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"Life is monstrous, infinite, illogical, abrupt and poignant; a work of art, in comparison, 

is neat, finite, self-contained, rational..." 

Robert Louis Stevenson 



RESUMO 

 

 O discurso degeneracionista influenciou, além do ambiente acadêmico, com a 
criação de diversas ciências e proto-ciências, a partir da segunda metade do século 
XIX, a percepção das pessoas sobre a sociedade à sua volta. O presente estudo 
busca perceber o alcance deste discurso, que definia características físicas e mentais 
para detectar pessoas “degeneradas” na sociedade, para além do ambiente científico, 
ao debruçar-se sobre uma obra literária do período, “O médico e o monstro”, também 
conhecida como “O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, escrita por Robert Louis 
Stevenson e publicada, em Londres, no ano de 1886. Nossa análise busca mostrar, 
em especial na figura do monstro Mr. Hyde, como suas características, sejam elas 
físicas ou comportamentais, ecoam estas teorias da época, indicando que elas faziam 
parte do imaginário desta sociedade, uma vez que ao diferenciar o homem do 
monstro, o autor parte de pressupostos culturais capazes de criar personagens 
verossímeis e reconhecíveis como tal. 

 

Palavras-chave: História e Literatura. Degeneração. Monstruosidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho partiu de uma inquietação. Ao terminar de ler “O médico e o 

monstro” pela primeira vez, algo sobre aquela personagem dividida permaneceu em 

minha mente, me fazendo querer entende-la melhor. Mas não conseguia “materializar” 

esta inquietação na forma de uma pergunta, transformá-la na problemática necessária 

para desenvolver uma pesquisa. No entanto, algo sobre ver um monstro surgir de um 

homem tão respeitável e de autocontrole aparentemente tão exemplar me chamava 

atenção, pois não é uma personagem que se espere que seja revelada como o 

monstro, e isso fazia com que me perguntasse “por quê?”, e o que havia naquele 

período que pudesse me ajudar a entender a construção de Jekyll e Hyde. 

A princípio pensava que que a questão envolvia a loucura, isso explicaria suas 

atitudes e sua transformação, pois era a loucura tomando conta daquele médico. 

Entretanto, uma discussão acerca do conceito de civilidade no século XVIII me fez 

perceber algumas semelhanças com a dualidade da obra: Jekyll era um homem 

civilizado, demonstrava autocontrole excepcional, tinha uma boa reputação e tudo o 

que um homem civilizado deveria ser, mas este autocontrole foi justamente o que criou 

a possibilidade de Hyde existir, um ser completamente oposto ao ser civilizado que se 

disfarçava como tal. Esta foi a abordagem que me levou à pesquisa, para buscar 

entender o que essa dualidade representava para sua época, um período de busca 

pela civilização e autocontrole com um monstro surgindo a partir dela, de dentro dela. 

O romance escrito por Robert Louis Stevenson, para aqueles que não o 

conhecem, apesar de possuir atualmente a tradução “O médico e o monstro”, foi 

publicado originalmente com o título “O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde” no 

ano de 1886. Seu enredo se passa na Londres vitoriana, contando a história do 

médico Dr. Jekyll, um homem muito respeitado e de boa reputação que se vê, desde 

muito cedo, tendo de escolher entre a satisfação de seus desejos ou sua imagem. Por 

toda sua vida Jekyll escolhe por manter a reputação de uma pessoa respeitável, e a 

repressão de seus desejos e instintos. Devido a isso, ao ficar mais velho, Jekyll 

percebe que seu “eu” está profundamente dividido, o que o leva, como cientista da 

área da química, a buscar produzir uma droga capaz de criar um novo corpo para seu 
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eu reprimido, no qual seria capaz de satisfazer seus desejos sem que sua imagem 

fosse prejudicada.  

O resultado alcançado é a criação da poção que o transforma em Mr. Hyde, 

um homem mais baixo e aparentemente deformado, mas completamente composto 

pelo mal. Este mal, poderemos perceber adiante, trata-se de atitudes e características 

que não condizem com aquilo que a civilização vitoriana buscava, mas sim tudo aquilo 

que tentava controlar, como a falta de cortesia e impaciência, ou mesmo a entrega a 

instintos, desejos e à criminalidade. Contada a partir da visão de seu amigo, o 

advogado Mr. Utterson, vemos a busca deste por descobrir quem é Mr. Hyde e sua 

relação com Jekyll. 

Me inquietava, portanto, com as representações de Jekyll e Hyde, o que estas 

personagens diziam uma sobre a outra, e o que diziam sobre seu tempo. Para tentar 

responder a esta inquietação, o primeiro passo foi entrar em contato com trabalhos 

sobre história e literatura, suas relações e possibilidades, além daqueles que 

trabalhavam o monstro na literatura. A partir dessas leituras, pude ter certeza que era 

essa a área pela qual me interessava e a qual gostaria de trabalhar. 

Com isso em mente, partimos para a pesquisa sobre o contexto em que a 

obra foi produzida, apresentada aqui, principalmente no primeiro capítulo, no qual 

busco analisar algumas transformações que o século XIX traz para a sociedade 

londrina e os debates e ansiedades que surgem a partir das novas experiências 

proporcionadas por estas transformações. Para isso, buscamos a partir de autoras e 

autores como Maria Stella M. Bresciani, Monica Charlot, Peter Gay e Arthur Herman, 

discutir as mudanças urbanas, como o surgimento das multidões, a forte divisão entre 

bairros ricos e pobres e a crescente miséria e criminalidade. 

Com base nestas discussões, passamos a analisar o discurso médico-

criminológico que surge neste contexto e a partir destas transformações, como o 

debate acerca de reformas no sistema penal, que dividiu parte da classe média entre 

aqueles que consideravam as punições aplicadas demasiadamente severas e aqueles 

que defendiam a permanência destas, e as teorias degeneracionistas, que definem 

diversas características capazes de identificar expressões da degeneração na 

sociedade e na própria natureza humana, dentre elas, no comportamento e na 

aparência física de criminosos. 
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Ainda no primeiro capítulo, apresentamos um pouco do ambiente literário 

neste contexto, como as transformações do século afetaram a produção literária, 

tornando possível o aumento da distribuição de livros, assim como a ampliação do 

alcance das obras, uma vez que há o crescimento da alfabetização e do número de 

leitores que acompanham esta expansão e favorecem a criação de novos 

mecanismos ao mesmo tempo em que estes propiciam o surgimento de novos 

leitores. 

Entendendo dois “campos” deste trabalho, a produção científica e literária, 

como formas de representação da sociedade de seu tempo, buscamos, ao longo do 

segundo capítulo, nos aprofundar nas discussões acerca da representação e ficção. 

Para isso, nos baseamos em autores e autoras como Julio Jeha, Noël Carroll, Sandra 

Pesavento e Bronislaw Baczko para discutir sobre a relação ficção e realidade, o 

gênero do horror, no qual “O médico e o monstro” é classificado, e sobre a questão 

da monstruosidade. 

Iniciamos o segundo capítulo entendendo que ficção e verdade não são 

conceitos opostos. Percebemos a produção literária de ficção como uma forma de 

representação verossímil da realidade, possibilidades imaginadas para o real, não 

como uma mentira ou algo completamente falso. Neste sentido, partimos para uma 

discussão sobre o conceito de “imaginário social” que permeia toda a pesquisa, uma 

vez que é a partir dele que baseamos nosso olhar sobre o objeto. O conceito de 

imaginário nos permite perceber a realidade como algo construído a partir do olhar do 

indivíduo, de suas experiências em sociedade e sentimentos próprios de seu tempo. 

Desta forma, ao analisarmos obras literárias, capazes de expressar, principalmente 

pelo recurso das metáforas, componentes deste imaginário que seriam impossíveis 

de ser concretizados no real, temos acesso a elementos específicos que constituíam 

a visão de mundo de pessoas de determinado contexto histórico. 

Seguindo com a discussão acerca da monstruosidade, apresentamos 

elementos comuns à construção de monstros e suas significações. Como seres que 

se situam no limiar das fronteiras culturais de uma sociedade, os monstros se mostram 

repugnantes, uma vez que se baseiam em categorias culturais conhecidas para 

distorcê-las em algo estranho que ameaça a ordem e o mundo conhecido. 
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Já no terceiro capítulo da pesquisa, buscamos nos concentrar mais na análise 

do romance de Stevenson de fato. Após uma apresentação do autor e sua obra, 

percorremos o enredo de “O médico e o monstro” destacando elementos pertinentes 

à pesquisa, pontuando a forma como as teses degeneracionistas do século XIX são 

percebidas, através, principalmente, do comportamento e da aparência de Mr. Hyde. 

Apresentamos ainda a forma como a dualidade da personagem principal, que 

incentivou o início da pesquisa, se coloca nas discussões anteriores, envolvendo a 

questão da degeneração e da civilização. 

Mostraremos neste último capítulo, como as características simiescas e 

“primitivas” de Hyde, sua aparente deformidade, a qual ninguém é capaz de 

descrever, assim como suas atitudes, entrega aos desejos e instintos, fazem parte 

das características que as teorias sobre a degeneração apresentavam para definir o 

ser degenerado. Além disso, discutimos sobre o lugar do crime neste debate, uma vez 

que as teorias degeneracionistas por vezes concentram-se na figura do criminoso, e 

no caso do romance de Stevenson, o crime é fundamental na transformação da visão 

das personagens, mas principalmente de Jekyll acerca de Hyde. 

Buscamos, ao longo de todo o trabalho, ressaltar a importância do diálogo 

entre história e literatura. À luz dos conceitos aqui apresentados e aprofundados 

adiante, percebemos a dimensão de possibilidades que o estudo de obras literárias 

pode trazer para a pesquisa histórica. Ao considerarmos que o real pode ser 

representado também na ficção, entendendo as obras como construções marcadas 

por experiências vividas em seu tempo, temos acesso a elementos que constituíam e 

formavam a realidade de determinada sociedade em outro momento histórico, que 

muitas vezes não podem ser acessados através de fontes tradicionais, mas 

principalmente, quando o olhar do historiador está fechado para estas possibilidades. 

Nas páginas que se seguem, portanto, busco articular os conceitos e 

discussões dos autores brevemente apresentados, com o intuito de responder à 

inquietação inicial, buscando entender como as transformações urbanas, sociais e 

culturais, assim como as discussões científicas do período influenciaram a visão de 

Robert Louis Stevenson para a criação da dualidade de “O médico e o monstro”. 

Procuro, dentro dos limites da pesquisa, demonstrar a presença destes aspectos que 

formam a vida do indivíduo, sendo representados em forma de ficção. 
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1 TRANSFORMAÇÕES E REPRESENTAÇÕES 

 

1.1 MONSTROS NUTRIDOS PELA CIVILIZAÇÃO 

 

“Que Deus me abençoe, esse homem nem parece humano!” exclama Mr. 

Utterson, “Tem algo de troglodita, poderíamos dizer? Ou será a velha história do dr. 

Fell? Ou será o mero transparecer de uma alma infame, que assim transfigura seu 

invólucro de barro? Creio ser a última opção” (STEVENSON, 2011, p.22-23). O 

advogado amigo de Henry Jekyll, ao encontrar-se pela primeira vez com Mr. Hyde no 

romance de Robert Louis Stevenson, “O médico e o monstro” – também conhecido 

como “O estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde” – percebe logo, assim como todos 

aqueles que colocaram seus olhos em Hyde, a degeneração deste ser, expressa na 

forma de alguma deformidade que ninguém é capaz de apontar ou descrever, mas 

que aparentemente, vem de seu interior primordialmente maligno. 

A infâmia que transfigura Hyde não é mera invenção de Stevenson, que se 

inicia e termina em sua história, mas é uma representação das ansiedades de sua 

época em relação às mudanças do século XIX, sejam elas sociais, políticas, 

econômicas, de classe ou gênero que mostravam um mundo em transformação que 

para muitos seguia decaindo visivelmente através das aglomerações urbanas, a arte 

burguesa e a degeneração da “raça” europeia. O monstro criado por Stevenson nos 

traz o debate do fim do século a respeito desta decadência, vista por intelectuais 

principalmente das áreas da recém-criada criminologia e da antropologia, como tendo 

sua razão na degeneração da raça. 

Olhando para os grandes centros urbanos, como Londres, talvez possamos 

ver de maneira mais clara estas mudanças do século, devido a seu cotidiano 

fortemente modificado pela intensa movimentação das multidões, sua nítida divisão 

social colocada lado a lado, com trabalhadores do bairro londrino East End e 

cavalheiros do West End se encontrando nas ruas, cada qual com condições de vida 

muito diferentes, além do aumento da mendicância devido ao alto desemprego e 

pobreza que escancara os resultados destas mudanças, e o aumento da criminalidade 
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que coloca medo nesta população e leva a classe média a acreditar que vivem em 

tempos de decadência e degeneração. 

A instabilidade do mercado de trabalho gera uma afluência de trabalhadores 

no centro da cidade, onde é mais fácil a busca por emprego toda manhã, o que faz 

destas áreas um local de acelerada superpopulação, estimulando o crescimento sem 

planejamentos da cidade, somente a partir de sua população, ou seja, sem reais 

investimentos no saneamento destas áreas, deixando a vida destes trabalhadores em 

condições precárias. Aliado a isso, vemos uma mudança na própria forma do trabalho 

que até há pouco confinado ao espaço doméstico, passa a ser exposto, tanto em sua 

realização, em ambientes compartilhados e supervisionados, como no próprio 

deslocamento destas massas de suas casas ao local de trabalho em seu movimento 

característico das multidões, descrito por literatos a partir de imagens como a de um 

oceano, floresta, formigueiro ou inferno, deixando exposto também o trabalhador, com 

suas marcas de miséria até então relacionadas somente a velhos, doentes e 

incapacitados. (BRESCIANI, 1982) 

A falta de saneamento, o desemprego ou as precárias condições de vida dos 

moradores destas regiões, contudo, parecem preocupar os londrinos somente quando 

esta multidão mostra seu descontentamento a partir de violentas manifestações de 

rua. O medo desta multidão instável, impulsiva e irracional, do risco de violência real 

ou potencial que ofereciam, abre espaço para a entrada dos trabalhadores para a 

comunidade política, uma vez que estes já vinham se organizando e pressionando por 

participação. Na França, este medo é também o medo das multidões revolucionárias, 

tendo vivido de perto a violência e a força que elas podem ter, não é somente o medo 

dos famintos que pedem por comida nas portas dos cafés, mas de “homens fazendo 

valer suas exigências através do controle das instituições políticas; pondo, portanto, 

na ordem do dia, o assédio e a ocupação de praças e edifícios públicos” (BRESCIANI, 

1982, p.109). 

