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RESUMO 

Neste trabalho, apresentamos resultados de estudos desenvolvidos acerca da 

Semiótica da Cultura, que consiste na análise da obra literária O Médico e o 

Monstro (2020), escrita por Robert Loius Stevenson, que ganhou uma nova 

edição feita pela editora Antofágica. Focalizamos em entender como ocorre o 

processo dialógico entre o texto escrito e as ilustrações, e como esta interação 

entre esses sistemas semióticos que compõem nosso corpus, reforçam o 

sentimento de horror. Temos como base teórica os estudos de Lovecraft 

(2020), conceituando o horror na literatura; Freud (1919) com estudos sobre o 

“Das Unheimliche”; Lótman (1996, 2000) e, Machado (2003) com os conceitos 

da semiótica da cultura serão fundamentais no processo de desenvolvimento 

deste trabalho. A abordagem metodológica partiu da seleção de 17 ilustrações 

que tinham destaque na relação de encadeamento na obra literária. Portanto, 

esta pesquisa tem como objetivo fornecer subsídios que contribuam para 

entender como o horror se manifesta dentro da obra literária O Médico e o 

Monstro, assim como a densidade das ilustrações e significados trouxeram 

novas possibilidades para o texto semiótico. Foi possível perceber que o 

Unheimliche se manifestou, no decorrer de toda obra, na sombra do Jekyll, o 

Hyde, por meio das imagens, que trouxeram novas possibilidades para esses 

processos. Nesse sentido, esses estudos expõem as mais variadas 

possibilidades do texto cultural e suas combinações no processo de construção 

de novos significados.  

Palavras-chave: O Médico e o Monstro; Semiótica da Cultura; Literatura; 

Horror; Unheimlich. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

In this work, we present results of studies developed about the Culture 

Semiotics, which consists of the analysis of the literary work O Médico e o 

Monstro, written by Robert Loius Stevenson who won a new edition the 

publisher by Antofágica. We focus on understanding how the dialogical process 

takes place between the written text and the illustrations, and how this 

interaction between these semiotic systems that make up our corpus, reinforces 

the feeling of horror. We have as theoretical basis the studies of Lovecraft 

(2020) conceptualizing horror in literature; Freud (1919) with studies on “Das 

Unheimliche”; Lótman (1996, 2000), Machado (2003), with the concepts of 

semiotics of culture will be fundamental in the process of development of this 

work. The methodological approach was based on the selection of 17 

illustrations that had an emphasis on the linkage in the literary work. Therefore, 

this research aims to provide subsidies that contribute to understand how the 

horror of it manifests within the literary work O Médico e o Monstro, as well as 

the density of illustrations and meanings brought new possibilities for the 

semiotic text. It was possible to notice that Unheimliche manifested itself, 

throughout the entire work, in the shadow of Jekyll, Hyde, through the images, 

which brought new possibilities to these processes. In this sense, these studies 

expose the most varied possibilities of the cultural text and its combinations in 

the process of building new meanings. 

Keywords: O Médico e o Monstro; Culture Semiotics; Literature; Horror; 

Unheimlich 
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1. INTRODUÇÃO 

Gramsci traz a ideia de cultura como uma visão de mundo que 

determina a identidade coletiva. Nesse sentido, a literatura e as ilustrações 

funcionam como manifestações culturais de um povo. Essas formas de 

expressão humana nos dão subsídios para tentar entender o que é a cultura 

dentro de um contexto social através da Semiótica da Cultura. Desse modo, a 

arte, segundo Chklovski (1917), é o que podemos chamar de estranhamento, e 

essa é uma das missões da ficção, pois quando descrevemos um objeto o 

objetivo não é descrevê-lo exatamente como é na realidade, a ficção tem a 

missão de recriar os objetos para o imaginário. O estranhamento tem como 

objetivo pegar um objeto que está no cotidiano e descrever de uma forma única 

na qual as pessoas ainda não tenham visto, já que, de acordo com Chklovski 

(1917), a arte é aquilo que proporciona a experiência das coisas tal como a 

percebemos, não como as conhecemos. 

