, Edith Potter, 

Denis Browne e Bernard Duhamel. Bernard Duhamel deu uma conceituação precisa à 

regressão caudal e à diferenciação entre o embrião e o feto, adequando os termos 

malformação e monstruosidade. 

 