Esta entrada na comunidade política londrina, contudo, reforça a diferença 

entre os pobres trabalhadores e desempregados, colocando esta pobreza indigente 

nas preocupações dos ingleses bem-nascidos não mais como um fenômeno 

temporário, causado pelo desemprego ou pela recusa ao trabalho, mas os forçam a 

perceber como produto da própria sociedade industrial (BRESCIANI, 1982, p.104). A 

miséria que a sociedade inglesa sempre achou ser capaz de contornar, traz à tona “a 
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convicção, nem sempre sutil, de que era a sociedade civilizada quem, afinal, nutria o 

monstro que a corroía e ameaçava” (GRUNER, 2012, p.83). 

Também assustava a sociedade vitoriana a crescente criminalidade e miséria 

que acompanhava estas transformações, cuja ameaça era ampliada pela falta de 

confiança que se tinha na polícia, uma vez que os policiais não possuíam formação 

profissional prévia ou mesmo um salário motivador, visto que em sua maioria vinham 

das camadas desfavorecidas da sociedade. Sua eficiência era posta em questão 

ainda pela evidente discriminação social em sua atividade, tendo os bairros nobres 

maior vigilância enquanto os bairros populares eram deixados para refúgio dos 

criminosos (MARX, 1993, pp. 124-125), reforçando a divisão de classes da cidade de 

Londres que permeia o imaginário de sua época, colocando os criminosos procurados 

pelo detetive de Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, em ambientes onde 

“trabalhadores e estivadores circulavam, e mulheres desleixadas varriam as entradas” 

e “Homens mal-encarados surgiam, esfregando as mangas nos rostos frios.” (DOYLE, 

2011, p. 115)  

Nesta atmosfera de crescente criminalidade, burgueses desejosos por 

reformas em seu sistema penal levantam questões acerca da crueldade das punições 

ao crime, afirmando que suas práticas são demasiadamente severas e infligidas por 

ódio, pelo desejo de vingança e retribuição da sociedade para com aquele que a 

prejudicou, fazendo permanecer, desta forma, punições como a pena de morte, 

aplicada por alguns até mesmo para crimes menores contra a propriedade (GAY, 

2001b, pp.135-217). Este desejo por vingança ao mesmo tempo em que permeava as 

instituições no combate ao crime, era algo que devia ser escondido no cotidiano, 

controlado pelo bom burguês, uma vez que era gerado por sentimentos primitivos.  

Tal dualidade é vista em “O médico e o monstro” logo em seu início, quando 

o advogado, Mr. Utterson, ouve a narrativa de seu primo sobre a noite em que Hyde 

“atropela” uma menina que corria pela rua. Quando detido pelos parentes da criança 

e o primo de Utterson, que presenciara o acontecimento, porém, este nos conta a 

reação do médico que fora chamado para prestar socorro, dizendo que “ele era como 

nós; cada vez que olhava para o meu prisioneiro, eu via aquele cirurgião empalidecer, 

enlouquecido pela vontade de matá-lo” (STEVENSON, 2011, p. 12). Como um bom 

burguês, o médico, apesar de tomado pelo desejo de vingança e a vontade de matar 

aquele homem, consegue controlar o sentimento primitivo e fazê-lo pagar 
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civilizadamente, com um cheque como indenização à família da menina, punindo-o de 

modo que a menor quantidade possível de dor fosse infligida. 

Visto como forma de avaliar o nível de civilização de uma sociedade, muitos 

homens de classe média defenderam uma reforma do sistema penal que reavaliasse 

suas punições, para que tivessem maior compatibilidade entre o grau do crime 

cometido e a sentença aplicada, o estabelecimento de uma maioridade penal e 

instituições especificas para crianças e adolescentes infratores. Por outro lado, 

haviam aqueles homens de classe média que desprezavam estas ideias reformistas 

“afeminadas” que mostravam somente a fraqueza de juízes ao assumir suas 

responsabilidades, mais preocupados em perdoar os criminosos do que proteger suas 

vítimas (GAY, 2001b, p.144). Reformadores e conservadores concordavam, no 

entanto, que este debate envolvia a própria natureza humana, agressiva demais para 

que a vingança lhe fosse negada, mas os primeiros se negavam a aceitar a 

consequência de seus opositores, pois acreditavam que a lei existia para controlar os 

impulsos deste animal agressivo que é o ser humano, não celebrar seu ódio primitivo. 

Mas tanto os críticos e defensores mais ferrenhos deste debate pertenciam 

às classes médias, e o jovem morador de rua, desfavorecido na sociedade, demorou 

a se beneficiar deste humanitarismo vitoriano, uma vez que, em sua maior parte, o 

esforço de reformadores não passou da substituição de formas explícitas de crueldade 

por formas mais sutis. Demorou para que a situação das crianças e adolescentes, por 

exemplo, fosse regulamentada. Iniciada na década de 1850, algumas 

regulamentações para criminosos com menos de dezesseis anos começaram a ser 

criadas, como a criação de escolas reformatórias ou de escolas profissionais para 

jovens em risco de entrar para o crime em 1854 e 1857 respectivamente. Somente 

em 1887, contudo, foi permitido aos magistrados liberar adolescentes culpados por 

pequenos delitos e em 1908 foi proibido a prisão de crianças com menos de catorze 

anos (GAY, 2001b, p.150). 

Os esforços para esta humanização das leis se relacionam com o sentimento 

de progresso da época, em que se acreditava que no fluxo da história, a sociedade 

evolui e melhora cada vez mais e parte deste progresso é a contenção do animal 

humano, do bárbaro, para o desenvolvimento do ser civilizado e polido, capaz, 

portanto, de controlar seus impulsos primitivos, diferenciando-se não só dos animais 

como de outras sociedades vistas como incivilizadas. Neste sentido, as práticas de 
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punição consideradas cruéis são vistas como a entrega a esses desejos primitivos e, 

portanto, incompatíveis com o estágio da civilização vitoriana. Assim como a 

criminalidade, são anacrônicas, primitivas e fazem parte da degeneração que assola 

a Europa. 

 

1.2 DECADÊNCIA DA CIVILIZAÇÃO E DEGENERAÇÃO DO ANIMAL HUMANO 

 

A ideia de progresso marca o século XIX e é base de muitas teorias, inclusive 

aquelas que dizem respeito à História em seu momento de formação como disciplina. 

Autores como Hegel, Comte e Marx, ou mesmo historiadores como Ranke e Dilthey 

basearam suas teorias no progresso, muitas vezes linear, da História. As constantes 

transformações, a grandiosidade dos centros urbanos e novas tecnologias, ao lado 

das exibições universais que ostentavam o poderio econômico e tecnológico moderno 

e com isso o potencial da modernidade, tornava cada vez mais evidente e palpável o 

progresso de sua época. 

Para além de condições econômicas e inovações tecnológicas, a crença no 

progresso envolvia o avanço da civilização, mas tornar-se civilizado, não mais como 

era para os antigos ao viver sob a lei romana ou civil, mas em um sentido estabelecido 

ao fim da Renascença, de diferenciação de uma lei e modo de vida distinto da 

barbárie, em que  

“ser civilizado envolvia as proibições de assassinato, incesto e canibalismo; 
a crença numa divindade criadora e sublime; o respeito pela propriedade e 
pelos contratos estabelecidos por lei; e as instituições sociais essenciais 
como o casamento, as relações de amizade e a família” (HERMAN, 1999, p. 
29). 

Mais do que uma forma de governo, a civilização levava aos povos dos 

costumes, da existência material e de um modo de vida considerado primitivo a um 

modo mais sofisticado e civilizado que envolve as leis e cultura específicas da 

burguesia europeia, reconhecida como a portadora do progresso. Deste modo, cabia 

à Inglaterra e seus vizinhos levar a humanidade ao próximo estágio, acelerar o 

progresso levando sua forma de viver aos que eram considerados primitivos e 

atrasados. Ao mesmo tempo em que se defende a liberdade e o contexto propicia o 
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contato com uma diversidade cada vez maior, a civilização mostra seu lado paradoxal 

ao instituir um padrão universal, um único caminho para o avanço do progresso. 

Toda teoria de progresso, no entanto, compreende uma teoria de decadência 

(HERMAN, 1999, p.21). A grandeza que dava boas-vindas aos navios no porto de 

Londres e encantava estrangeiros, era logo contraposta com o ritmo das multidões, 

os bairros pobres, a miséria e a fome que marcavam estas populações. Esta visão 

tornava evidente àqueles que vislumbravam a Londres vitoriana que a civilização 

podia tanto avançar como recuar. 

Ao longo do século, o Romantismo já expressa seu descontentamento com a 

vida moderna, vendo naquilo que era considerado sinal de progresso, a decadência 

da civilização, que havia deixado para traz um passado glorioso em troca do caos da 

sociedade moderna. A cultura burguesa que ocasionara a civilização moderna havia 

deixado espaço para os piores instintos, a busca pelo prazer, o egoísmo ou a 

satisfação imediata de desejos (HERMAN, 1999, p.51). 

Confrontados com o que para alguns significava o avanço da barbárie na 

civilização, a segunda metade do século XIX viu crescer teorias que se baseavam em 

diferenças raciais e fisiológicas para explicar questões culturais, entendendo que 

descender de determinada raça lhe conferia atributos e traços específicos. Para 

Gobineau, filósofo francês, o homem branco, descendente dos arianos, era a raça que 

possuía a maior vitalidade – uma energia e força que dá origem à toda criatividade e 

à civilização. Era a mistura racial que enfraquecia a civilização europeia, por diminuir 

esta vitalidade ao dilui-la em raças inferiores, e se tornava mais evidente no contexto 

em que se encontrava a Europa, devido à expansão imperialista e o contato cada vez 

maior com as diferentes culturas de continentes como África e Ásia, além da entrada 

de estrangeiros e a aglomeração de centros urbanos que propiciava um contato mais 

próximo com esta diversidade e a consequente miscigenação fruto destas relações. 

Com estas novas experiências e formas de sociabilidades, se apresenta a 

necessidade de novas maneiras não só de explicar esta sociedade, mas também de 

fornecer mecanismos capazes de melhorá-la, eliminando aquilo que a corrompia. 
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Período marcado por um intenso darwinismo social1, contou com uma audaciosa e 

imprecisa teorização acerca do ser humano, com teorias raciais, medições de crânios 

e pesar de cérebros que buscavam definir e explicar o humano ao ser confrontado 

com esse contato cada vez maior com o “Outro”. Neste sentido surgem novas ciências 

como a sociologia, o higienismo, a eugenia, o urbanismo, a psicologia, a demografia, 

medicinas sociais e a criminologia, também chamada de antropologia criminal, na 

tentativa de entender e organizar este aparente caos que vinha tomando conta do dia-

a-dia. 

Iniciada pelo médico italiano Cesare Lombroso com a publicação de “L’uomo 

delinquente”, em 1876, a antropologia criminal, como parte do seu contexto histórico, 

traz em si grande influência destas disciplinas, em especial a medicina, sociologia, 

psiquiatria e eugenia, além do debate com o direito penal, uma vez que a disciplina 

começou a se inserir em tribunais e julgamentos. Tendo como objeto de estudo não 

só o crime, mas o criminoso, utiliza de práticas como a medição de crânios e busca 

em características físicas encontrar a origem e o problema da criminalidade que 

crescia e preocupava as populações urbanas. A nova ciência se preocupa em 

destacar elementos que levam a atitudes criminosas, selvagens e primitivas, típicas 

de animais, por exemplo, que anacronicamente continuam presentes em seres 

humanos e perpetuadas pela hereditariedade. 

Na publicação que inaugura a criminologia, Lombroso faz uma longa 

discussão sobre a existência de anomalias, entre animais e plantas, que levam a 

atitudes criminosas, de perversões sexuais como a sodomia até o infanticídio e o 

canibalismo que ocorrem por diferentes razões, como a voracidade que faz a formiga 

matar, a excessiva fecundidade da gata angorá que a leva a cometer “delitos por 

paixão” ou os crocodilos que comem filhotes que não sabem nadar (GRUNER, 2012, 

p.92). O criminoso, portanto, seria resultado de um atavismo2 que o faz regressar no 

desenvolvimento humano, se aproximando mais destas atitudes de animais e 

selvagens do que do homem de cultura civilizado. Desta forma o crime não é fruto de 

                                                           
1 Nome dado às teorias que tentam aplicar o darwinismo aos estudos da sociedade, utilizando da 
premissa evolucionista e da sobrevivência do mais forte para explicar acontecimentos e formações 
sociais. 
2 Reaparecimento de características ancestrais, aqui sendo ligadas à aparência física e ao 
comportamento de humanos que remetem ao de animais e tempos “primitivos” da humanidade, um 
retrocesso na evolução. 
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relações sociais, mas da condição natural do ser humano, por isso é necessário 

estudar o criminoso e não só o crime. 

Estudos que buscavam explicar biologicamente as atitudes criminosas já 

eram comuns desde o início do século XIX, e teorias como a hereditariedade das 

características que levam à delinquência já vinham sendo desenvolvidas por médicos 

e psiquiatras. Na década de 1860, já era defendido que a insanidade, a degeneração 

e a tendência ao crime eram herdados assim como a cor da pele (GAY, 2001b, p.161). 

É em uma derivação destes estudos, no entanto, que Lombroso tem sua principal 

inspiração: a corrente francesa do degeneracionismo.  

Esta corrente tinha à sua frente o médico psiquiatra belga, Bénédict Morel, 

para o qual a loucura e o crime eram resultados de condições nocivas, fossem elas 

patológicas ou sociais, como doenças e distúrbios ou as condições de vida precárias 

dos bairros pobres de centros urbanos que favoreciam o aparecimento de pessoas 

marcadas física ou mentalmente pela degeneração. Ou seja, como um desvio de um 

modelo inicial daquilo que se considera humano, estes são debilitados e podem 

perpetuar em seus descendentes suas características desviantes. Mas para Morel, 

não era a hereditariedade que mais o preocupava; o problema persistia nos fatores 

ambientais, naquilo que rodeava o indivíduo, por isso via na classe trabalhadora a 

grande mancha da civilização, pois carregavam em si os estigmas da degeneração e 

ameaçavam cada vez mais a sociedade, uma vez que o número das massas era 

crescente. 