Assim, mostraremos como ocorre o processo de tradução da tradição 

de ícones da cultura literária e da ilustração, refletindo sobre a transposição do 

conteúdo verbal da obra para as ilustrações, e como se estabelece o diálogo 

entre esses sistemas que constituem a obra e trazem sentido às ilustrações.   

A obra literária O Médico e o Monstro, escrita por Robert Loius 

Stevenson, ganhou uma nova edição feita pela editora Antofágica. É uma 

história de horror, numa Londres vitoriana, com ar gótico e recheada de terror 

psicológico e ficção cientifica, gerando reflexões e debates. Nessa edição 

brasileira, publicada em agosto de 2020, temos uma nova tradução feita 

diretamente do original, que além de linguístico-textual conta com 60 

ilustrações feitas pelo cartunista e ilustrador Adão Iturrusgarai. Originalmente 

publicada em 1886, a obra já faz parte de um imaginário coletivo, sendo assim, 

existe uma gama de intertextualidades, nas quais percebemos as influências 

desse texto em várias obras das mais diversificadas maneiras e formas, como 

mídias e linguagens diferentes, em inúmeros personagens da cultura pop. 

A semiótica da cultura será nosso aporte para interpretarmos a cultura 

como linguagem e produção humana, buscando entender como ocorre o 

processo dialógico entre o texto escrito e as ilustrações, que possibilitará 

compreender como se dá o processo de intersemiose. Em vista disso, o 
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objetivo é compreender como essas linguagens se constituem dentro da obra, 

potencializando o sentido dos elementos das ilustrações na construção e 

atribuição de novos significados, bem como o sentimento de horror. O Médico e 

o Monstro é um livro de horror, este trabalho expõe como o diálogo entre a 

literatura e as imagens ajudam a reforçar este sentimento na obra. 

Justificamos a escolha da obra literária O Médico e o Monstro como 

objeto de estudo por estarmos tratando de um clássico dos livros de terror 

escrito por Robert Loius Stevenson, que mesmo completando 134 anos de sua 

primeira publicação, é considerado um dos livros mais adaptados que se 

reverbera no tempo até os dias de hoje, inspirando trabalhos nas mais diversas 

áreas, sejam obras literárias, artigos, monografias, teatro, cinema e música. No 

entanto, optamos pela edição exclusiva com ilustrações produzida pela editora 

brasileira Antofágica, que é conhecida por trazer os clássicos da literatura para 

os novos tempos, com edições ilustradas que trazem outros significados para 

as obras. Assim, este estudo servirá, primordialmente, para explicitar como as 

ilustrações presentes nessa edição de O Médico e o Monstro dialogam com o 

texto, criando outras manifestações semióticas e como esse dialogo reforça o 

sentimento do horror na obra literária. 

Outrossim, além da identificação com o tema, fizemos uma busca 

sobre trabalhos, e, mesmo sabendo da existência de inúmeras outras 

pesquisas tendo como corpus essa história, podemos ser precursores, de certo 

modo, pois traremos novas descobertas, por estarmos tratando de uma edição 

ilustrada de livro recém lançado, mais precisamente em agosto de 2020, 

objetivando contribuir nos estudos na área de literatura e semiótica da cultura. 

Por fim, academicamente, servirá de base para, a partir dela, surgirem novas 

oportunidades de pesquisa na área, bem como servir de objeto de estudo para 

trabalhar outros temas na área da literatura e da semiótica da cultura. 

Aqui analisamos a presença das imagens no livro O Médico e o Monstro 

expondo seu potencial na construção de sentido dentro da obra, na edição 

ilustrada produzida pela editora Antofágica, sendo uma análise à luz da 

Semiótica da Cultura. Focamos no caráter subjetivo do objeto analisado, na 

expectativa de compreender como essas imagens influenciam na compreensão 

da obra literária e como as relações intersemióticas ajudam a construir o horror 

na referida obra, mensurando e valorizando essencialmente o aspecto 
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subjetivo. Tivemos como finalidade conseguir subsídios voltados para 

compreender as motivações para a produção e a interpretação dos significados 

atribuídos às imagens no referido livro, fazendo essa investigação se aproximar 

do que Creswell (2014) afirma sobre a realidade. Ou seja, a realidade não é 

dada, mas sim construída por quem vivencia determinado fenômeno, usando 

da percepção para construir interpretações e significados.  

