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RESUMO 

No presente artigo pretendo demonstrar que a literatura pode servir de veículo de 

denúncia e subversão da ordem jurídica constituída, especialmente nos momentos em 

que o Estado usa a lei para limitar direitos individuais. Para tanto, faço uma análise do 

romance “O Médico e o Monstro”, de Stevenson, procurando resgatar o sentido do texto 

no contexto em que foi escrito, em plena Era Vitoriana. Observo que este texto, ao invés 

de ser uma simples “história de terror”, acepção adotada hoje, é na verdade um retrato 

magnífico dos sentimentos de opressão, medo e frustração da comunidade homossexual 

inglesa no final do século XIX, causada sobretudo pela terrível Emenda Labouchère. 
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ABSTRACT 

In the present article I intend to demonstrate that literature can be used as a way of 

denunciation and subversion of the law, especially at the moments that the State uses 

the law to limit individual rights. In this way, I make an analysis of the novel “Dr Jekyll 

and Mr. Hyde” of Stevenson, searching rescue the meaning of the text in the context 

that it was written in Victorian Age. I observe that this text, instead of being a simple 

“horror story”, as this novel is known at present, is actually a magnificent picture of the 

oppression feelings, fear and frustration of the english homosexual community in the 

end of century XIX, caused especially for the terrible Labouchère Amendment. 
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INTOLERANCE 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em janeiro de 1886, na Inglaterra em plena era vitoriana, Robert Louis 

Stevenson publicou “O Médico e o Monstro”, romance que iria imortalizá-lo como 

grande escritor de terror. Embora não seja muito apreciado pela crítica como um grande 

romance em termos de história e estilo, “O Médico e o Monstro” alcançou rapidamente 

status de “clássico”, graças principalmente a idéia bem desenvolvida do duplo, tema 

precioso e recorrente na literatura. 

A história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde é amplamente conhecida, inclusive por 

quem nunca leu o livro. Sua propagação se deu pelos diversos meios que se apropriaram 

da história de Stevenson, como o cinema, televisão e quadrinhos, e com o passar dos 

anos se tornou parte da cultura popular.  A história é simples: o bondoso Dr. Jekyll bebe 

uma poção borbulhante e, após alguns espasmos e contrações, transforma-se no terrível 

Mr. Hyde, um ser abominável de rosto deformado, cheio de pêlos e verrugas, com um 

indescritível sorriso malévolo, que sai pelas ruas de Londres para matar... 

 É importante ressaltar que a história narrada no livro de Stevenson difere 

bastante da conhecida história do médico que se transforma em monstro. Nas histórias 

transportadas para o cinema1, televisão2 e quadrinhos3 Mr. Hyde é um monstro que 

domina Dr. Jekyll e, quando se transforma, Mr. Hyde cresce em tamanho e força, 

tornando-se um psicopata. Essa representação foge da descrição que Stevenson faz em 

seu romance. Nesse livro, Mr. Hyde diminui em tamanho, ganhando uma aparência 

símia e de doente. 

                                                 
1  O cinema utilizou bastante a história de Stevenson. Como exemplo, podemos citar “O Médico e 
o Monstro” (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), de 1932, dirigido por Rouben Mamoulian e “O Médico e o 
Monstro” (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), d 1941, dirigido por Victor Fleming. 
2  Uma representação interessante da história de Stevenson é o desenho protagonizado por 
Pernalonga, "O Coelho e o Monstro" (Hyde and Hare), produzido na década de 40. No desenho 
Pernalonga se mete em encrencas com um velhinho cientista que alterna constantemente sua 
personalidade entre o "bom" e o "mal". 
3  Nos quadrinhos, Dr. Jekyll e Mr. Hyde aparecem em “A Liga Extraordinária”, HQ de autoria de 
Alan Moore que une personagens da literatura numa história fantástica. Não podemos desconsiderar, 
ainda, o personagem Hulk, criado por Stan Lee, nitidamente inspirada na história de Stevenson. 
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O romance difere da simplicidade narrada acima, superando a clássica dicotomia 

maniqueísta entre “bom” e “mau”, típica da cultura de massa. O texto, na verdade, se 

constitui como uma excelente representação do universo homossexual da Inglaterra no 

final do século XIX, reprimido e jogado na clandestinidade por uma sociedade 

preconceituosa. 