A inovação e principal conceito de Lombroso, incorporando as ideias do 

degeneracionismo, é o de criminoso-nato, indivíduos que nascem degenerados e 

destinados ao crime, mas reconhecíveis fisicamente, pois mostravam características 

mentais e fisiológicas que retrocediam na evolução humana para estágios primitivos 

ou mesmo à natureza animal. Como defendido em sua obra, as características que 

estes criminosos mostram são as mesmas que, para ele, levam os animais a 

cometerem atitudes criminosas e estas, evidenciadas sua aparência física, mostram 

seu atavismo: a regressão ao primitivo. 

Era o criminoso-nato o responsável pelo aumento dos crimes, da pobreza e 

da miséria na Europa, pois carregava e perpetuava a degeneração na humanidade 

por causa de seu atavismo, que o tornava naturalmente incapaz de controlar instintos 
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ferozes primitivos que a civilização havia aprendido a controlar. Esta degeneração era 

interior, mas do mesmo modo que “uma alma infame, que assim transfigura seu 

invólucro de barro” (STEVENSON, 2011, p.22), transborda para o exterior, 

modificando sua aparência física, marcando-o com “um rosto assimétrico, queixo 

proeminente, braços longos e simiescos, dedos ou artelhos extras, incapacidade de 

corar e anormalidades no cérebro” ou ainda “as tatuagens que cobriam os corpos de 

muitos deles” (GAY, 2001b, p. 162), além de outras listas de características que 

aparecem em suas obras. 

Apesar de defender a existência de uma tendência criminosa inata, Lombroso 

não excluía a influência do meio na fomentação do crime, circunstâncias como a 

pobreza ou famílias desfeitas podiam levar o indivíduo ao crime. Em sua teoria o 

criminoso-nato representa apenas um terço dos criminosos, pois haviam outros que 

poderiam apresentar uma resposta atávica ao meio que lhe fora imposto. Estes eram 

os criminosos ocasionais ou por paixão, os quais, ao invés de uma punição, como 

defendiam os conservadores do sistema penal, necessitavam de tratamento e 

reabilitação, ao contrário do criminoso-nato, que por ser naturalmente disposto ao 

crime, nada havia a ser feito, exceto condená-lo à morte. 

Para além das teorias de Lombroso, as quais “tornaram-se uma obsessão 

entre políticos e intelectuais de pensamento progressista da Itália, da Inglaterra e 

especialmente dos Estados Unidos” (HERMAN, 1999, p.129), outros autores de 

diversos países debruçaram-se sobre o tema da degeneração, como o psiquiatra 

Henry Maudsley, principal teórico da degeneração inglês que afirmava, ecoando 

essas ideias, que o caráter da mente estava escrito em seus gestos, em suas 

características e em seu corpo, sendo necessário aprender a lê-lo com precisão 

(ARATA, 1996, p.20). 

Max Nordau, médico húngaro, expande a análise de Lombroso para mostrar 

que a degeneração nem sempre está em criminosos, prostitutas ou lunáticos, mas 

também em autores e artistas que assim como eles, não tinham senso moral e não se 

importavam com as leis ou a decadência (HERMAN, 199, p.135). Ao contrário de 

Morel, Nordau conclui que os degenerados, em sua maioria, estão entre as classes 

superiores. Seu trabalho foi responsável por levar estas ideias a um público mais 

amplo, devido à sua popularidade atestada pelas sete reimpressões que teve, no ano 

de 1895, a primeira edição inglesa de sua obra “Degeneration” (1892), o que mostra 
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a fascinação do público pelo tema. Tal sucesso também se deve pela habilidade de 

Nordau em traduzir o discurso médico para uma linguagem popular, além de levar o 

debate para o cotidiano, pois ao invés de apresentar exemplos de prisões ou 

hospícios, apresenta a degeneração em lugares comuns como um café (ARATA, 

1996, p.27). 

Essas preocupações acerca do crime, da degeneração e decadência da raça 

e da sociedade são preocupações de uma classe média, que por conseguir se 

expressar em geral muito bem, são suas opiniões e angústias as que marcaram a 

época. Definindo-se a partir daquilo que não é, os burgueses utilizam de forma eficaz 

estudos como o da degeneração para categorizar grupos de pessoas como “o Outro”, 

ao transformá-los em desviantes, delinquentes, criminosos, psicopatas, defeituosos 

ou atávicos. O medo de classes, da multidão violenta e imprevisível que vinha se 

organizando, manifestando e crescendo é naturalizado pelo degeneracionismo como 

um fato biológico.  

Do mesmo modo como o debate sobre a severidade da pena foi defendido e 

criticado por parte da classe média, o discurso de degeneração foi usado para 

defender atitudes como a esterilização dos pobres ou por movimentos por melhores 

moradias, leis de trabalho e cuidados médicos (ARATA, 1996, p.17). Esta diversidade 

nos mostra como o degeneracionismo era aceito pela sociedade do fim do século 

como uma verdadeira teoria científica e tinha seus resultados aceitos, a ponto de ser 

usado pelas mais diversas causas, que entendiam de antemão que aquela sociedade 

já tinha conhecimento da degeneração que os assolava. 

O medo da degeneração levou ainda à criação de outras teorias, para além 

destas que se preocupavam com a criminalidade, como é o caso da eugenia que, 

resumidamente, defendia uma espécie de purificação da raça através de atitudes 

como a esterilização de deficientes e degenerados, por exemplo, ou o casamento 

entre homens e mulheres talentosos à fim de levar, após algumas gerações, à criação 

de uma raça do mais alto nível, pois eliminaria o risco de atavismo ao excluir pessoas 

consideradas degeneradas e impedi-las de se reproduzir, fosse pela esterilização ou 

pela morte. A eugenia chegou a tornar-se política de Estado em países como Estados 

Unidos e Alemanha, e junto ao sucesso, influência e aceitação que as teorias da 

degeneração e a antropologia criminal tiveram no fim do século XIX, nos mostram 

como este medo da decadência e degeneração (reafirmado algumas décadas mais 
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tarde) leva a um esforço tremendo da sociedade para salvar aquilo que se considera 

civilizado, sem importar o custo. 

 

1.3 REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA 

 

Segundo Peter Gay (2001b, p.164), a criminologia de Lombroso representa 

muito mais um sintoma de sua época do que uma solução, uma vez que as atitudes 

em relação ao crime vinham sendo abaladas pelas discussões trazidas pelos 

reformadores do sistema penal. Neste sentido, as teorias da degeneração podem ser 

entendidas como uma forma de representação de uma época abalada por intensas 

mudanças, traumáticas em sua essência, mas que apareciam em um ritmo muito mais 

caótico do que se estava acostumado, e confrontada por novas relações sociais e 

problemas criados por estas mudanças, pelo “avanço” da civilização. Entretanto estas 

angústias, mesmo próprias da classe média, faziam parte do imaginário de uma 

sociedade que ia além do ambiente científico. 

Desta forma, a narrativa literária, criada a partir de diferentes experiências de 

seu tempo vivido, promove uma ressignificação sensível deste e nos fornece outra 

representação da realidade, “configurando textualmente impressões fragmentárias e 

verossímeis de formas de agir, sentir e pensar de determinado contexto histórico” 

(SILVA, 2016, p.11). Em um período em que os sentimentos de esperança, otimismo, 

progresso, caos, angústia e decadência são tão marcantes em sua definição, “uma 

literatura urbana [...] capaz de captar os sentimentos ainda ambivalentes de uma 

época de intensas transformações materiais e sensíveis” (GRUNER, 2012, p.86) nos 

concede acesso privilegiado a estas ambiguidades. 

As ideias de um retorno ao animalesco, da existência de um bárbaro vivendo 

no interior da mente de cada homem civilizado, ou mesmo desta barbárie entrando no 

interior das cidades e levando a degeneração à civilização, forneciam para os literatos 

um recurso para uma representação urbana de suas ansiedades frente às 

transformações de seu tempo. Em especial a literatura de horror do fim do século XIX 

ao apropriar-se dessas discussões para a criação de seus monstros, reafirmava, 

conscientemente ou não, noções de uma hierarquia e decadência racial. 
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Neste período a literatura ao mesmo tempo em que se modificava, 

acompanhando as transformações de seu tempo, tornando-se mais a expressão de 

uma classe média que se constituía como identidade em meio a aristocratas e 

trabalhadores, ganhava cada vez mais importância e influência na vida privada dos 

vitorianos. É neste momento de mudanças e afirmação da burguesia que se torna 

possível a popularização de temas desdenhados por aristocratas, como o fantástico, 

o trivial e o grotesco, trazidos nas histórias de aventuras ultramarinas, no realismo ou 

na literatura de horror. 

Durante o século XIX há um grande aumento no público leitor de romances 

devido a motivos de diferentes instâncias, como, na esfera econômica, o crescimento 

das cidades e a possibilidade de formação de um mercado específico, o 

desenvolvimento de uma comunidade leitora nas colônias ultramarinas ou o 

barateamento dos custos de produção de livros. Além disso, o acesso à educação era 

ampliado a partir do “Education Act” de 1870 que junto ao crescente número de 

empregos que exigiam ao menos alguma habilidade de leitura ajudou no aumento da 

alfabetização, mesmo que esta fosse rudimentar e com tendência a ser perdida pela 

falta de prática após a saída da escola. Para isso haviam livros baratos feitos para o 

público de leitura rudimentar, o que atraía leitores, que podiam inclusive, lê-los em voz 

alta para compartilhar com outros (FLINT, 2001, p.19). A criação das circulating 

libraries, bibliotecas que permitiam o empréstimo de livros mediante uma taxa anual e 

chegavam a emprestá-los em países além-mar, junto ao aumento das bibliotecas 

públicas, intensificado a partir dos anos 1890, também auxiliaram nesta expansão do 

público leitor no século vitoriano. 

Esta ampliação da leitura levanta preocupações acerca do papel do romance 

na formação de caráter, em especial em relação às mulheres e aos trabalhadores, 

uma vez que esse era capaz de difundir valores morais e comportamentos em seus 

leitores. Algumas bibliotecas públicas que tinham seu público leitor majoritariamente 

nas classes trabalhadoras tomavam o cuidado com o tipo de obra que 

disponibilizavam, visando aquilo que os bibliotecários consideravam pertinente para a 

educação da classe, por vezes chegando a banir completamente o romance moderno. 

Além disso, a censura das obras se preocupava com as leituras feitas em público, nos 

trajetos de trem, por exemplo, e com as leituras em conjunto, comumente praticada 
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pelas famílias burguesas que exigia que a obra pudesse ser lida para todos os 

possíveis ouvintes. 

Ao mesmo tempo em que havia o controle e a censura, o romance era 

utilizado para propagar a moral desejada, considerada ideal para o melhoramento da 

civilização, através de sua capacidade de ser um guia, prover sabedoria e modelos a 

serem seguidos, prática encorajada por comentadores para que os leitores se 

comparassem às personagens e questionassem quem eram eles nas histórias. Em 

relação aos menos abastados e com menores chances de se identificarem com as 

personagens, no entanto, levantavam-se mais preocupações, de que veriam nos livros 

vidas mais emocionantes que as suas ou de que deixariam as mulheres descontentes 

com suas vidas domésticas, argumento usado na acusação contra as ficções de 

sensação, por exemplo, ou mesmo pela capacidade, a partir da identificação, de 

empoderamento feminino, fazendo-as sentirem-se donas de sua vida (FLINT, 2001, 

p. 28-29). 

Com este alcance ampliado e importância dada às preocupações decorrentes, 

percebemos a influência que o romance adquire no século XIX, e como parte de seu 

contexto, traz em si os debates de sua época, não como uma simples repetição de 

algo fora de seu domínio, mas incorporando-as nas relações construídas em suas 

histórias. Oliver Twist de Charles Dickens traz pela ficção questões sociais acerca da 

pobreza constantemente discutidas, assim como Sherlock Holmes, de Conan Doyle, 

traz discussões sobre a eficiência da polícia e a criminalidade, ou Mr. Hyde incorpora 

as descrições atávicas do criminoso degenerado. 

Os escritores vitorianos estavam familiarizados com os trabalhos e teorias 

científicas de sua época, e usavam destes conhecimentos para construir suas obras, 

sem, no entanto, necessariamente acreditar que estavam apresentando verdades 

definitivas, mas viam-se como parte da construção destes conhecimentos, do 

processo de descobrir e explorar o mundo. Tanto a ciência como a ficção vitoriana 

buscavam categorizar o mundo através de tipologias, como é o caso da 

caracterização de muitas personagens, baseadas na medicina do século XIX, em 

especial aquelas que envolviam tipos patológicos (KUCICH, 2001, p.218), como Mr. 

Hyde em “O médico e o monstro”, caracterizado como o degenerado de acordo com 

a tipologia da antropologia criminal, fortemente influenciada pela medicina. 



24 

 

Ao longo do século XIX a ciência coloca-se cada vez mais como alternativa à 

religião e às instituições sociais no que diz respeito à formação da sensibilidade moral, 

colocando este papel, muitas vezes, para os recentes profissionais. Esta busca pela 

secularização impacta a literatura e é representada na ficção por profissionais de 

classe média como os médicos, advogados, professores ou burocratas. A 

profissionalização da vida intelectual cresceu muito ao longo do século, viam-se como 

amadores em seus primeiros anos, mas consolidaram-se conforme as ciências 

naturais se estabeleciam como disciplinas, as universidades incluíam treinamento e 

pesquisa científica e as organizações de profissionais regulavam suas atuações. 

Junto a este processo, em especial na segunda metade do século, com as 

mudanças na vida literária, o aumento do público leitor, o surgimento de um mercado 

de massa e as inovações tecnológicas possibilitaram que escritores também 

pudessem ver-se como autossuficientes, capazes de viver de seu próprio trabalho, 

algo evidenciado pela trajetória de Robert Louis Stevenson, que vinha de uma longa 

linhagem de engenheiros, mas que renunciou a esta tradição para dedicar-se às 

letras, única atividade que exercia, além de cultivar cacau em sua casa em Samoa – 

atividade que considerava mais satisfatória do que a literatura – tendo passado grande 

parte da vida impossibilitado de realizar trabalhos físicos devido à sua saúde frágil 

(BEDRAN, 2017, p.23). 