O Médico e o Monstro é um clássico dos livros de terror, e este trabalho 

busca entender como o diálogo entre a literatura e as imagens ajudam a 

reforçar este sentimento na obra. Essa edição conta com cerca de 60 imagens 

que ilustram o livro, das quais selecionamos 17 que serviram como corpus para 

a análise. A compreensão do texto linguístico e imagético se dará a partir da 

leitura dos símbolos e signos que os compõem. As imagens e obra serão 

analisadas fundamentando-se na Semiótica da Cultura, buscando entender 

como ocorrem os diálogos entre os sistemas semióticos presentes na obra. Os 

estudos teóricos e reflexões de autores como Lovecraft (2020), conceituando o 

horror na literatura; Freud (1919) com estudos sobre o “Das Unheimliche1”; 

Lótman (1996, 2000) e, Machado (2003), com os conceitos da semiótica da 

cultura são fundamentais no processo de desenvolvimento desta pesquisa, 

bem como o dicionário dos símbolos de Chavalier e Gheerbrant (2012). 

 
1 O “Das Unheimliche” Segundo Freud (1919), é o movimento daquilo que era familiar, muito 

conhecido, mas se torna infamiliar, e se desfamiliariza. Esse é um conceito postulado por 
Freud no seu ensaio de 1919. 
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2. A SEMIÓTICA DA CULTURA 

O objetivo deste capítulo é expor e discutir os principais conceitos da 

Semiótica da cultura. Em seguida, discutirá os elementos da teoria do horror 

propostos pela literatura, bem como pela teoria psicanalítica. O capítulo 

apresenta extrema importância, pois suas discussões trazem o aporte 

necessário para a análise do texto literário e ilustrações que compõem a obra 

O Médico e o Monstro. 

 

 2.1 Estudos Semióticos 

A premissa da semiótica da cultura é que a cultura “é a combinatória de 

vários sistemas de signos, cada um com codificação própria” (MACHADO, 

2003, p. 27). Esse viés teórico-crítico apresenta a cultura como um mecanismo 

que conserva e transmite informações a partir de uma determinada linguagem 

e transforma mensagens, não de maneira independente, mas sim na relação 

com outros sistemas. Essa conceituação surgiu durante os estudos anuais 

feitos na Escola de Tártu-Moscou2 em seminários de verão nos anos 60, na 

tentativa de compreender qual a importância da linguagem dentro da cultura 

como produção humana.  

A partir daí, surge a crítica à noção de totalidade, que diz respeito ao 

estruturalismo3 e os conceitos postulados por Ferdinand Saussure, pois eram 

estudos direcionados apenas ao texto escrito. Diante disso, os estudiosos das 

mais diversas áreas do conhecimento, como: biologia, cibernética, literatura, 

antropologia etc, se reuniram para discutir o que caracterizava a cultura. Essa 

pluralidade de áreas acreditava que é o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento ajudaria a entender melhor esse fenômeno. Isto posto, surge a 

noção de traço distintivo, pois, para Semiótica da Cultura, segundo Machado 

(2003), sistemas tão diversos não podem ser colocados como um único 

elemento de cultura da linguagem. Por essa razão, esses feixes de traços 

distintivos estão nas características e nas singularidades de cada elemento da 

cultura, delimitando e diferenciando essas áreas. Em suma, a cultura é 

 
2 No decorrer do texto, adotaremos a sigla ETM para se referir a Escola de Tártu-Moscou. 
3 Sob a perspectiva Estruturalista, a língua é um sistema e a linguagem a representação do 
pensamento, o texto era visto unicamente como um produto da consciência do sujeito produtor, 
sem levar em conta o interlocutor.  
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composta por essas diversas esferas e elementos com seus feixes de traços 

distintivos interagindo e dialogando entre eles. 