  

HISTERIA MASCULINA, HOMOSSEXUALISMO E A VIDA DUPLA 

 

 Na mesma época em que Stevenson escrevia “O Médico e o Monstro”, um caso 

de múltipla personalidade fascinava os médicos ingleses. Um tal “Louis V”, antes um 

menino calmo e gentil havia se transformado num adolescente beberrão, extremista 

político, ateu, egoísta e violento. Embora essa mudança possa ser sentida em qualquer 

adolescente “normal”, o que inquietava os médicos era o fato de ele tentar acariciá-los. 

Os médicos atribuíram a mudança comportamental de Louis V a um choque recebido ao 

se apavorar com uma víbora. O caso foi tratado por meio de hipnose com sucesso, ao 

ponto do paciente não se lembrar sequer o que havia feito.4

 A histeria masculina era um tema de profundo interesse em 1886, sendo que 

neste ano Freud apresentou perante a Sociedade Médica de Viena um controvertido 

trabalho sobre esse tema. Embora perceptível em homens, a “histeria trazia o estigma de 

ser uma aflição humilhantemente feminina” (SHOWALTER: 1993, p.146). Émile 

Batault, discípulo de Charcot, observou que os histéricos eram homens tímidos e 

medrosos, de olhar suave, poético e meloso. Disse ainda que “eram vaidosos 

excêntricos, [que] eles preferem as fitas e as echarpes ao rude trabalho braçal” 

(SHOWALTER: 1993, p. 146). 

 Se na psiquiatria a histeria masculina era um tema de sensível interesse, na 

política o objeto principal era o homossexual masculino. Em 1886, no mesmo ano em 

que foi lançado o romance “O médico e o monstro”, entrava em vigor a terrível Emenda 

Labouchère, que criminalizava os atos homossexuais. 

Após uma onda de sensacionalismo criada pela imprensa da Época sobre a 

prostituição de adolescentes e meninas, o parlamento inglês começou a discutir a 

mudança na legislação penal em matéria sexual. Enquanto o Ato de Justiça Criminal era 
                                                 
4  Esse episódio é relatado por Elaine Showalter, in SHOWALTER, Elaine. Anarquia Sexual: sexo 
e cultura no fin de siècle. Trad. Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 145. 
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debatido, Henry Labouchère introduziu uma cláusula na noite de 06 agosto de 1886 que 

criminalizava “os atos de indecência” praticados por homens5. A Cláusula foi aceita 

apressadamente, sem debate, através da terceira leitura na noite seguinte, em 07 de 

agosto. Foi aprovada e transformou-se na seção II do Ato Criminal. A pena prevista era 

de aprisionamento, que não poderia exceder dois anos, com ou sem trabalho dos 

trabalhos forçados, para toda a pessoa masculina culpada de ato de indecência com uma 

outra pessoa do sexo masculino, em local público ou privado. O efeito deste era que 

qualquer expressão homossexual que ofendesse os sentimentos de um júri se tornaria 

crime. Esta lei moldou a relação homossexual na Inglaterra, jogando os homossexuais 

para a clandestinidade, deixando-os também à mercê de chantagistas ou mentirosos. Em 

1895 a Emenda foi usada para condenar Oscar Wilde à pena máxima de dois anos de 

prisão com trabalho forçado. Foi somente com o Sexual Offences Act de 1967 – mais de 

80 (oitenta) anos depois – que Emenda foi revogada parcialmente e a homossexualidade 

foi finalmente descriminalizada. 