Influenciados pela ideologia da exatidão profissional, os romancistas aderem 

a ela não só como um método, mas como um complexo código de ética e prática que 

os diferenciava do restante dos escritores. Cada vez mais o profissionalismo 

representava uma ordem e autoridade intelectual. A busca pelo exato e pela verdade, 

contudo, tanto na ciência quanto no romance realista é confrontada no fim do século, 

uma vez que a ciência é vista como sendo cada vez menos humanista e 

desinteressada pelas preocupações em relação às ações humanas e a moralidade 

em sua busca pela “verdade”, enquanto os realistas veem uma recuperação do gosto 

romântico pela imaginação que havia sido deixada de lado com o crescimento do 

realismo. Stevenson, apreciador do romance romanesco3 do século XVIII, colocou-se 

                                                           
3 De acordo com Marina Bedran (2017, p. 14), a língua inglesa possui uma diferenciação entre romance 
e novel, sendo que o primeiro designa uma narrativa ligada ao maravilhoso e o segundo se trata de um 
termo utilizado na Inglaterra a partir do século XVIII para designar o romance moderno, que possuía 
um compromisso em representar a realidade. Em português traduz-se romance por romanesco e novel 
por romance. 
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na contracorrente de seu período ao defender o fantástico, “queria ser um escritor 

‘épiko com k’, convencer a ‘sábia juventude’ de então das maravilhas das histórias 

romanescas de outrora” (BREDAN, 2017, p.14), achava que o cerne da ficção estava 

no apelo à imaginação e que os realistas tinham desdém pelas aventuras, ao passo 

que possuíam “uma admiração ‘pelo tilintar das colherinhas de chá e pela inflexão dos 

curas’ [...] Ademais, para ele o realismo não tinha a ver com a busca da verdade, mas 

sim com a escolha de uma técnica literária em voga” (BEDRAN, 2017, p.16). 

A aproximação entre escritores e profissionais era, no entanto, ambivalente, 

pois havia resistência na sociedade em conceder este rótulo aos romancistas e isso 

os colocava à sombra dos profissionais das ciências. Aliado a isso, o crescente 

pessimismo nas descobertas científicas diminuiu o desejo de escritores em serem 

reconhecidos como profissionais, apesar desta ser a principal forma de conseguir 

autoridade intelectual. Este contexto fomentou uma constante competição entre 

escritores e cientistas pela autoridade intelectual, que foi mais fortemente 

representada nas figuras dos profissionais nos romances. Cientistas em investigações 

pela verdade são deixados para trás por artistas, escritores e outros “intelectuais 

culturais” que misturam o método científico com a imaginação; médicos e outros 

profissionais, em Dickens, representam as personagens boas enquanto os 

advogados, burocratas de uma sociedade cruel são os maus (KUCICH, 2001, p.227-

228); em “O médico e o monstro”, é através do médico Jekyll que o monstro se 

manifesta, enquanto seus companheiros, médicos e advogado, negligenciam seus 

estudos por serem “inteiramente dedicados ao terreno do místico e do transcendental” 

(STEVENSON, 2011, p.68) e por se tornar “excêntrico demais”, “ir na direção errada” 

com “todo aquele palavrório nada científico” (STEVENSON, 2011, p.18), negando a 

imaginação em prol da ciência, o que lhes custa a criação de Mr. Hyde. 

São as transformações do século XIX, sejam elas sociais, culturais ou 

intelectuais que são representadas pela literatura, a pobreza e a miséria, as multidões 

e a paisagem urbana de Londres são pano de fundo para diversas histórias, de 

aventuras, investigações criminais a caçada de monstros. A obra literária é composta 

por experiências, pois o literato e a literata vivem estas mudanças e estas os 

influenciam e modificam, têm contato com os debates de sua época, também 

compartilham do imaginário de sua sociedade ao mesmo tempo em que ajudam a 
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construí-lo, são influenciados por seu contexto ao mesmo tempo em que são 

influência; a literatura é ficção, mas traz consigo o real. 
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2 FICÇÃO E MONSTRUOSIDADE 

 

2.1 IMAGINÁRIO SOCIAL 

Para entendermos a aproximação entre os discursos científicos 

degeneracionistas do século XIX e a literatura produzida no período, assim como a 

importância e o papel da literatura como fonte histórica, precisamos, primeiramente, 

diluir as fronteiras entre verdade e ficção, real e não-real, ciência e arte. Para isso, 

partimos da premissa de que a literatura nos traz uma representação da sociedade 

em que está inserida, ou seja, não procuramos nela um retrato das relações sociais 

de seu tempo, pois é uma construção e por isso traz em si a subjetividade do autor, 

impedindo a criação de um retrato fiel à sua época. Ao mesmo tempo, entendemos 

que a obra literária ainda que repleta de subjetividade, ou justamente por este motivo, 

é capaz de representar a realidade em sua constituição, trazendo sentimentos e 

visões de mundo do tempo em que seu autor está inserido, ou seja, não consideramos 

que a ficção seja equivalente à falsidade, signifique uma mentira completamente 

inventada, por mais fantástica que seja, mas é carregada de significados a partir da 

realidade de seu tempo. 

O real é construído pelo olhar do indivíduo, que dá sentido e significado àquilo 

que vive a partir de suas crenças, ideologia, sentimentos e trajetória de vida, "o que 

permite que ele seja visualizado, vivenciado e sentido de forma diferente, no tempo e 

no espaço" (PESAVENTO, 2006, p.3), uma vez que as vivências se modificam de 

acordo com a cultura e sociedade à sua volta. A ficção é criada a partir aquilo que 

existe, do que é vivido, o que faz dela ao invés de falsidade, verossímil, uma 

possibilidade que surge a partir do contexto em que foi criada, é aquilo que poderia 

ter sido. O advogado criado por Robert Louis Stevenson, Mr. Utterson, não existiu na 

realidade, mas representa traços de uma burguesia vitoriana, o profissional que 

ganhava mais espaço e importância no período em que "O médico e o monstro" foi 

escrito, seu hábito de ler livros à lareira acompanhado de uma taça de vinho após o 

jantar, ou a cumplicidade para com seu círculo de amigos e os jantares que 

frequentava não são de todo inventados, pois expressam hábitos que representam 

estes profissionais de classe média do século vitoriano. Do mesmo modo, Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde não existiram de fato, contudo, além de representarem a mesma classe 
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média, são uma possibilidade para as mentes de um período de rápido avanço da 

ciência em que se discutia a natureza da degeneração e do crime. A transformação 

do homem em monstro não é real, assim como as personagens, mas é verossímil, 

capaz de ser aceita pelo público leitor. 

Tal interpretação refere-se ao conceito de imaginário, discutido como um 

sistema produtor de ideias e imagens capaz de conceber o conhecimento científico e 

o sensível como modos mútuos de apreensão do mundo, considerando as formas 

racional e conceitual e ao mesmo tempo as sensibilidades e emoções na 

compreensão da realidade. De acordo com Sandra Pesavento (2006, p. 2) é 

"atividade do espírito que extrapola as percepções sensíveis da realidade 
concreta, definindo e qualificando espaços, temporalidades, práticas e atores, 
o imaginário representa também o abstrato, o não-visto e não-experimentado. 
É elemento organizador do mundo, que dá coerência, legitimidade e 
identidade. É sistema de identificação, classificação e valorização do real, 
pautando condutas e inspirando ações. É, podemos dizer, um real mais real 
que o real concreto". 

Não é só a literatura, no entanto, que o conceito de imaginário compreende, 

pois este faz parte da própria compreensão de mundo do indivíduo, constitui os 

significados que atribui para aquilo que o rodeia. Bronislaw Baczko (1985) chama 

atenção para a imaginação no poder político, uma vez que este é rodeado por 

representações coletivas e para o qual a dominação deste campo é um lugar 

estratégico. Em guerras, revoluções ou outros conflitos sociais, é a imagem que se 

tem daquilo que é buscado como objetivo ou a imagem que se faz de seus inimigos 

que movem os sujeitos, seja a ideia de uma sociedade igualitária, a destruição de um 

povo ou a busca pelo sagrado, suas motivações são pretensões imaginadas, que 

ainda não existem na realidade, mas "não são as ações efetivamente guiadas por 

estas representações; não modelam elas os comportamentos; não mobilizam elas as 

energias; não legitimam elas as violências?" (BACZKO, 1985, p.298). 

Em Maquiavel já percebemos a importância do controle do simbólico, pela 

manipulação de festas, símbolos e representações para o proveito do poder, visando 

desvalorizar inimigos ou engrandecer sua própria imagem. O poder se estabelece ao 

redor de símbolos e do controle da imaginação, seja ele religioso (através dos mitos), 

monárquico, déspota ou democrático, buscando nisso sua legitimação. Com o 

questionamento da legitimidade do Antigo Regime no século XVIII, as imagens que 

representavam a monarquia durante a Revolução Francesa fizeram parte do campo 
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de batalha do conflito, ao mesmo tempo em que se faz necessário a criação de novas 

simbologias, um novo imaginário que deslegitime seu adversário e engrandeça os 

ideais do novo poder. Para Tocqueville, a queda do Antigo Regime é resultado de uma 

utopia coletiva, “a visão de uma sociedade imaginária onde tudo parece simples, 

coordenado e equitativo” (BACZKO, 1985, p.303). 

Na primeira metade do século XIX, Marx, Durkheim e Weber definem aquilo 

que Baczko (1985, p.307) chama de campo clássico das pesquisas sobre os 

imaginários sociais. Nesta época as ideologias modernas, como o liberalismo, 

socialismo ou a democracia ganhavam cada vez mais responsabilidade nos conflitos 

sociais, colocando em destaque a relação entre o imaginário e as reivindicações dos 

grupos sociais envolvidos. Neste sentido, Marx elabora um esquema global (no fundo, 

o materialismo histórico) que analisa os imaginários a partir das ideologias, pois é 

pelas representações ideológicas de uma classe que esta justifica seus objetivos, 

entende o passado e imagina o futuro.  

Durkheim relaciona as estruturas sociais e os sistemas de representações 

coletivas ao analisar o modo como estas fornecem uma coesão social a partir da 

crença por parte dos agentes sociais na superioridade coletiva, ou seja, o indivíduo é 

posto de lado em prol de uma consciência coletiva, formada por crenças comuns entre 

as pessoas e símbolos exteriores a elas que formam o sentimento de existência do 

social e são entendidos como a realidade. A coletividade, portanto, é realidade a partir 

do olhar dos indivíduos e a interpretação destes signos de acordo com seu imaginário. 

Para Weber, nossa compreensão inteligível do mundo vem da necessidade 

que temos por um sentido para nossa conduta, a partir do qual regulamos nossos 

comportamentos. O social é composto por uma rede de sentidos, um conjunto de 

símbolos pelos quais os indivíduos se comunicam e veem-se como parte de uma 

identidade coletiva, e ao mesmo tempo produz normas e valores reiterados por 

sistemas de representações, definindo “um código coletivo segundo o qual se 

exprimem as necessidades e as expectativas, as esperanças e as angústias dos 

agentes sociais” (BACZKO, 1985, p.307), como por exemplo, a criação de uma 

constituição, que carrega em si as esperanças e desejos de uma sociedade, 

estabelecendo o que se pretende para esta, como a busca pela liberdade e a defesa 

da igualdade que ao aparecerem em um código de leis expressam a vontade desta 

sociedade em se comprometer por estas causas, a menos naquele momento. Do 
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mesmo modo, expressam suas angústias ao buscar pela lei a solução de situações 

consideradas problemáticas, como a redução da criminalidade ou a extinção da 

pobreza. 

Para além destes autores, disciplinas como a psicanálise, antropologia 

estrutural, antropologia política ou a história das mentalidade, da escola dos Annales, 

contribuíram para a ampliação e mesmo modificação dos estudos da imaginação 

social, mostrando que esta é uma atividade global do sujeito para a organização do 

mundo a partir de seu contexto de vida, que as sociedades são formadas por 

conjuntos simbólicos que buscam exprimir certos aspectos da realidade, além de 

mostrar sua longa duração e atuação nas diversas esferas da sociedade, seja ela 

econômica, demográfica ou política, por exemplo. 

O imaginário, no entanto, não se trata de uma faculdade humana que serve 

para ser utilizada, mas é um aspecto da vida social que regula e organiza a realidade, 

dando significado a estas diversas esferas sociais e só se torna inteligível a partir da 

criação de discursos que reúnem esta simbologia coletiva em uma linguagem 

(BACZKO, p.311), desde panfletos e discursos políticos até obras de cinema. Dentre 

estas linguagens vemos a literatura, que através de sua ficção nos traz 

representações de algo que teve seu lugar no tempo, “é expressão ou sintoma de 

formas de pensar e agir” é registro no tempo “das razões e sensibilidades dos homens 

em um certo momento da história. Dos seus sonhos, medos, angústias, pecados e 

virtudes, da regra e da contravenção, da ordem e da contramão da vida” 

(PESAVENTO, 2006, p.8). 

Neste sentido, “cada geração traz consigo uma certa definição do homem, 

simultaneamente descritiva e normativa, ao mesmo tempo que se dota, a partir dela, 

de uma determinada idéia da imaginação, daquilo que ela é ou daquilo que deveria 

ser” (BACZKO, 1985, p.309), abrindo espaço para representações como a de Jekyll e 

Hyde que traz o homem profissional de classe média para transgredi-lo, criando a 

partir daquilo que deveria ser o homem vitoriano, de exímios autocontrole, retidão, 

prudência e de excelente reputação, um ser disforme, descontrolado, entregue aos 

instintos, cruel, criminoso e monstruoso. 

É importante ressaltar, no entanto, que mesmo considerando o texto literário 

como uma fonte de acesso a esta gama de conhecimentos de seu período, nos 
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atentamos à subjetividade do autor, sem ver em sua obra um espelho da sociedade, 

mas “sempre alerta ao sectarismo do autor, às perspectivas culturais limitadoras, aos 

detalhes fragmentários oferecidos como fundamentados” (GAY, 2010, p.20) que 

influenciam na construção da obra e em sua visão da realidade. 

 

2.2 HORROR 

 

O livro de Stevenson, “O médico e o monstro” faz parte de um gênero 

específico da literatura, o horror, que ao fim do século XIX possuía ampla circulação, 

ao mesmo tempo em que era frequentemente questionado acerca de seu valor pelos 

burgueses vitorianos. “Embora eclipsado pela emergência do romance realista na 

metade do século, um interesse reavivado pela literatura de horror ganhou espaço 

nos circuitos literários londrinos ao fin-de-sciècle” (SILVA, 2016, p.15) devido ao 

aumento da população letrada e o barateamento dos livros e a consequente 

ampliação do público leitor. 