Por conseguinte, para ETM, a linguagem é o campo que conecta todos 

os âmbitos da vida, por esse motivo, buscaram entender como essas 

linguagens e todas as formas de expressá-las são estabelecidas na cultura. De 

acordo com Irene Machado, 

o que está na pauta de toda essa prática investigativa é a 
compreensão do mundo como linguagem, que se manifesta em 
variadas formas de comunicação e em domínios igualmente 
diversificados. (MACHADO, 2003, p. 26) 

 

Dessa forma, essa compreensão se dá a partir de uma intervenção 

denominada “tradução da tradição”, que compreende a relação entre esses 

sistemas e culturas como uma experiência enriquecedora, mútua e dialógica. 

Tais relações dialógicas: 

 

Pressupõem sentido, no entanto elas não existem no sistema 
da língua [...] as relações dialógicas são relações (semânticas) 
entre toda a espécie de enunciados na comunicação. [...] Dois 
enunciados, quaisquer que sejam, se confrontados em um 
plano de sentido (não como objetos e não como exemplos 
linguísticos) acabam em relação dialógica.” (BAHKTIN, 2003, p. 
323) 

 

Do mesmo modo, podemos compreender as relações entre esses 

sistemas como uma relação semiótica. Para Bakhtin, “[...] o simples fato de 

toda cultura ser uma unidade aberta já é um indicativo de que é próprio da 

cultura interagir e conduzir sua ação em direção a outra, [...] experimentar 

outra.” (MACHADO, 2003, p. 28). Ademais, traz duas concepções importantes: 

a primeira trata a cultura como uma “unidade aberta” a qual forma a existência 

da temporalidade, pois perpassa o tempo a maneira que a cultura se 

desenvolve, se configura e se expande; a segunda é de que toda identidade de 

uma cultura se dá a partir da extraposição, isto é, o olhar do outro.  

Segundo Bakhtin, (apud MACHADO, 2003, p. 28) um dos recursos 

mais importantes na compreensão da cultura é a extraposição, pois: “A cultura 

alheia só se manifesta mais completa e profundamente aos olhos de outra 

cultura”.  O diálogo entre culturas fortalece e redescobre o sentido entre elas, 
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superando “o caráter fechado e unilateral desses sentidos, dessas culturas.” 

Esse encontro dialógico fortalece e enriquece ambas de maneira recíproca, 

conservando sua totalidade “aberta”. 

Nessa perspectiva, a noção de cultura “aberta” fundamentando a 

experimentação já era defendida pelos formalistas russos, como por exemplo, 

a colocação de Eikhenbaum (apud MACHADO, 2003, p. 29) que diz “[...] não 

existe cultura pronta. [...] Tudo o que há de novo na arte se apresenta, antes de 

tudo como experimentação e provoca, por isso mesmo, a incompreensão ou a 

cólera do público”. Essas colocações e as de Bakhtin foram essenciais para o 

avanço da ideia que diz respeito à tradução da tradição.  

Para Lótman (1996), o processo de tradução da tradição descreve as 

linguagens, bem como os textos que já possuem sentido para um grupo social. 

Ou seja, os textos fazem parte da memória coletiva, passando assim por 

processos de organização ao dialogarem com outros grupos. Diante disso, 

esses códigos culturais são conhecimentos não hereditários, pois criamos, 

recriamos e transmitimos de um para o outro de uma maneira não genética, 

transformando a própria realidade em textos da cultura. Logo, entende-se a 

tradução da tradição como um “encontro de diferentes culturas a partir do qual 

nascem códigos culturais” (MACHADO, 2003, p.30). Em outras palavras, a 

cultura é a informação que precisa ser sistematizada e traduzida para entender 

suas influências. Precisamos entender quais os códigos que a compõem para 

compreender como partir deles irão surgir novos elementos. 

 

2.2 Modelização 

Como mencionado anteriormente, conforme Machado (2003), a ETM 

era formada por estudiosos das mais diversas áreas, como antropologia, 

linguística, literatura, dentre outros, que compartilhavam suas concepções e as 

apresentavam oralmente em eventos conhecidos por Seminários de Verão. 