 Naquela época, na verdade desde 1880, o universo homossexual vitoriano 

possuía vida ativa, tendo formado uma subcultura secreta, embora bastante ativa. 

  

Para a maioria dos integrantes da classe média desse universo, o 
homossexualismo representava uma vida dupla, na qual a parte 
diurna e respeitável muitas vezes envolvendo o casamento e a 
família existia lado a lado com uma vida noturna dedicada ao 
homoerotismo. (SHOWALTER: 1993, p. 146) 

  

  O final do século XIX foi rico em romances sobre o de duplo, no qual o mais 

clássico deles é “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde6. Neste romance (único do 

escritor) a história gira em torno do amor platônico do pintor Basil Hallward pelo belo e 

jovial Dorian Gray, que é pervertido pelo diabólico lorde Henry Wotton, que influencia 

o ingênuo efebo a levar uma vida de prazeres desgarrados, crimes e corrupção de 

                                                 
5  “Os legisladores ingleses se recusaram a incluir as mulheres na Emenda Labouchère porque o 
lesbianismo era inconveniente demais até para ser proibido. Um parlamentar alegou que a adoção de uma 
cláusula dessa natureza ‘seria prejudicial ao apresentar às mentes de seres perfeitamente inocentes os 
pensamentos mais revoltantes’.” (SHOWALTER: 1993, p. 163) 
 
6  Como já dito, Wilde, ícone maior da literatura gay, aliás, tornou-se vítima da “caça às bruxas” 
que se instalou na Inglaterra, sendo preso por seu romance com Alfred Douglas, que lhe rendeu dois anos 
de prisão. 
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homens e mulheres. No romance há o duplo do belo Dorian com seu retrato decadente, 

feio e maléfico, fruto de sua vida “corrompida”. 

 Stevenson foi um famoso seguidor da vida dupla da Londres do final do século 

XIX7. Segundo Showalter 

 

num ensaio sobre sonhos, Stevenson descreveu seu objetivo 
apaixonado de “encontrar um corpo, um veículo para aquela 
forte sensação de ser duplo homem” que ele havia 
experimentado quando estudante em Edimburgo, quando 
sonhava em levar “uma vida dupla – parte diurna, parte 
noturna”. (SHOWALTER: 1993, p. 147) 

 

 Essa vontade foi compartilhada e realizada pelo seu personagem Dr. Jakyll, 

homem igualmente transtornado por seus desejos de duplicidade. 

 HIDE-AND-SEEK 

 

 O primeiro detalhe que salta aos olhos na leitura de “O Médico e o Monstro” é a 

total ausência de elementos femininos no romance (exceto por duas criadas que não 

possuem nenhum significado na história ou, no máximo, poderiam representar a histeria 

feminina). Causa surpresa, aliás, o romance não possuir nem um nome feminino, que 

não haja nem uma insinuação de romance entre um homem e uma mulher; há somente 

alguns solteirões de meia idade. É, de fato, uma história sobre uma comunidade de 

homens, sendo que o desenrolar da trama se dá através de “nomes, corpos e mentes de 

homens” (SHOWALTER: 1993,149). 

 O “herói” do romance é Gabriel John Utterson, narrador e melhor amigo do Dr. 

Jekll. Sua figura coincide com os narradores típicos dos romances do final do século 

XIX: advogado, porta-voz da lei e dos valores patriarcais da época. É descrito como 

“um homem de fisionomia austera, jamais iluminada por um sorriso. Falava de maneira 

seca, desajeitada e sucinta.” (STEVENSON: 2004, p. 629) Também era rigoroso 

consigo mesmo, bebendo gin para “mortificar seu desejo por vinhos finos, e, embora 

apreciasse o teatro, não entrava num deles fazia vinte anos” (STEVENSON: 2004, p. 