O gênero surge no século XVIII – é, portanto, um gênero moderno – com o 

romance gótico inglês, o Schauer-roman alemão e o roman noir francês (CARROLL, 

1999, p.16). O gótico é classificado de várias maneiras, com base em como retrata 

fenômenos sobrenaturais, desde sua ausência na história, sua sugestão, negação ou 

afirmação, mas ressaltamos a grande importância do chamado gótico sobrenatural, 

no qual as forças sobrenaturais são afirmadas vividamente, para a concretização do 

gênero horror. 

O sentimento que une as obras do gênero é aquilo que Noël Carroll (1999) 

chama de “Horror Artístico” e data a partir da época de publicação de “Frankenstein”, 

da autora Mary Shelley, a sensação de medo e repugnância que estas obras buscam 

causar, um horror controlado pela certeza de segurança gerada pela ficção. 

Diferencia-se, no entanto, do terror ou do gótico, que também buscam causar medo 

em seu público, à medida que o horror conta com a presença de monstros, entidades 

sobrenaturais ou de ficção científica que são rejeitados, vistos pelos humanos da 

história como seres não-naturais e anormais que não fazem parte do universo ao qual 

estão acostumados. 



32 

 

É a reação das personagens humanas que guia o sentimento do público, sua 

repulsa ao ser monstruoso, muitas vezes fisicamente perturbadora, causa repulsa e 

horror também no público. Deste modo, o Horror Artístico não se resume ao medo, 

mas inclui a repugnância e a náusea causadas no momento em que a personagem 

se depara com o monstro. Ao longo da narrativa de Stevenson, por exemplo, todos 

aqueles que encontram a criatura criada por Dr. Jekyll, Mr. Hyde, sempre destacam 

sua sensação de repugnância e aversão causadas pela simples visão do homem que 

“deve ser deformado, de algum modo; passa uma forte impressão de deformidade” 

(STEVENSON, 2011, p.15), mesmo que não sejam capazes de apontar o motivo. Tais 

descrições ao longo do livro levam ao leitor a sentir a mesma repugnância que as 

personagens e esperar algo de errado daquele aquele ser. 

As reações emocionais ao Horror Artístico incluem perturbações físicas, como 

suor, tremores ou arrepios que variam de pessoa para pessoa, mas são causados por 

estados cognitivos, ou seja, a crença ou pensamento da ameaça e impureza daquele 

ser, acreditar que representa alguma espécie de perigo e que não é algo natural, mas 

estranho às suas concepções. “Dizer que somos horrorizados artisticamente por 

Drácula significa que somos horrorizados pelo pensamento de Drácula, em que o 

pensamento de um tal ser possível não nos obriga a uma crença em sua existência” 

(CARROLL, 1999, p.46). 

É a estranheza do monstro, que parece estar fora de lugar, que causa a 

curiosidade necessária para a atração por estas obras, uma vez que, no caso de 

narrativas como as literárias, a história é contada em torno de descobertas, do leitor 

sobre a existência do monstro, de alguns personagens e depois outros, para mais 

tarde acompanharmos a busca pela confirmação de sua existência, informações sobre 

ele, explicações, hipóteses e uma forma de derrota-lo. Ao longo da história 

descobrimos o que é o monstro, de onde veio, o que o torna estranho e outras 

propriedades, ou seja, conhecemos este ser desconhecido que está fora de nossa 

concepção de mundo, de nossos conceitos culturais. 

Na ficção de horror a curiosidade é incentivada pelo apetite em conhecer algo 

considerado impensável, incognoscível, e isso vem acompanhado da repugnância 

gerada pelo monstro, como algo previsível no descobrimento do desconhecido. Para 

além das obras narrativas, em pinturas e gravuras da temática do horror, por exemplo, 

mesmo sem o desenrolar da história para nos alimentar a curiosidade, ela ainda 
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existe, uma vez que a anomalia do monstro, sua condição não-natural que desafia 

nossos conceitos culturais permanece chamando nossa atenção e nos causando 

repulsa. No entanto, não é a repulsa que é buscada pelo público, mas a satisfação 

desse desejo de curiosidade que torna o sentimento de nojo e repugnância ou mesmo 

as aflições causadas pelo Horror Artístico uma troca aceitável pelo prazer desta 

satisfação. É o fascínio pelo diferente, pelo monstro, pela anormalidade, esta fuga da 

norma, que leva as pessoas a buscar o horror (CARROLL, 1999, pp.262-272). 

O gênero de horror tem ciclos de produção que frequentemente se modificam 

conforme tensões sociais de diferentes épocas, como o cinema expressionista 

alemão, que surge em meio à crise da República de Weimar, no entre guerras, os 

clássicos de horror nos Estados Unidos durante a Grande Depressão ou a ficção 

científica de horror da década de 1950, durante a Guerra Fria, pois ele se mostra um 

meio de expressar angústias e medo de seu tempo, uma vez que estes sentimentos 

são a especialidade do gênero (CARROLL, 1999, p. 290). É o imaginário de uma 

época que se expressa através destas obras, trazendo debates e sentimentos comuns 

a ela para suas histórias e representações. 

 

2.3 MONSTRUOSIDADE 

 

Assim como cada geração produz sua própria definição de homem, também 

os monstros são criados pelo seu tempo, trazendo em si, da mesma forma que a 

definição do que é humano, as características de determinado momento cultural que 

determinam as fronteiras daquilo que define o homem a partir do outro, do diferente. 

Desafiando o humano, a monstruosidade incorpora sentimentos de medo, angústia, 

desejo e ansiedade de sua cultura. Ao mesmo tempo que habita o momento que o 

criou, contudo, também habita o momento que o recebe, ou seja, além de carregar 

em sua composição elementos do imaginário em que foi criado, o monstro é 

interpretado a partir de outro imaginário em outros tempos, ganhando novas 

significações para além daquelas de sua origem.  

A monstruosidade representa aquilo que está nas margens ou fora da ordem 

social, o diferente, mas esta definição parte de dentro da própria sociedade, “é uma 
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incorporação do Fora, do Além — de todos aqueles loci que são retoricamente 

colocados como distantes e distintos, mas que se originam no Dentro” (COHEN, 2000, 

p.32). Estas transgressões, no entanto, se modificam conforme as categorias 

normativas se alteram, uma vez que o entendimento da realidade muda com novos 

conhecimentos, tecnologias ou a partir de mudanças sociais e políticas. 

Mr. Hyde representa algo repulsivo e monstruoso por partir de um modelo já 

existente dentro da sociedade vitoriana, por ser reconhecível como um homem de 

classe média, ao mesmo tempo em que desfigura este modelo, apresentando 

características que não pertencem a ele, como o descontrole e a entrega aos instintos 

violentos. Hyde traja roupas de seu grupo social, os aposentos de sua casa “estavam 

mobiliados com suntuosidade e bom gosto” (STEVENSON, 2011, p.31), e sua 

aparência repugnante não pode ser descrita ou apontada por ninguém, pois por fora 

– e é isso que o torna horrífico - ele aparenta ser mais um homem vitoriano, mas seu 

interior revela o monstro que transita entre as fronteiras que definem o humano. Estas 

características, no entanto, são próprias de seu tempo, uma vez que, em outros 

momentos históricos, anteriores ou posteriores, aquilo que define um homem se 

modifica de acordo com seu contexto, a partir da cultura vigente e do entendimento 

que determinada sociedade tem do mundo, fazendo com que se perca o caráter 

reconhecível do monstro, pois já não parte de categorias culturais existentes. 

A repugnância, portanto, vem do fato de que os monstros, mesmo aqueles 

que não podem ser nomeados ou descritos a partir dos conceitos de sua cultura, 

podem ser reconhecidos por estes mesmos conceitos, são misturas destes, de modo 

a criar seres incomuns, que não são naturais,  

“ou seja, os monstros não são totalmente outros, mas derivam seu aspecto 
repulsivo do fato de serem, por assim dizer, distorções realizadas com base 
no conhecido. Não desafiam a predicação, mas misturam propriedades de 
maneira não regular. Não são totalmente desconhecidos, e é isso que 
provavelmente explica seu efeito característico – repugnância.” (CARROLL, 
1999, pp. 240-241). 

Em seu enredo, o monstro tem origem no exterior, em locais distantes, como 

um outro continente, outro planeta ou mesmo outra galáxia, um lugar distante o 

suficiente para ser considerado como exótico, mas também está localizado para além 

do Pensável (COHEN, 2000, p. 54). Hyde surge a partir dos experimentos científicos 

de Jekyll "inteiramente dedicados ao terreno do místico e do transcendental" 

(STEVENSON, 2011, p.68), do mesmo modo que a criatura de Frankenstein, criada a 
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partir de um experimento que recria a vida, ou Drácula, o conde imortal, são monstros 

frutos do impensável, do incognoscível, desafiam a razão ao mesmo tempo em que 

partem daquilo que é conhecido pela sociedade e determinado por suas categorias 

culturais: o humano. Ou seja, estes monstros, mesmo com uma origem distante em 

sua história, possuem como base algo existente dentro da própria cultura. Além disso, 

fazem pensar, trazem questionamentos acerca da ordem estabelecida, mostrando 

possibilidades daquilo que pode surgir a partir dela. 

O monstro é ainda uma metáfora do mal, usada para representar aquilo que 

por séculos filósofos buscam definir. Para Aristóteles, por exemplo, o mal é uma não-

existência, surge quando há a privação do bem no momento em que algo se afasta 

de sua natureza. Para outros autores, como Paul Ricoeur e Adorno, o mal é um 

mistério e não pode ser representado, somente mencionado de modo indireto, pois é 

indizível, enquanto para Simone Weil é possível que este seja representado na figura 

sofredora, pela dor e a experiência desta. A partir do fim do século XIX, o Mal se torna 

um conceito abstrato e deixa de ser discutido a partir de sua existência, reside no 

campo das ideias (JEHA,2007, pp.11-17). É neste meio que a literatura se mostra 

capaz de tornar este indizível ao menos visível através de metáforas como o pecado, 

o crime e a monstruosidade. 

Grupos sociais são definidos a partir de fronteiras que mantém a ordem 

estabelecida, e quando estas fronteiras são transgredidas há desconforto e a 

necessidade que restabeleçamos a ordem para aquilo que consideramos o certo. Para 

estabelecer estes limites entre o que é considerado certo para cada grupo social e 

tudo aquilo que os transgrida, o monstro aparece como aviso para uma infração, para 

o mal a ser cometido, ao incorporar elementos fronteiriços e transitar entre as margens 

do natural e correto, e o artificial e maligno.  

Em um breve histórico à cerca das definições de monstro, Julio Jeha (2007, 

p.20) traz alguns exemplos das mudanças de sociedade para sociedade e de acordo 

com o tempo e o lugar do monstro ao mostrar que para os antigos gregos e romanos, 

monstros eram prodígios, manifestações das divindades na natureza que alertavam 

para uma infração na paz dos deuses, uma vez que quando esta era quebrada gerava 

a ira dos deuses, que traziam punições ao mundo humano. Até meados do século XII 

a definição poderia significar tanto prodígio como maravilha e era ligada a criaturas 

meio humana e meio animal, enquanto a partir do século XIII a redescoberta das obras 
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de Aristóteles pode ter direcionado as definições de monstro para o campo do natural, 

considerando que para ele o monstro era um desvio do que geralmente ocorria na 

natureza e o conceito passou a significar "pessoa desfigurada" ou "ser malformado". 

O que se percebe aqui são as fronteiras destas sociedades sendo 

transgredidas, uma fuga à ordem em que a relação entre homens e deuses, o 

funcionamento da natureza e até mesmo o entendimento do que é humano ou animal 

é questionado à medida em que se misturam e desafiam suas categorias normativas, 

formando novas concepções que abalam aquilo que o grupo social entende acerca do 

mundo e aceita como normal ou natural, pois a partir de novas experiências, invenções 

ou descobertas, “sentimos que nossas expectativas de ordem – as fronteiras –, 

estabelecidas pela ciência, filosofia, moral ou estética, foram transgredidas. E 

transgressões geram monstros” (JEHA, 2007, p.21) que se adaptam a essas 

mudanças, representando o imaginário de uma época, com questionamentos e 

discussões que podem dialogar, mas ultrapassam o ambiente científico, uma vez que 

trazem em si sentimentos e percepções da sociedade em que são criados. 

Em “O médico e o monstro” podemos perceber as fronteiras do bem e do mal 

sendo transgredidas na própria imagem de Hyde, que revela no exterior sua 

degeneração interior, causando repugnância naqueles que o veem, fato comentado 

pelo próprio Henry Jekyll como produto da maldade de sua criação: 

“Mais tarde, pude observar que, todas as vezes em que usava a forma física 
de Edward Hyde, ninguém conseguia aproximar-se de mim sem uma visível 
repugnância física. Creio que isso se devesse ao fato de que todos os seres 
humanos, quando os encontramos, são uma mistura do bem e do mal – e só 
Edward Hyde, em meio a toda a humanidade, era puro mal” (STEVENSON, 
2011, p.72). 

As fronteiras de sua cultura estão claras para Dr. Jekyll, que reconhece a 

composição humana como uma mistura do bem e do mal, mas que a transgressão 

desse limite, levando à uma criação puramente maligna, gera repugnância, aversão e 

horror naqueles que têm contato com o monstro, chegando a fazer com que queiram 

mata-lo, expressando o desejo de restabelecer a ordem rompida no momento de sua 

criação. 

Monstros são frequentemente referidos como “isso” ou “coisa”, ou mesmo não 

podem ser descritos, pois não são classificados de acordo com as categorias culturais 

das personagens ou de seu tempo. São antinaturais, uma vez que violam a concepção 
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de natureza estabelecida, ameaçando não só fisicamente, mas também 

cognitivamente, ao desafiar aquilo que é inteligível. 

“Sem dúvida, é em razão dessa ameaça cognitiva que não só os monstros 
horríficos são ditos impossíveis, mas também tendem a fazer com que os que 
os encontram fiquem loucos, doidos, transtornados, etc., pois estes monstros 
são, em certo sentido, desafios aos fundamentos do modo de pensar de uma 
cultura” (CARROL, 1999, p.53). 