Alguns desses estudos foram publicados em coletâneas, assim, disseminando 

esses estudos numa esfera maior, que iam além dos encontros anuais desses 

estudiosos, onde traziam novos conceitos. Diante de todo poder discursivo, o 

grupo de pesquisa passou a ser considerado uma “escola”:  
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[...] é possível dizer que a ETM surgiu sob a forma de um 
conhecimento aplicado para o estudo da linguagem e dos 
sistemas de signos. Por semiótica aplicada estou entendendo a 
prática semiótica que, em vez de simplesmente transportar 
teorias para a análise do objeto que, dessa forma, tem de 
conforma-se a elas, deriva teorias pelo exame das 
propriedades a partir do próprio objeto. A semiótica é, 
sobretudo, um exercício de questionamento. (MACHADO, 
2003, p. 35) 
 

O ponto de partida da semiótica da cultura é questionar-se “como?”, no 

intuito de entender essa sistematização. Desse modo, faz-se necessário 

questionar o papel da linguagem na cultura para compreensão de outras 

manifestações culturais, que não se restringem apenas ao texto escrito. Logo, 

significa sistematizar a cultura nos seus mais diversos sistemas semióticos, 

seja visual, sonoro, pictórico, gestual, audiovisual. Nesse caso, o desafio maior 

para semiótica da cultura era compreender como se daria a dinâmica do 

diálogo entre esses variados sistemas. Assim, ficou evidente a urgência em 

adotar estrategicamente uma investigação desses sistemas levando em 

consideração a linguagem natural, portanto, percebe-se que um sistema 

semiótico não se constitui em detrimento do outro. 

A partir disso, consoante a Machado (2003), dá-se a definição do 

núcleo conceitual duro da semiótica da cultura, o qual diz respeito à 

sistematização da cultura, ou seja, compreender a cultura como um grande 

texto, construído hierarquicamente a partir dos sistemas de signos. Esses 

textos, que refletem e se estruturam a partir da língua natural e das mais 

diversas codificações, fomentam o sentido do que chamamos de conteúdos da 

cultura.  

Machado afirma “[...] parto do princípio de que a cultura dispõe de 

mecanismos semióticos que lhe são inerentes. Um deles é o processamento de 

toda e qualquer cultura em texto graças ao dispositivo da memória.” 

(MACHADO, 2003, p. 38). Esses signos estão armazenados na memória 

coletiva de uma sociedade, os quais são transmitidos de maneira não genética 

de uma geração para outra das mais variadas formas, seja através da 

literatura, arte, religião, etc. É aqui onde a cultura se conserva, transformando 

aspectos da realidade em textos da cultura a partir da sistematização dos 

signos.  
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Partindo disso a ETM buscou algumas estratégias para análise mutua 

desses sistemas semióticos, recorrendo à “noção de sistema modelizante e à 

teoria da modelização” (MACHADO, 2003 p. 44). O processo de modelização, 

enquanto sistema, organiza os códigos culturais os quais discutir e sua relação. 

Segundo Machado (2003), a função dos sistemas modelizantes é estruturar a 

cultura, transformando o que, até então, poderia não ser considerado texto em 

um texto da cultura. Em outras palavras, o conceito de modelização diz 

respeito ao processo de estruturação da linguagem.  