                                                 
7  Alguns biógrafos insinuam que Stevenson fazia mais do que rondar os bordéis da cidade, e, 
remexendo em segredos “vergonhosos”, descobriram o homossexualismo, a impotência e uma paixão 
pelo enteado. Para mais informações sobre a “vida secreta” de Stevenson, ver SHOWALTER, Elaine. 
Anarquia Sexual: sexo e cultura no fin de siècle. Trad. Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 
147. 
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629). Se num primeiro momento sua figura é irrepreensível, Mr. Utterson também tem 

seus segredos. Nutre estranha simpatia por homens “perdidos”, dizendo sempre preferir 

Caim a Abel. “Por essa característica era comum que sua sorte o levasse a ser a última 

ligação respeitável e a última influência positiva nas vidas de homens em decadência” 

(STEVENSON: 2004, p. 629). Em outro momento do livro, ao desconfiar que Dr. 

Jekyll possuía um terrível segredo, possivelmente alguma falta cometida na juventude, 

Mr. Utterson repensa sua vida, a fim de verificar se cometeu algum ato impróprio. 

Então percebe que 

 

seu passado era razoavelmente inocente; poucos homens 
poderiam ler os arquivos de sua vida com menos apreensão. 
Ainda assim, ele ficou arrasado com as muitas coisas ruins que 
havia feito, e recompôs-se sentindo uma gratidão ainda mais 
apavorada e consciente pelas muitas coisas que estivera a ponto 
de fazer mas que acabara evitando. (STEVENSON: 2004, p. 
642) 

 

 Mr. Utterson tem ainda um amigo mais jovem, Mr. Richard Enfield, um parente 

distante muito conhecido na cidade. “Era um enigma, para muitos, o que aqueles dois 

podiam ver um no outro, ou que interesse poderiam ter em comum”. Ainda assim, o 

encontro dos dois era “o ponto alto da semana, e não apenas deixavam de lado 

programas mais prazerosos, como se desligavam até mesmo dos negócios, para que 

delas pudessem desfrutar sem serem interrompidos” (STEVENSON: 2004, p. 630). 

Conforme aduz Showalter,  

 

Utterson também tem um lado não convencional a sufocar. Na 
verdade, suas penitências parecem um esforço no sentido de se 
manter dentro dos limites da propriedade masculina. As 
fantasias de Utterson assumem a forma de uma identificação 
indireta com a animação e a falta de sorte de “homens em 
queda”. (SHOWALTER: 1993, p. 151) 

 

Essa vida reprimida e permeada de fantasias é que faz com que Mr. Utterson busque 

incessantemente descobrir a “verdade” de Mr. Hyde, tornado-se escravo do mistério. 

 Mr. Hyde, protegido do nobre Dr. Jekyll, é repulsivo, não sendo fácil descrevê-

lo. 
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Há algo de errado com a sua aparência; algo de desagradável, 
algo de positivamente detestável. [...] Deve ser deformado, de 
algum modo; passa uma forte impressão de deformidade, 
embora eu não esteja apto a especificá-la. É um homem de 
aparência extraordinária, e no entanto não sou capaz de 
mencionar uma única característica incomum. Não, não senhor, 
não faz sentido pra mim. Não consigo descrevê-lo.” 
(STEVENSON: 2004, p. 634) 

 

 Causa muito estranhamento o fato de que o nobre Dr. Jekyll possa ser o protetor 

de uma criatura desprezível como Mr. Hyde, um homem tão cruel que literalmente 

passa por cima de uma criança somente para não ter que desviar dela. Numa espécie de 

ciúme doentio, Mr. Utterson traveste-se de detetive, tendo como meta descobrir o 

motivo da atração de seu amigo pelo desagradável Hyde. Inicia-se, então, um 

verdadeiro jogo de esconde-esconde. “’Se ele é Mr. Hyde’, pensara, ‘então serei Mr. 

Seek’”8 (STEVENSON: 2004, p. 638). 