O médico Lanyon, amigo de longa data de Jekyll, a certo momento do 

romance de Stevenson, recebe de seu amigo um pedido de ajuda, afirmando 

depender disso sua vida, honra e sanidade mental. A ajuda da qual necessitava, era 

que Lanyon recebesse a poção que transformava Jekyll em Hyde e vice-versa, para 

que este pudesse deixar de ser o monstro. Quando Lanyon insiste, no entanto, a 

presenciar o momento da transformação (sem saber de que era disso que se tratava 

a poção), ele afirma ter sido tomado pelo terror e ter tido as raízes de sua vida 

abaladas, e mais tarde, ao ser visitado pelo advogado, Mr. Utterson, “sua sentença de 

morte estava escrita de maneira legível no rosto” com “uma expressão no olhar e uma 

atitude geral que pareciam testemunhar algum terror firmemente arraigado na mente” 

(STEVENSON, 2011, p.39). As “raízes de sua vida”, a visão de mundo do cientista foi 

posta em dúvida, desafiada por ter presenciado algo que considerava impossível ou 

mesmo impensável. 

A impureza do monstro, para Noël Carroll (1999, pp.64-75), implica em um 

conflito de pelo menos duas categorias culturais, o que faz com que muitas das 

criaturas do horror sejam uma combinação de categorias, seja por fusão, ao unir 

atributos considerados contraditórios em um ser de identidade homogênea, ou pela 

fissão, em que estes elementos contraditórios são distribuídos em identidades 

diferentes, mas metafisicamente relacionadas, podendo ter o corpo alternado pelas 

personalidades, como é o caso de Jekyll e Hyde, na chamada fissão temporal ou a 

partir da multiplicação do mesmo corpo na fissão espacial. Além disso, o monstro pode 

ser representado através de uma magnificação, fazendo ser gigantesco uma criatura 

já aterrorizante ou fonte de fobias; da massificação, em que a monstruosidade se faz 

pelo agrupamento de criaturas, como abelhas ou aranhas por exemplo; ou pela 

metonímia horrífica, que ressalta o caráter impuro e repugnante de um ser a partir de 

sua associação com objetos e entidades como partes do corpo, sujeira ou animais 

nocivos. 
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Para além da ordem e da cultura, a monstruosidade traz conhecimento acerca 

do humano, fazendo-nos pensar sobre o que é ser humano, o que o define e suas 

possibilidades, uma vez que transita entre o ser e o não ser. Hyde nos oferece o 

conhecimento acerca da própria natureza humana ao mostrar sua composição entre 

o bem e o mal em sua essência, ao mesmo tempo em que alerta para a transgressão 

que é tentar controlá-la e modificá-la. Os monstros "nos pedem para reavaliarmos 

nossos pressupostos culturais sobre raça, gênero, sexualidade e nossa percepção da 

diferença, nossa tolerância relativamente à sua expressão" (COHEN, 2000, p. 54). 
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3 O ESTRANHO CASO DE DR. JEKYLL E MR. HYDE 

 

3.1 ROBERT LOUIS STEVENSON 

 

Robert Louis Balfour Stevenson nasceu em Edimburgo, Escócia, no dia 13 de 

Novembro de 1850 em uma família de engenheiros e advogados e faleceu em sua 

casa em Samoa no ano de 1894. Seu pai Thomas Stevenson (1818-1887), avô, tios 

e primos paternos foram todos engenheiros responsáveis por construir vários faróis 

ao longo da costa escocesa, enquanto a família de sua mãe, Margaret Isabella Balfour 

(1829-1897) era composta de advogados e ministros de igrejas. Quando entrou na 

Universidade de Edimburgo, Robert Louis Stevenson iniciou seus estudos em 

Engenharia, mas indo contra a tradição, abandona a carreira para estudar Direito, e 

apesar de tornar-se advogado em 1875, nunca exerceu a profissão, pois já sabia que 

queria ser escritor. 

Durante as férias da universidade, no mesmo ano em que termina seus 

estudos, em 1875, Stevenson viaja com seu primo Bob Stevenson (1847-1900) para 

França, na intenção de ficar mais próximo de jovens artistas, local onde retorna mais 

tarde em uma viagem que realiza de canoa a partir da Bélgica. É fruto desta viagem 

seu primeiro volume publicado, “An Inland Voyage”, de 1878, um relato de viagem, 

assim como suas publicações seguintes. Sua primeira publicação de ficção foi o conto 

“A Lodging for the night” data de 1877, mas sua produção compreende ainda ensaios, 

peças de teatro, poesias e músicas. 

No ano de 1876, ao fim da viagem que inspirou “An Inland Voyage”, Stevenson 

conhece Frances Matilda Van de Grift Osbourne (1840-1914), conhecida como Fanny, 

uma mulher independente americana, separada do marido, que havia viajado à 

França com seus dois filhos para que ela e sua filha pudessem continuar seus estudos 

de arte. No período de um ano os dois já eram muito próximos, mas em 1878 Fanny 

volta para Califórnia, levando Stevenson a ir encontra-la no ano seguinte, 

atravessando de trem os Estados Unidos, viagem que inspirou mais uma obra, “The 

Amateur Emigrant” (1895). Em 1880, após conseguir o divórcio, Fanny e Stevenson 
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se casam, e a viagem de sua lua de mel a uma mina de prata abandonada na 

Califórnia aparece em seu livro “The Silverado Squatters” (1884). 

A filha de Fanny, Isobel Osbourne (1858-1953), ajudou Stevenson em seus 

últimos anos de vida, quando este estava doente demais para escrever e ditava suas 

histórias para que Belle, como a chamavam, as escrevesse, além de suas cartas, 

entre os anos de 1891 e 1894. Mais tarde ela e seu irmão escreveram memórias sobre 

Stevenson e suas experiências na ilha de Samoa no livro “Memories of Vailima” 

(1902). 

Robert Louis Stevenson é considerado um precursor na escrita de contos na 

Grã-Bretanha, formato desenvolvido na América, França e Rússia em meados do 

século XIX, mas até então pouco utilizado nas ilhas britânicas (DURY, 2017). Seus 

primeiros contos foram publicados em revistas, mas ganharam em 1882 uma edição 

em um único volume, “New Arabian Nights”. Estes contos se assemelham a “O médico 

e o monstro” – originalmente “Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” – por sua 

ambientação urbana, a presença da criminalidade e o envolvimento em segredos de 

membros respeitáveis da sociedade. 

Entre os anos 1884 e 1887, Stevenson viveu na cidade de Bournemouth, 

Inglaterra, devido a um estado de saúde grave que muitas vezes o impedia de sair de 

casa, mas continuou a escrever e publicar suas obras, sendo deste período a 

publicação de “Prince Otto” e “Ollala” em 1885 e “O médico e o monstro” em 1886, 

por exemplo, com histórias que se assemelham, seja na discussão do duplo ou da 

degeneração. 

Em 1888, após um período nos Estados Unidos, Stevenson e sua família 

embarcam em um cruzeiro para o Pacífico sul em busca de um clima mais ameno 

para sua saúde, no qual ao longo de alguns meses, se estabeleceram em algumas 

ilhas por um curto período de tempo, coletando informações e dados antropológicos 

para um estudo que nunca se completou. Em 1889 a viagem termina quando os 

viajantes decidem construir uma casa nas Ilhas Samoa, em Vila Vailima, onde 

Stevenson passará seus últimos anos de vida. 

Esta viagem trouxe a Stevenson uma melhora na saúde, distanciamento da 

vida dos círculos literários, “Samoa representava para ele um modo possível de 

existência para além dos ‘salões de Brompton’” (BEDRAN, 2017, p.22) além de servir 
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como um estímulo à imaginação, produzindo novas obras como “The Wrecker” (1892) 

e “The Ebb-Tide” (1894), obra esta que mostra em tons mais sombrios uma discussão 

sobre a degeneração da Europa nas ilhas do Pacífico e traz para a escrita de 

Stevenson maior aproximação com o realismo. Em dezembro de 1894, Robert Louis 

Stevenson tem uma hemorragia cerebral que o leva à morte, deixando incompleta sua 

obra que viria a ser publicada postumamente “Weir of Hermiston” (1896).  

 

3.2 O ESTRANHO CASO DE DR. JEKYLL E MR. HYDE 

 

A trama de “O médico e o monstro” se passa a partir do olhar de Mr. Utterson, 

homem de classe média, advogado de boa reputação apesar de sua personalidade 

severa e retraída. De poucas amizades, seu círculo de amigos é composto daqueles 

que conhece há muito tempo ou de sua família, o que o faz ter um grande apreço e 

estima por eles, mesmo em situações problemáticas, sem se importar com seus erros, 

deixando-os ir ao inferno à sua maneira e “por essa característica, era comum a que 

sua sorte o levasse a ser a última relação respeitável e a última influência positiva nas 

vidas de homens em decadência” (STEVENSON, 2011, p.9). 

Utterson conhece a decadência presente nos homens e a compreende, com 

sua grande tolerância e vontade de ajudar. Esta ajuda, no entanto, não é no sentido 

de tira-los da decadência ou leva-los a fazer boas ações, mas manter suas más ações 

longe dos olhos da sociedade. Tanto Utterson como Jekyll ou Stevenson entendem 

este “mal” como parte da natureza humana, inclusive por vezes necessário. “Sou 

favorável a heresia de Caim”, dizia o advogado “quase com inveja” (STEVENSON, 

2011, p.9), mas ele, no entanto, mostra-se com exímio autocontrole, com um passado 

razoavelmente inocente, abalado pelas coisas ruins que já fizera, mas ainda mais 

grato por aquelas que evitara. 

O advogado representa aquilo que se esperava da sociedade, em especial 

das classes médias: o autocontrole de suas emoções, principalmente do ódio, 

sentimentos considerados primitivos que iam contra a civilização. Reconhecidamente 

parte da natureza, estas más ações, a criminalidade, o descontrole emocional, a raiva 

e o ódio precisavam ser contidos pelos costumes burgueses que propiciavam uma 
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vida civilizada. É este filtro da civilização que o faz um homem, ao contrário de Hyde, 

que desprovido deste filtro, torna-se o monstro. 

Localizada entre uma aristocracia ociosa, que frequentemente reivindicava 

sua superioridade política, e uma classe trabalhadora entregue aos seus desejos e 

cada vez mais insubordinada, a classe média era formada por todo o estrato entre 

estas classes, sendo parte dela desde negociantes e fabricantes ricos, membros e 

profissões, capitalistas do topo desta pirâmide desejosos por tornarem-se nobres ou 

cavalheiros, até empregados de escritório e artesãos independentes, humildes e com 

medo de  “cair” na massa trabalhadora (GAY, 2001a, pp.11-33). Não é toda a classe 

média, portanto, que é representada por estas personagens, logo no início de sua 

narrativa Stevenson delimita de que estrato está falando, a partir da descrição da 

vizinhança de Henry Jekyll, onde  

“os moradores eram bastante prósperos e todos com aspirações de prosperar 
ainda mais. Exibiam o excedente de seus lucros em coqueteria, de modo que 
as vitrines das lojas sucediam-se ao longo da rua com um ar convidativo, 
como uma fila de vendedoras sorridentes” (STEVENSON, 2011, p.10). 

É a classe média que faz sua renda através do lucro do comércio, como 

representado pela vizinhança, ou através de profissões como advogados, médicos ou 

editores, características do século XIX, mas esta é uma classe média abastada, que 

exibe sua prosperidade e reputação, de nome “bastante conhecido e frequentemente 

impresso nos jornais” (STEVENSON, 2011, p.13). 

Em meio a esta paisagem que esbanja riqueza e prosperidade, 

“a fila era interrompida pela entrada de uma passagem estreita; nesse mesmo 
lugar, um certo prédio sinistro projetava sua empena sobre a rua. Tinha a 
altura de dois andares e nenhuma janela – havia apenas uma porta no andar 
inferior; o superior exibia uma fachada cega e de pintura desbotada. Ali 
estavam todas as características de um abandono prolongado e sórdido. A 
porta, que não estava equipada com campainha ou aldrava, encontrava-se 
manchada, com a tinta descascando” (STEVENSON, 2011, p.10) 

A porta, que inclusive dá nome ao capítulo inicial, dá início à busca de Utterson 

por Mr. Hyde, pois é a partir da visão desta, a porta dos fundos da casa de Dr. Jekyll, 

que seu primo lhe conta sobre o encontro que teve com o alter ego do médico. É 

também a partir dela e de sua descrição que Stevenson já nos mostra a degeneração 

presente nesta sociedade e, mais especificamente, em Jekyll. O prédio descrito é seu 

laboratório, onde realiza suas experiências que levam à criação da poção capaz de 

transformá-lo em Hyde, é o local onde a toma pela primeira vez e experimenta o 
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sucesso, é por onde Hyde entra e sai de sua residência, é também onde se vê preso 

na personalidade do monstro e toma a atitude de se matar para livrar o mundo e a si 

mesmo de sua existência. 

O local se diferencia do restante da vizinhança pelo contraste que causa à 

riqueza exibida pelos outros prédios. Ao invés de mostrar prosperidade, mostra o 

abandono, sem luxos, sem acessórios, sem cuidados, e além disso, “vagabundos 

tinham se instalado ali e acendiam fósforos nas almofadas da porta” (STEVENSON, 

2011, p.11). É a “degeneração” instalada em meio ao progresso e riqueza, um local 

sem filtros, sem a civilização para lhe modificar, abandonado à natureza, assim como 

Hyde, e o resultado é a decadência. 

A primeira aparição de Hyde na trama é a partir da história contada a Utterson 

pelo seu primo, na qual Hyde pisa calmamente no corpo da menina que acabara de 

derrubar, depois de bater com ela em uma esquina e deixa-la chorando no chão. Já 

neste momento, a descrição usada é que “ele não parecia um homem; era mais como 

algum maldito carro de Jagrená” (STEVENSON, 2011, p.11). Junto a isso, os 

presentes, tanto a família, quanto o primo de Utterson e o médico que atende a menina 

são tomados por uma profunda aversão ao ver o homem, parte dela está na sua 

aparência, a qual não é possível descrever, mas que há a certeza de ter algo de 

desagradável e deformado. 

Após ouvir a história de seu primo, Mr. Utterson ficou obcecado pela ideia de 

encontrar Mr. Hyde, acreditando que ao conhecer seu rosto poderia entender sua 

associação com seu amigo Jekyll. Para isso, o advogado passa alguns dias 

observando a porta da história, à espera de Hyde. Quando certa noite o encontra 

retirando as chaves para abrir a porta do laboratório de Henry Jekyll, aproxima-se para 

que possa conhece-lo, vendo Hyde reagir com sibilos e gargalhadas selvagens que 

junto à sua aparência deixam Utterson inquieto, ao ponto de seguir seu caminho 

“parando a cada um ou dois passos e colocando a mão sobre a testa, como um 

homem em estado de perplexidade mental” (STEVENSON, 2011, p.22), apesar de 

sua interação ter sido uma breve conversa de apresentação. 