Temos, inicialmente, o conceito de modelização em primeiro grau, a 

linguagem natural que “não é só um dos sistemas mais precoces, mas também 

o mais poderoso sistema de comunicação da colectividade humana” (LOTMAN, 

1978 p. 37), onde o pensamento e a consciência humana são construídos, o 

qual se molda toda a cultura, proporcionando, a partir dela, conseguirmos 

estruturar as demais linguagens. Em outras palavras, a língua natural modeliza 

a realidade, que funciona como alicerce do intermédio social. Essa estrutura 

serve como base para interpretarmos outros sistemas modelizantes, como as 

linguagens artísticas, que são consideradas sistemas modelizantes 

secundários. Assim sendo, seja na pintura, no teatro, no cinema, na música, ou 

em qualquer outra linguagem artística, é possível enxergar “objectos 

semióticos”, pois, cada um tem codificação própria. Dessa maneira, Lotman 

(1978) descreve a arte como sistema modelizante secundário (ou segundo 

grau) e a obra nela constituída como um texto produzido nessa linguagem. Os 

sistemas secundários podem não ter a estrutura da língua natural, em 

contrapartida, a semiótica da cultura diz que ela tem estruturalidade. Isto quer 

dizer que esses textos “espelhados na língua natural [...] promovem a 

manifestação de sentido dos conteúdos da cultura. São dispositivos pensantes 

que se organizam para dar sentido à vida interna de um determinado grupo” 

(VELHO, 2009, p.254). Ao lidarmos com obras artísticas, buscamos entender 

como elas se estruturam. Eis o nível secundário: 

 

A preocupação com os sistemas modelizantes da cultura surge 
em função da necessidade de examinar suas linguagens no 
sentido de valorizar o potencial comunicativo de suas práticas, 
manifestações ou fenômenos.” (MACHADO, 2003, p. 50). 
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A partir disso, compreendemos a necessidade dos sistemas 

modelizantes para o processo de análise, pois é partindo da língua natural que 

começamos a organizar a composição de um determinado “objecto semiótico” 

para que ele possa ser estruturalizado e, sobretudo, interagir e dialogar com 

outros textos da cultura. 

Para semiótica da cultura, o diálogo entre esses sistemas modelizantes 

propicia a criação de um campo de interação, configurando-se na materialidade 

dos signos dos textos da cultura.   

Cada linguagem artística, possui seus limites. Esses limites definem 

cada linguagem. Por isso, é importante que haja uma fronteira que delimite o 

encontro entre signos distintos para que também favoreça o diálogo entre eles, 

possibilitando o diálogo entre diversas linguagens distintas. É aqui que se dá o 

processo de “tradução”, que consiste justamente no contato com essas duas 

ou mais linguagens, buscando construir novos sentidos.   

 

2.3 Semiosfera e fronteiras 

O conceito de Semiosfera foi criado por Lótman (2001) para explicar a 

cultura como um organismo onde não deve haver a separação dos aspectos 

biológicos de aspectos culturais; o homem como parte do mundo que vive. Nas 

palavras de Americo (2012, p.7), “o conceito lotmaniano de semiosfera abarca 

todo o universo de sentidos e se aproxima da noção de cultura”. Lotman (2001) 

apresenta a semiosfera como um espaço homogêneo no qual as 

características individuais nos permitem defini-la e distingui-la de outras 

semiosferas, no entanto, é “composto por estruturas conflitantes”. 

A semiosfera é um espaço onde há possibilidade para se realizar 

produções das mais diversas novas informações e processos comunicativos, 

funcionando como a soma de diferentes textos e linguagens. Sendo assim, a 

semiosfera é um universo de signos, pois tudo é passível de ser estruturado 

enquanto objeto de conhecimento. Em outras palavras, a semiosfera seria um 

conjunto de linguagens sendo um local para a produção de cultura. Sua 

existência é necessária para o funcionamento das linguagens. A semiosfera é o 

campo da semiose, que surge quando unimos linguagens e signos diferentes, 

criando uma nova informação.  
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Para Lotman, o procedimento de tradução de toda prática social em 

signos, os quais acontece em qualquer cultura, só é possibilitado devido a 

existência de um espaço interacional semiótico de produção de sentido. Essas 

relações que o espaço semiótico proporciona são a chave para o seu próprio 

desenvolvimento.  