 Na busca incessante de descobrir a verdade, Mr. Utterson passa a seguir os 

passos de Mr. Hyde, espreitando-o e vigiando-o. No anseio de ver seu precioso Dr. 

Jekyll livre da influência de Mr. Hyde, o advogado tenta contar ao amigo os atos 

terríveis do protegido. O diálogo lembra uma cena de ciúme de um casal, no qual o 

amante rejeitado tenta sujar a reputação do seu adversário. Vejamos: 

 

_Descobri algumas coisinhas sobre o jovem Hyde. 
A bela e ampla face do Dr. Jekyll empalideceu por completo, até 
os lábios, e uma sombra toldou-lhe os olhos. 
_Não quero ouvir mais nada – disse ele. – Esta é uma questão 
que eu acreditava já termos concordado em encerrar. 
_O que ouvi foi abominável – disse Utterson. 
_Não fará diferença. Você não compreende a minha posição – 
(STEVENSON: 2004, p. 644) 

 

 Em outras situações Mr. Utterson tenta fazer com que Dr. Jekyll compartilhe 

seus segredos: “_Jekyll – disse Utterson –, você me conhece. Sou um homem de 

confiança. Abra seu coração e confie em mim;” (STEVENSON: 2004, p. 644) Mas 

                                                 
8  Há aqui um trocadilho com as palavras. O sobrenome “Hyde” é homófono do verbo hide 
(esconder). O sobrenome “Seek” é homófono do verbo seek (procurar). Hide-and-seek é o nome da 
brincadeira infantil de esconde-esconde. 
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Jekyll o repele: “_é muita bondade de sua parte(...). Mas de fato não é o que está 

imaginando; não é tão ruim assim.” (STEVENSON: 2004, p. 644) 

 O romance deixa bem claro o que pensava Mr. Utterson: Jekyll estaria sendo 

chantageado por Hyde, devido a um “antigo pecado, o câncer de alguma desgraça 

oculta. A punição chega, pede claudo9, anos depois que a memória já esqueceu e o amor 

próprio perdoou a falta.” (STEVENSON: 2004, p. 642) A própria idéia de chantagem já 

remete a homossexualidade, uma vez que a palavra “chantagem”, originada na Escócia 

do século XVI, era geralmente associada a denúncias de sodomia. 

 

Ademais, a opinião de ser a chantagem a punição para o pecado 
homossexual foi acentuada pela emenda Labouchère. Embora os 
homossexuais masculinos há muito fossem vulneráveis à 
chantagem, nova lei, como ressaltou Edward Carpenter, “abria 
muito mais que antes o caminho para um crime e uma 
perversidade social verdadeira e extremamente séria – a da 
chantagem”. (SHOWATER: 1993, 153) 

 

Não é por acaso que Enfield chama a residência de Mr. Hyde de “Casa da extorsão” 

(STEVENSON: 2004, p. 633) Mas como seu amigo não quer se abrir, Utterson prefere 

investigar “a força”. Aliás, a narrativa de Utterson é carregada de arrombamentos de 

portas, de quartos, de escritórios e armários, numa idéia clara de violação forçada. O 

primeiro capítulo do romance se chama “A história da porta” e, enquanto Mr. Hyde tem 

a chave da porta dos fundos da residência do Dr. Jekyll, Utterson só consegue adentrar 

por meio da violência e, assim, desvendar os mistérios da vida de Jekyll. Um dos 

segredos é a existência de um espelho em seu escritório, “que comprova não só o 

narcisismo escandalosamente afeminado de Jekyll, como também o sentido da máscara 

e do outro que fez do espelho um símbolo obsessivo na literatura homossexual.” 