A mera visão do rosto de Hyde foi capaz de perturbar a mente de Utterson, 

que caminha tentando entender a origem da aversão e estranhamento que sente a 

seu respeito.  
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“Mr. Hyde era pálido e pequenino. Dava a impressão de ser deformado, 
embora não tivesse qualquer anomalia visível. Tinha um sorriso 
desagradável. Comportara-se diante do advogado com uma espécie de 
combinação fatídica de timidez e audácia, e falava com uma voz rouca, 
sussurrada e algo entrecortada. Todas essas características eram negativas, 
mas mesmo reunidas não davam conta de explicar a repulsa, a aversão e o 
medo que Mr. Utterson passa a ter por ele” (STEVENSON, 2011, p. 22). 

Já neste ponto da narrativa percebemos a reação de Mr. Utterson guiando o 

que deve ser a reação do público leitor em relação ao monstro. Mesmo sem sabermos 

ainda a razão à aversão, sabemos que ela vai além do físico e da personalidade de 

Hyde, uma vez que sua deformidade não é explicada e suas características negativas 

não são suficientes para explicar a aversão do advogado. Estamos vendo as fronteiras 

culturais de Utterson serem desafiadas pela existência do monstro, a ponto de deixa-

lo perplexo e confuso por não conseguir entende-lo a partir de seus pressupostos 

culturais. 

A sensação abstrata de que há algo de errado com Hyde se torna mais 

concreta um ano depois desse encontro, quando Hyde deixa de ser somente um 

homem desagradável para assumir o papel de monstro assassino. Por volta das onze 

horas da noite, uma criada que vivia sozinha em sua casa, senta-se sobre um baú 

para contemplar a noite de sua janela e tem a atenção levada a um homem bonito de 

cabelos brancos, mais tarde apresentado como Sir Danvers Carew, membro do 

parlamento. Avançando ao encontro deste homem seguia Hyde, que foi 

cumprimentado cordialmente, para o que “pela forma como [Carew] apontava, às 

vezes a impressão era a de que só estava pedindo informações sobre o caminho” 

(STEVENSON, 2011, p.28). 

Além da inocência do encontro e a banalidade do assunto tratado, Stevenson 

enfatiza o semblante de gentileza que emanava da vítima, de forma a tornar ainda 

mais cruel o momento em que Hyde 

“subitamente foi tomado por um acesso de fúria batendo com os pés, 
brandindo a bengala, agindo (como descreveu a criada) igual a um louco. O 
cavalheiro idoso recuou um passo, com o ar de alguém bastante surpreso e 
um tanto magoado, e aquele Mr. Hyde perdeu totalmente o controle, 
cobrindo-o de pauladas até derrubá-lo no chão. No instante seguinte, com a 
fúria de um símio, estava pisoteando a vítima e despejando sobre ela uma 
chuva de pancadas, sob a qual os ossos se partiam de forma audível e o 
corpo caía no meio da rua” (STEVENSON, 2011, pp. 28-29). 

Esta passagem da narrativa marca alguns momentos importantes. A partir 

deste assassinato, temos a confirmação, junto às personagens, de que Hyde é um 
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monstro, não só fisicamente desagradável, mas capaz “daquela desumana crueldade” 

(STEVENSON, 2011, p.29), é o momento que marca a transformação ou exposição 

do cavalheiro para o criminoso. Mais tarde, quando ao fim do livro temos acesso ao 

depoimento completo de Henry Jekyll, podemos perceber a mudança de sua visão a 

respeito de Hyde, que a partir do assassinato torna-se até para ele um monstro. 

Além disso, é neste momento que podemos perceber as teses 

degeneracionistas tornando-se mais explícitas, ao mostrar o descontrole de Hyde, 

incapaz de segurar seus impulsos “primitivos” e violentos, agindo como um louco e 

um animal. Desprovido dos filtros da civilização, ele deixa de ser um homem e revela 

sua condição retrógrada e idêntica à de animais selvagens, suas características 

degeneradas e atávicas. É o crime que separa o homem do monstro. Lembramos das 

teorias de Cesare Lombroso, nas quais o criminoso-nato, além de marcado 

fisicamente pelo atavismo, possui aquilo que ele chama de “aberração dos 

sentimentos”, uma dificuldade ou mesmo incapacidade de conter seus impulsos 

agressivos, que leva o criminoso a agir de forma violenta, e remete à sua natureza, 

semelhante à dos animais, que se aproxima mais da condição “selvagem” e “primitiva” 

do que da cultura (GRUNER, 2012 , pp. 93-95). 

Na sequência da história tudo parece voltar ao normal com o desaparecimento 

do foragido Mr. Hyde, os jantares de Henry Jekyll voltam a acontecer, ele inclina-se à 

religião e retoma suas ações de caridade pelas quais era conhecido. O uso recorrente 

da poção, no entanto, fez com que Jekyll perdesse o controle das transformações e 

ele passa a se transformar em Hyde durante o sono. Por falta de ingredientes para 

que possa refazer a poção, o médico novamente se isola em seu laboratório, 

obstinado a encontrar um jeito de retomar o controle de seu corpo, que agora estava 

entregue a Hyde. Como sua “maldade, que a ambição mantinha acordada, foi ligeira 

e hábil o suficiente para se aproveitar da ocasião” (STEVENSON, 2011, p.72), a 

degeneração se aproveita de um momento de descuido do homem civilizado para 

tomar controle. 

Quando o advogado força a entrada no laboratório, temendo o pior para seu 

amigo, percebemos que Hyde já está muito confundido com a personalidade de Jekyll, 

tanto pelas transformações fora de controle quanto pelos pensamentos de Jekyll, 

demonstrado em suas anotações em um livro, “uma obra religiosa, pelo qual Jekyll 

várias vezes expressara grande estima. Havia blasfêmias chocantes anotadas ali com 
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sua própria letra” (STEVENSON, 2011, p.56). Neste momento em que Hyde decide 

suicidar-se para evitar ser pego, podemos ver que a transformação já não é somente 

física, mas a própria consciência do médico se desfaz daqueles filtros da civilização 

que os diferenciavam. 

Contudo, o mistério só é revelado, tanto para o público como para o advogado, 

a partir de duas cartas finais, uma de Lanyon, médico amigo de ambos, e outra do 

próprio Jekyll, na qual conta de sua perspectiva os acontecimentos da narrativa e o 

processo de criação da poção. Nas duas cartas ficamos sabendo, efetivamente, que 

o médico se transforma no monstro, além de uma maior afirmação de que a causa a 

aversão e repugnância que sentimos por Hyde não é exterior, mas “que a causa se 

encontrasse num nível bem mais profundo da natureza humana”, como “algo anormal 

e vil na própria essência da criatura” (STEVENSON, 2011, p.63). 

Em seu depoimento, Henry Jekyll assume desde jovem estar dividido entre 

sua natureza e sua aparência, a dificuldade que tinha em conter sua “alegria 

impaciente” ao mesmo tempo em que precisava manter seriedade frente às pessoas, 

o que o fez esconder seus prazeres. Assim como ele afirma, “não foi, portanto, alguma 

falha em meu caráter e uma consequente degradação, mas antes a natureza exigente 

de minhas aspirações a responsável por separar os domínios do bem e do mal que 

compõem a natureza dupla dos homens” (STEVENSON, 2011, p.67).  

Em suma, o que Jekyll nos revela é que não foi o meio em que viveu, ou outra 

influência externa que o degenerou, mas que ele nasceu desta forma, com estes 

desejos que precisavam ser contidos pelas restrições da vida civilizada. Deste modo, 

quando consegue preparar a droga capaz de lhe permitir aproveitar e saciar estes 

desejos através de uma nova forma e fisionomia “não menos naturais, porque eram a 

expressão de elementos inferiores de minha alma, e traziam sua marca” 

(STEVENSON, 2011, p.69), e apesar de contidos, estes elementos fazem parte da 

sua natureza. 

Do mesmo modo como a criminologia do fim do século XIX defendia que a 

degeneração era algo inerente ao criminoso-nato, parte de sua natureza, e portanto 

irremediável, percebemos na figura de Jekyll e Hyde, a mesma natureza degenerada, 

presente mesmo antes da criação de Hyde, com a qual Jekyll “há muito era indulgente 

em segredo” (STEVENSON, 2011, p.77), e que o leva à criação da poção capaz de 
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lhe fornecer um modo “de caminhar sob os olhares públicos com enorme 

respeitabilidade social e, num momento, como um garoto, despir esses aparatos de 

empréstimo e mergulhar de cabeça no mar da liberdade” (STEVENSON, 2011, p. 73). 

E assim como acreditava Lombroso, por exemplo, a única solução encontrada, após 

muitas tentativas, foi a morte. 

 

3.3 O MONSTRO CRIMINOSO E DEGENERADO 

 

A dualidade de Jekyll e Hyde nos permite visualizar algumas apropriações das 

teorias degeneracionistas na obra de Stevenson. Jekyll representa o homem 

civilizado, contido pelas restrições da civilização, enquanto Hyde representa a 

degeneração em seu interior, que quando trazida ao exterior, ao ganhar forma física 

própria, é reconhecível por todos aqueles que o veem, a partir da aversão e repulsa 

que sentem, além de sua própria aparência, sendo descrito como um ser pequeno e 

ágil, com a mão "magra, com os tendões e os nós dos dedos proeminentes, de uma 

tez sombria e coberta de pelos escuros" (STEVENSON, 2011, p.75), além da 

deformidade que ninguém consegue apontar especificamente. 

É a degeneração que lhe concede esta aparência e torna possível identifica-

lo, da mesma forma que identificava o criminoso-nato, através de sua fisiologia com 

traços simiescos, assimétricos e deformados. Do mesmo modo que o criminoso e 

degenerado para autores como Lombroso, Morel e Nordau, o monstro criado por 

Stevenson é, nas palavras de Jekyll, "o mal [que] deixara naquele corpo a marca da 

deformidade e da deterioração" (STEVENSON, 2011, p.71), sua aparência 

deformada, simiesca e retrógrada é somente sua degeneração interior que transborda 

para fora, para o físico. 

Mas para além da aparência, Hyde traz outra marca do degenerado, seus 

instintos primitivos, o descontrole de suas emoções que o levou a cometer o 

assassinato, 

“aquela tempestade de impaciência com que eu ouvia as civilidades de minha 
infeliz vítima; declaro, pelo menos diante de Deus, que nenhum homem 
moralmente são poderia ter sido culpado daquele crime a partir de uma 
provocação tão pequena, e que dei os golpes movido num espírito não mais 
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razoável do que o que leva uma criança a quebrar um brinquedo” 
(STEVENSON, 2011, p.78). 

É o descontrole comparado ao de uma criança que ainda não internalizou as 

restrições da civilização que o leva a cometer o crime, assim como o criminoso-nato 

ou degenerado não é capaz de controlar seus instintos primitivos, semelhantes aos 

“animais inferiores” listados por Lombroso em sua obra “L’uomo delinquente”. O 

médico, como a forma civilizada de sua personalidade, passou sua vida resistindo às 

tentações destes impulsos, mas quando se transforma em Hyde, “sentir-me tentado, 

mesmo que minimamente, equivalia a ceder” (STEVENSON, 2011, p.79). 

Apesar da repugnância que Hyde causa nas pessoas desde seu surgimento, 

seu caráter monstruoso só é exposto após tornar-se um criminoso, ao ter sua 

degeneração confirmada. O crime é o limite que se viola, representa a fronteira deste 

grupo social específico da Londres vitoriana, é o que diferencia o homem do monstro. 

Não só o fato de cometer assassinato, mas a disposição para tal, que só é possível 

com Mr. Hyde, pois conforme Jekyll afirma em seu depoimento final, "era Hyde, afinal 

de contas, e somente Hyde, o culpado" (STEVENSON, 2011, p.74). Esta transgressão 

de fronteira se torna mais evidente ao olharmos para o próprio Jekyll, que logo ao 

descobrir e começar a fazer uso da poção, descreve-se em seu novo corpo como 

"fisicamente mais jovem, mais leve, mais feliz; por dentro, estava consciente 
de uma estonteante irresponsabilidade, de uma torrente de imagens sensuais 
e desordenadas correndo em minha imaginação como dentro de uma 
regueira de moinho, de uma dissolução dos laços que me uniam às 
obrigações e de uma desconhecida mas não inocente liberdade de espírito. 
Eu sabia, desde o primeiro instante de existência dessa nova vida, que eu 
era mais perverso, dez vezes mais perverso, um escravo de minha maldade 
original. Essa noção, naquele momento, me animou e agradou como se fosse 
vinho" (STEVENSON, 2011, p.70). 

Mesmo percebendo sua disposição à irresponsabilidade, maior perversidade 

e maldade, Jekyll fica contente com isso, mas após Hyde cometer o assassinato, “ele 

agora vira a total deformidade daquela criatura com quem compartilhava alguns dos 

fenômenos da consciência e que com ele herdaria a morte” (STEVENSON, 2011, 

p.85), passando a dedicar seus esforços a mantê-lo longe da sociedade, trancando-

se em seu laboratório em sua incessante busca pelos ingredientes corretos para a 

poção. Ao invés de buscar a liberdade que ele lhe oferecia, agora “abominava e temia 

a ideia daquele ser cruel adormecido dentro de mim” (STEVENSON, 2011, p.83). 

Jekyll e os leitores são alertados para a fronteira que é transgredida, o ser que 

até então estava situado no limiar destes limites culturais os atravessa, causando 
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repulsa em seu próprio criador, mostrando-se como um monstro, um criminoso e 

degenerado. Este alerta se amplia ao considerarmos as teorias científicas de Jekyll 

que levaram à criação da poção: “a verdade de que o homem não é verdadeiramente 

um ser, mas dois” (STEVENSON, 2011, p.68). Ou seja, sua dualidade não é exclusiva, 

mas afeta a natureza de todos os seres humanos, não sendo somente ele, portanto, 

vulnerável a trazer à tona tal monstro, pois este pode estar dentro de qualquer pessoa. 

O crime para a sociedade vitoriana é colocado aqui como um limite cultural, o qual Mr. 

Hyde incorpora de maneira a servir como um aviso ao mal cometido, à transgressão 

das fronteiras deste grupo social, uma vez que o "monstro é um estratagema para 

rotular tudo o que infringe esses limites culturais" (JEHA, 2007, p.20). 