De acordo com Velho (2009), a semiosfera tem especificidades e 

disponibiliza elementos os quais podem ser acessados para dar condições à 

vida, à cultura. Nesse caso, seria a “esfera que possui as características 

distintivas que se atribui a um espaço fechado em si mesmo. Só dentro de tal 

espaço se torna possível a realização dos processos comunicativos e a 

produção de nova informação” (LÓTMAN apud VELHO, 1996, p. 23) 

Nesse sentido, essa mescla de elementos para criar uma nova 

informação se chama zona de fronteira. Para Lotman: 

 

A fronteira do espaço semiótico é uma posição funcional e 
estrutural muito importante, que determina a essência do seu 
mecanismo semiótico. A fronteira é um mecanismo bilíngue, 
que traduz as mensagens externas, em linguagem interna da 
semiosfera e vice-versa. Dessa forma, apenas com a sua ajuda 
a semiosfera pode entrar em contato com o espaço não 
semiótico e extrassemiótico. (LOTMAN, 1996, p. 13-14) 

 

Ou seja, local de troca e tradução. Esta transmissão de informação, 

tradução e resistência, igualmente “determina gerações de sentido, e 

surgimento de nova informação”. Para isto, surge um “novo sistema dialógico”, 

que é marcado pelo “intercâmbio de informação”, gerando uma reciprocidade 

(LOTMAN, 1996, p. 17-18). Em outras palavras, se estabelece uma noção de 

fronteira que servirá para ilustrar os limites da semiosfera, então, a partir desse 

“filtro” que preserva as especificidades de cada código, que acontece o 

intercâmbio de informações entre os mais diversos espaços semióticos. E para 

complementar, 

 

pelo fato do espaço semiótico ser interseccionado por 
numerosas fronteiras, cada mensagem que se move através 
dele deve ser traduzida e transformada várias vezes, 
transformando-se o processo de geração de novos textos 
numa bola de neve. (LOTMAN, 2000, p. 140).   
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Nessa perspectiva, as funções do texto nos passam a informação que 

traduz a realidade em linguagem, tendo começo, meio e fim, transmitindo, 

transformando e produzindo novas mensagens. O ponto de interação é de 

suma importância, pois é possível intermediar as relações entre variados 

espaços à procura de criar novas informações. Sendo assim, fatores externos 

ao espaço semiótico passam por um filtro e são concebidos como uma nova 

informação, ou seja, acontece a tradução.   

 

3. LITERATURA E HORROR 

A teoria literária descreve uma das formas de expressão humana, nos 

dando subsídios para tentar entender o que é ser literário na linguagem escrita. 

Existem diversos gêneros literários, dentre eles está o romance. Para Bakhtin 

(1988), o romance é um gênero que está em contínua transformação e 

evolução, imitando a natureza humana inacabada. Do mesmo modo, Antonio 

Candido (1976) diz que “o romance se baseia, antes de mais nada, num certo 

tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício”. É essa verossimilhança com o 

real que consagra o romance como um dos gêneros literários mais populares 

desde o final do século XVIII.  

O romance não é um gênero puro, pois ele canibaliza e incorpora tudo 

que está ao seu redor, carregando, também, muitos gêneros não literários. 

Dentro da obra que será analisada posteriormente, podemos encontrar, por 

exemplo: horror, histórias de detetive; estudos de caso (gênero cientifico), 

sendo assim, “O médico e o monstro” é um romance híbrido e além disso, 

epistolar.  Aqui, focaremos no horror e nas sensações que esse romance 

desperta.  

A literatura de horror lida com aquilo que você consegue ver, sente 

repulsa, medo de acontecer com você. O horror é fisicamente violento, Ann 

Redcliffe diz que o horror “dilata a alma”, pois choca o interlocutor sobre aquilo 

que se consegue enxergar.  

O horror está em toda parte e tem fascinado os seres humanos desde 

o princípio, desde os primeiros sinais de nossa consciência da nossa própria 

mortalidade. O sofrimento é universal, mas o horror é exclusivamente humano. 
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O horror ao perigo está no nosso mecanismo de sobrevivência desde os 

tempos imemoriais, tudo o que não havia aparato intelectual para explicar 

causava medo, assustavam. Essa perspectiva vai de encontro às colocações 

de Lovecraft, que tem como premissa que: 

 

A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o 
medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o 
medo do desconhecido. Poucos psicólogos contestarão 
esses fatos e sua reconhecida verdade deve estabelecer, 
para todos os tempos, a autenticidade e dignidade da ficção 
fantástica de horror como forma literária (LOVECRAFT, 
2020, p. 15). 