(SHOWALTER: 1993,152) 

 

HOMOSSEXUALIDADE E HOMOFOBIA 

 

                                                 
9  Segundo Showalter, “acompanhando a imagem da doença e da punição, a expressão latina (que 
significa literalmente “com pés vacilantes”) sugere um trocadilho bilíngüe sobre a pederastia.” 
(SHOWALTER: 1993,154) 
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É no final do livro, quando o mistério é resolvido, que é mostrado ao leitor a 

versão do próprio Jekyll sobre sua transformação. Nos é revelado todos os motivos que 

levaram o “bondoso” médico a se tornar o terrível Mr. Hyde. É em seu depoimento que 

toda a duplicidade de sua vida vem às claras. 

 De uma vida rica e cercado dos melhores homens do seu tempo, Jekyll começou 

a sentir desejos estranhos, tendo que “esconder seus prazeres”. Ao notar essa 

duplicidade, a luta entre a razão e moral contra o desejo, Jekyll começou a estudar seu 

conflito. “A cada dia, e a partir de ambos os lados de minha inteligência, e moral e o 

intelectual, eu chegava mais perto dessa verdade, cuja parcial descoberta me levaria à 

ruína: a verdade de que o homem não é verdadeiramente um só, mais dois.” 

(STEVENSON: 2004, p. 682) 

Esse conflito é peculiar dos homossexuais da época de Stevenson, que jamais 

poderiam assumir sua outra metade que, assim como Hyde, se tornava cada vez mais 

forte e mais difícil de ser controlada. Symonds, um intelectual amigo de Stevenson, 

escreveu sobre o romance: “ele nos toca muito de perto. A maioria de nós, em algum 

período de nossas vidas, esteve a um passo de desenvolver um Mr. Hyde.” (SYMONDS 

apud SHOWALTER: 1993,157-158) 

É importante notar que o livro deixa claro que não é Mr. Hyde quem controla o 

pobre Dr. Jekyll. É o médico que utiliza Hyde, de forma deliberada, como um disfarce 

que possibilitaria ao médico satisfazer todos os seus desejos mais sórdidos. Em seu 

depoimento Jekyll afirma que 

 

ainda sentia vontade de me divertir, às vezes; como meus 
prazeres eram vis, para não dizer coisa pior, e, como não 
somente era conhecido como tido em alto apreço, essa 
incoerência de minha vida tornava-se mais indesejável a cada 
dia. [...] Só o que eu tinha que fazer era beber a poção, e na 
mesma hora me descartava do corpo do renomado professor 
para assumir, como se fosse um disfarce, o de Edward Hyde. Eu 
sorri diante dessa idéia... [...] Assim, resguardado por todos os 
lados, como supunha estar, comecei a aproveitar as estranhas 
imunidades de minha posição. (STEVENSON: 2004, p. 185-
186) 

 

Jekyll ainda faz uma esclarecedora mea culpa: “Já houve homens que 

contrataram malfeitores para levar a cabo seus crimes, enquanto eles próprios e sua 
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reputação ficavam a salvo. Eu fui o primeiro que fez isso em nome de seus prazeres.” 

(STEVENSON: 2004, p. 686) A transformação serve, portanto, como meio de escape 

das imposições morais que torturam Dr. Jekyll.10

Após lutar para retomar o controle de um corpo dominado pelo desejo, Jekyll 

perde a batalha: “comecei a ser torturado por espasmos violentos e desejos, como se 

Hyde lutasse por sua liberdade. Por fim, num momento de fraqueza moral, preparei e 

bebi a poção transformadora.” (STEVENSON: 2004, p. 690) Na narração que se segue, 

Jekyll confessa o assassinato de Sir Danvers Carew, quando este o abordou numa rua 

escura perto do rio. A cena do crime parece descrever um assassinato de um cliente por 

seu amante masculino, nas docas de um porto qualquer. O homicídio é narrado com 

uma violência quase sexual: “Tomado pelo prazer, espanquei o corpo que não opunha 

resistência, regozijando-me a cada golpe. Só quando comecei a me ver vencido pelo 

cansaço, senti, subitamente, no auge de meu delírio, um calafrio de terror atravessar-me 

o coração.” (STEVENSON: 2004, p. 690-691)  