Junto às ansiedades do fim do século XIX acerca da degeneração e 

criminalidade, “O médico e o monstro” nos traz aquilo que Stevenson considerava o 

declínio dos autores no profissionalismo como o de advogados e médicos 

representados pelas personagens da trama, Utterson, Jekyll, Lanyon ou mesmo 

Enfield (ARATA, 1996, p.33). Esta visão é reforçada quando o autor se estabelece na 

ilha de Samoa, onde “passava seus dias na lavoura de cacau e em companhia de 

‘assistentes marrons’ e personalidades do mundo tropical – e chegou a afirmar que a 

jardinagem era de longe mais satisfatória do que a literatura” (BEDRAN, 2017, p.23). 

Durante toda a narrativa, vista a partir dos olhos do advogado, vemos sua 

tentativa de proteger seus “companheiros de classe”, outros profissionais burgueses. 

Em sua primeira descrição Utterson ao afirmar ser “favorável a heresia de Caim”, 

deixando “que meu irmão vá para o inferno a sua maneira” (STEVENSON, 2011, P.9), 

podemos perceber que suas preocupações não estão nas atitudes dos homens, mas 

como é confirmado no decorrer da narrativa, com as consequências que elas podem 

trazer para a imagem destes homens. 

O interesse do advogado pelo caso de Hyde não começa por uma busca de 

justiça ou motivo semelhante, mas pela vontade de proteger Jekyll de sua influência, 

uma vez que o médico já havia preparado seu testamento e nele deixava tudo para 

Hyde. Quando encontra Hyde pela primeira vez, seu pensamento não é nos feitos que 

este homem pode vir a cometer, mas na situação do médico: 

“’Pobre Henry Jekyll’, pensou ele. ‘Alguma coisa me diz que ele está em maus 
lençóis! Era um sujeito rebelde quando jovem; isso já faz muito tempo. Mas 
na lei de Deus não há limitações. Sim, deve ser isto: o fantasma de algum 
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antigo pecado, o câncer de alguma desgraça oculta.” (STEVENSON, 2011, 
p.24) 

É a preocupação com o que aquilo podia acarretar para o amigo que o leva a 

investigar Hyde, do mesmo modo que é a preocupação de manter a aparência de bom 

burguês profissional que “Henry Jekyll, medicinae doctor, doutor em direito civil, legun 

doctor, membro da Royal Society etc.” (STEVENSON, 2011, p.16) cria a poção para 

que possa satisfazer desejos que são seus sem que sua imagem sofra as 

consequências. Em uma espécie de rede de proteção masculina de classe média, 

vemos nesta narrativa os esforços necessários para conter este monstro que vive 

dentro desta classe média. 

Diferentemente das teorias degeneracionistas, que identificavam a 

decadência da sociedade em pessoas da classe trabalhadora ou mesmo em artistas 

de classes altas, Stevenson nos apresenta esta degeneração e a consequente 

decadência presente também na classe média, apesar de todos estes esforços de 

contê-la. Apresenta, metaforicamente, o monstro dentro da própria sociedade 

vitoriana, uma vez que este não é um ser sobrenatural, alienígena ou mesmo um 

assassino estrangeiro que represente uma decadência exterior infiltrando-se na 

civilização, mas é um homem de classe média de boa reputação, “é um daqueles seus 

amigos que fazem o que chamam de ‘bem’” (STEVENSON, 2011, p.13). 
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CONCLUSÃO 

 

A partir deste estudo podemos perceber a obra “O médico e o monstro” como 

capaz de nos fornecer informações acerca de seu tempo. Como uma linguagem 

repleta de subjetividade, esta obra literária nos permite conhecer elementos presentes 

no imaginário do fim do século XIX. Temos acesso a comportamentos, angústias, 

aflições e preocupações verossímeis de parte da classe média da Londres vitoriana. 

Conseguimos perceber o funcionamento do círculo de amizade destes burgueses 

entre si, sua preocupação com o controle de seus comportamentos, em especial 

quando com sua imagem exposta; sua espécie de rede de proteção masculina, na 

qual mesmo em momentos que contrariam seus esforços de controle comportamental, 

no envolvimento em crimes, por exemplo, a disposição em ajudar o colega cavalheiro 

não cessa. 

No livro de Stevenson, tanto Dr. Lanyon quanto Mr. Utterson se mostram 

dispostos a ignorar as motivações de Henry Jekyll para ajudá-lo. No momento em que 

Jekyll, na forma de Hyde, busca Lanyon (com o qual já não costumava conversar por 

conta de suas experiências científicas) pedindo por ajuda, este se dispõe a receber 

um desconhecido – o qual descobre ser um assassino procurado pela polícia – no 

meio da noite e sozinho, se compromete a dispensar os criados, e o convida para 

entrar em sua casa, deixando que beba sua poção. Sua curiosidade faz com que 

permita a Hyde permanecer em sua casa e beber a poção, mas sua pré-disposição a 

ajudar um “companheiro de classe” é o que permite que este momento, responsável 

pelo choque que o leva à morte, aconteça. Note-se que as amizades das personagens 

envolvem somente burgueses, aqueles que não fazem parte da classe média podem 

receber grande estima destes, mas continuam sendo seus criados, não amigos. 

Além disso, podemos perceber a presença do discurso degeneracionista no 

imaginário vitoriano, uma vez que a imagem do monstro Mr. Hyde traz características 

apresentadas como definidoras do criminoso degenerado, ou criminoso-nato para 

Lombroso. Seu físico disforme, mais baixo do que o “normal”, com dedos alongados 

e pelos que cobrem as mãos, acompanha seu comportamento impulsivo, impaciente, 

cruel e entregue aos instintos. Este conjunto de características revela um ser 

considerado primitivo, desprovido dos filtros que a civilização proporciona e exige, e, 
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portanto, atrasado na evolução humana, condicionado a agir como os animais, da 

mesma forma que o criminoso era definido pelas teorias degeneracionistas. 

Estas teorias, no entanto, não se mostram presentes somente na 

subjetividade do autor, mas também no imaginário de seus leitores, uma vez que, ao 

utilizar elementos destes discursos para construir seu monstro, Stevenson utiliza 

características que poderiam ser reconhecidas pelo público leitor da mesma forma em 

que são reconhecidas por suas personagens. Ao longo do trabalho, tentamos mostrar 

que a população londrina vitoriana, ao ler o romance, não necessariamente 

identificasse nele a teoria degeneracionista como tal, mas que ela está difundida em 

seu imaginário de modo a definir a forma como percebem um criminoso, fazendo com 

que seja verossímil que ele carregue estas características. 

Além disso, podemos afirmar que ao fazer uso do recurso da monstruosidade 

com Mr. Hyde, Stevenson utiliza elementos que já estão presentes em sua cultura, 

como a figura do profissional de classe média, as afirmações das teses 

degeneracionistas e até mesmo o próprio "humano", pois de acordo com as teorias 

analisadas no decorrer deste trabalho, a figura do monstro, para ganhar seu caráter 

repulsivo e ameaçador, parte de elementos conhecidos e reconhecíveis, para 

extrapolá-los e distorcê-los, criando estes seres que assustam por se assemelhar com 

aquilo que é conhecido e seguro na ordem das coisas, de acordo com suas categorias 

culturais, ao mesmo tempo em que deturpam estas categorias, tornando-se algo 

estranho à ordem. Desta forma, percebemos que para que o monstro “funcione”, é 

preciso que sua própria fórmula tenha como ponto de partida o imaginário de seu 

tempo, para que possa ser reconhecível, repulsivo e ameaçador da ordem. 

Monstros que traziam estas características, contudo, não são exclusividade 

da obra de Stevenson, uma vez que, por exemplo, “Drácula” (1897) de Bram Stoker, 

também traz esta aproximação, o que mostra “O médico e o monstro” como parte de 

seu contexto, acompanhando as ansiedades de sua época. No entanto, o estranho 

caso de Jekyll e Hyde traz uma singularidade diante seu tempo, apresentada no lugar 

do monstro. Na contramão destas teorias, que colocavam a degeneração entre os 

trabalhadores, pobres, ou até mesmo aristocratas, Stevenson a coloca em meio à 

classe média, dentro de um homem burguês respeitado e de boa reputação.  
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Evidência de que esta abordagem da degeneração não era comum pode ser 

encontrada em uma carta enviada para Stevenson pelo poeta, intelectual e ensaísta 

britânico Frederic W. H. Myers. Logo após a publicação de “O médico e o monstro”, 

Myers escreve para Stevenson – que não o conhecia – elogiando seu romance, mas 

com alguns apontamentos que poderiam melhorá-lo, entre eles, aquele que considera 

seu ponto mais fraco: o assassinato de Sir Danvers Carew, pois afirmava que a atitude 

de Hyde o ofendeu, uma vez que ela não condizia com a natureza de Mr. Hyde, visto 

que Jekyll era civilizado e por este motivo sua degeneração teria alguns limites, além 

de ter interpretado Hyde não como uma figura degenerada, mas de virtude burguesa 

(ARATA, 1996, p.36). 

Desta forma podemos perceber como a visão apresentada por Stevenson, de 

uma degeneração no interior até mesmo de burgueses civilizados se apresenta como 

uma singularidade de sua obra, visto que sequer as teorias degeneracionistas 

apontavam para esta possibilidade, mas concentravam-se nas classes baixas e 

superiores. 

O monstro, portanto, está dentro da própria civilização que o tenta controlar, 

como uma possível metáfora para os movimentos de imigração que entram em 

Londres no período, a civilização já não está se expandindo, levando seus costumes 

para fora, mas a “barbárie” caminha a seu lado no ambiente urbano. A cidade de 

Londres não serve de ambientação por mero acaso, mas é fundamental para 

representar esta movimentação, pois é nela que se vê as multidões uniformes e 

incessantes, e no meio delas há a degeneração. Mais do que uma barbárie exterior 

que adentra a civilização, Stevenson nos mostra que ela pode estar dentro dela. Da 

mesma forma que Hyde não se manifesta a partir dos esforços de um estrangeiro, 

pobre, trabalhador ou aristocrata, mas de um londrino de classe média, a degeneração 

é resultado dos esforços da própria civilização que busca com tanto afinco contê-la. 

A criminalidade é outro elemento essencial da teoria degeneracionista, visto 

que mesmo antes da teoria de Lombroso sobre o criminoso-nato, já haviam aqueles 

que defendiam que o crime era resultado da degeneração. Este é também um 

elemento importante na construção de Hyde e reforça que este monstro traz em si 

características que representam esse debate, uma vez que é o assassinato que define 

Hyde como monstro, inclusive para Jekyll. A aversão que as personagens sentiam ao 

encontrar-se com ele se concretiza neste momento, assim como as personalidades 
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de Jekyll e Hyde passam a se fundir, de forma a se tornar cada vez mais difícil 

diferenciá-los. É o crime que representa o afastamento do homem da civilização, e 

sua transformação em monstro. 

Mr. Hyde representa uma metáfora de seu tempo, criado a partir dos anseios 

que surgem na Londres vitoriana, em meio às discussões acerca da criminalidade e a 

busca por entende-la, preveni-la e remediá-la. Neste sentido, entendemos que tanto 

as teorias científicas sobre a degeneração quanto “O médico e o monstro” nos trazem 

representações da época e sociedade em que aparecem, uma vez que em ambos os 

casos, o que vemos são forma diferentes de representar as ansiedades desta 

sociedade frente às transformações do século, como as modificações tecnológicas ou 

as mudanças urbanas que afetam o dia-a-dia londrino, como a presença das 

multidões, a miséria ou o aumento da criminalidade. 

Percebemos, portanto, que o discurso degeneracionista, mesmo que 

idealizado em um ambiente científico, representando principalmente as opiniões de 

parte da classe média, não se atêm a isso de maneira rígida, mas permeia o 

imaginário da sociedade, o que permite que possamos perceber suas características 

presentes na narrativa literária. 

Neste sentido, percebemos a partir de nossa pesquisa o potencial das fontes 

literárias como meio de acesso ao imaginário de determinado período, uma vez que 

estas obras são criadas com base na subjetividade do autor, trazendo suas 

interpretações, visão de mundo, seus sentimentos e experiências, os quais, por sua 

vez, são definidos pelo imaginário social de seu tempo e cultura. Pudemos perceber 

a literatura de ficção como uma representação do real, ao invés de uma mentira ou 

falsidade, algo verossímil e com significado em seu período, visto que é criada a partir 

da realidade concreta e ao mesmo tempo capaz de extrapolá-la, trazendo metáforas 

como os monstros que podem representar pensamentos e sentimentos impossíveis 

de ser concretizados no real. 

Para além disso, a pesquisa levantou alguns novos questionamentos em seu 

percurso. Notamos ser possível uma análise de “O médico e o monstro” a partir do 

conceito de gênero, visto que todo o romance é construído em volta de personagens 

homens e nos poucos momentos em que uma mulher aparece, ela é uma criada que 

serve a um homem, e no caso da criada que é testemunha do assassinato, é retratada 
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como sonhadora, romântica e frágil, a ponto de desmaiar ao presenciar a cena do 

assassinato. Junto a isso, a masculinidade também chama atenção, uma vez que o 

romance se passa ao redor do relacionamento destes homens que buscam se 

proteger a todo custo. 

Neste sentido, nos perguntamos o que teria levado Stevenson a escolher 

retratar tão poucas mulheres e estas somente como criadas? Seria a representação 

de um imaginário masculino que torna invisível o papel da mulher na sociedade? Esta 

rede de proteção masculina apresentada no romance teria equivalentes ou 

semelhantes no comportamento dos homens vitorianos? O que os ligava de maneira 

tão forte, a ponto de deixar de lado as convenções sociais para proteger a reputação 

um do outro? 

Em suma, é possível perceber a partir deste estudo que a formação do 

imaginário social vai muito além da sistematização formal de ideias, mas inclui 

elementos que surgem da experiência dos indivíduos em sociedade, assim como os 

sentimentos que decorrem das transformações sociais e afetam suas vidas. Vimos 

também como a literatura pode nos ceder acesso a diversos desses elementos por 

sua capacidade de ir além daquilo que a realidade comporta, criando, principalmente 

a partir de metáforas, representações destas características do imaginário que não 

poderiam ser acessadas pelo real concreto. 

Desta forma, podemos afirmar que o romance de Stevenson, “O médico e o 

monstro” nos fornece tais características e nos permite sustentar que as ideias que 

compõem as teorias da degeneração faziam parte do imaginário da Londres vitoriana 

do fim do século XIX, demonstradas a partir da construção da dualidade de Jekyll e 

Hyde e a monstruosidade no interior deles. 
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