Se a narrativa mostra uma óbvia relação homoerótica entre os personagens do 

romance, óbvia também é a homofobia presente no livro. Ela fica patente na aversão até 

mesmo irracional que todos os homens nutrem por Mr. Hyde. Showalter afirma que 

 

As metáforas associadas a Hyde são as da “anormalidade, 
criminalidade, doença, contágio e morte. A reação de 
personagens masculinos diante de Hyde é invariavelmente de 
“repulsa, ódio e medo”, uma reação sugestiva da homofobia 
quase histérica do final do século XIX. Na palavra código mais 
famosa do homossexualismo vitoriano, eles vêem em Hyde algo 
de improferível que “deixa um homem nervoso”, algo de 
“surpreendentemente revoltante”. (SHOWALTER: 1993,154) 

 

Toda esta descrição negativa torna-se um paradoxo, uma vez que quando Dr. 

Jekyll toma a poção ele se sente mais jovem, mais forte e mais ágil.  

 

Hyde é descrito como simesco, pálido e indizivelmente 
deformado, refletindo as imagens das aflições sifilíticas 
incluídas nos textos nos textos médicos do século XIX, e 
Utterson faz conjecturas de que Jekyll possa ter contraído a 
enfermidade de Hyde, “uma daquelas doenças que tanto 

                                                 
10  Sobre esse assunto, ver SANTIAGO, Silviano. A ameaça do lobisomem. In ______. 
Cosmopolitismo do pobre. Belo Horizonte: UFMG, 2004. 
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torturam quanto deformam o paciente”, motivo pelo qual Jekyll 
procura a droga como antídoto. (SHOWALTER: 1993,154) 

 

 Deve ser notado, ainda, que Dr. Jekyll só consegue se transformar em Mr. Hyde 

devido ao sal impuro que comprou de seus fornecedores. Quando a matéria se esgotou, 

Jekyll não conseguiu mais fazer uma poção que funcionasse, uma vez que a mistura era 

pura. “Fui levado a crer que minha remessa era impura e que foi essa desconhecida 

impureza que a responsável pela eficácia da poção.” (p. 696) Como disse Silviano 

Santiago, “A pureza coagula o monstro.” (SANTIAGO: 2004, 230) 

O suicídio de Mr. Hyde, no final do livro é o último elemento configurador da 

homofobia no romance, já que a morte da depravação é o único desfecho possível nessa 

literatura “gótico gay” (SHOWALTER: 1993,155), servindo tanto como martírio quanto 

como punição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se alguns homens, como Oscar Wilde, chegaram a ver o livro como uma história 

de homens acuados por uma sociedade de legislação repressora, a verdade é que a 

maioria dos leitores vitorianos e atuais não perceberam ou fingiram não perceber os 

elementos homoeróticos presentes. Não há sequer um único filme sobre “O Médico e o 

Monstro” que retrate a história de Stevenson como ela é: uma fábula sobre o pânico 

homossexual do final do século, a descoberta e resistência da identidade homossexual. 

 Ao que parece, até hoje editores e leitores não estão preparados para visualizar 

elementos transgressores numa obra clássica, adaptada principalmente para a literatura 

infantil. Da mesma forma que Jekyll pensava e agiu, agem hoje os leitores: a morte é a 

única solução para o “mal” do homossexualismo. Pertinente, portanto, A. E. Housman, 

que escreveu em A Shropshire Lad: 

 

Com um tiro? Um fim tão rápido, tão limpo? 
É, foi o correto, rapaz, um ato de coragem: 
Teu erro não era dos que se corrigem, 
Melhor levá-lo para o túmulo.11

 
                                                 
11  Shot? So quick, so clean an ending? / Oh that was right, lad, that was brave: / Yours was not an 
ill for mending, / ‘Twas best to take it to the grave. 
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