 

 Além do medo e do horror serem essencialmente humano por termos 

consciência desse sentimento, também temos a curiosidade de saber o que 

são as coisas que nos assustam, como trovão, fogo, o ataque de um animal 

feroz. Desde os nossos ancestrais, fabula-se, fantasia-se, elaboram-se 

histórias para justificar aquilo que coloca a sobrevivência em risco, aquilo que 

se confronta com a finitude do ser humano. Além disso, é movido por ritos 

antigos e misteriosos, como no antigo Egito. O sobrenatural, por assim dizer, 

foi previamente canalizado através dos ritos, religiões e o espiritual e  

 

aparece como ingrediente no folclore mais primitivo de todas as 
raças, e é cristalizado nas baladas, crônicas e escritos 
sagrados mais arcaicos [...] uma característica saliente no 
elaborado cerimonial mágico com seus rituais para evocação 
de demônios e espectros que floresceu desde tempos pré-
históricos. (LOVECRAFT, 2020, p.21) 

 

A linguagem, o verbo, a palavra vêm antes de tudo, nós compartilhamos 

histórias sempre contando para alguém, uma caraterística inerente da tradição 

oral. Todas as entidades do terror clássico, como bruxas, vampiros, zumbis ou 

lobisomem eram disseminadas por bardos e velhas e “não precisaram de 

grande estímulo para dar o passo final cruzando a fronteira que separa o canto 

ou a história rimada da composição literária formal” (LOVECRAFT, 2020, p. 

22). No século XVII houve um momento crucial na qual surgiram as narrativas 

góticas, quando a palavra se torna literária, ou seja, todo compartilhamento e 

troca de histórias de forma oral se torna conscientemente literária.  
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O espirito do horror já existia na Europa há longos anos e tem uma 

história duradoura nas tradições e nos fatos que narravam, como: epidemias e 

queima das bruxas, o que se via, obviamente, refletido culturalmente na arte e 

literatura, segundo Lovecraft (2020), por meio de “gravuras grotescas”, citando 

o exemplo das gárgulas demoníacas de Notre Dame. Além disso, também 

teremos obras como Hamlet, Doctor Faust, as bruxas em Macbeth; onde há 

influências claras do medo que rodeava as pessoas em relação às bruxarias e 

ao demoníaco, que ajudavam a trabalhar a imaginação do interlocutor. Essas 

obras já pré-inauguram o que seria o conto e a novela gótica. São contos de 

horror, loucura, amor e morte que se passam em castelos imensos, rodeados 

por florestas sombrias, das quais se ouvem vozes e gritos sobrenaturais.  

Posteriormente, no século XVIII, [...] manifestações adquirem novas 

qualidades de assombro, estranheza e horror” (LOVECRAFT, 2020, p.25) e 

passam a se tornar mais numerosas, trazendo como resultado disso o 

nascimento de “uma nova escola de escrita; a escola ‘gótica’ do horrível e do 

fantástico na ficção”, em outras palavras, tudo aquilo que era capaz de 

assustar, aterrorizar, como: castelos assombrados, fantasmas, quadros que 

acompanham personagens com os olhos, entre outros; entende-se tudo isso 

como repertório do gótico.  

Em um momento crucial do século XVIII, tudo aquilo que mais 

aterrorizava as pessoas, em um contexto específico, vai para a literatura com 

uma consciência literária de uma composição ficcional, um acabamento 

estético/artístico nas narrativas góticas. Principalmente com “O Castelo de 

Otranto”, de Horace Walpole (1764), os nobres eram aterrorizados pela 

possibilidade de perda de seu castelo. A essência desse romance está no 

medo da perda de posses. A história é considerada pedra fundamental do 

gótico, o qual servirá de base para uma série de outros autores, que passam a 

usar de elementos narrativos, manuseando-os para causar esse efeito estético 

do horror e medo, isto é, toda maquinaria do gótico é usada como “forma 

literária dessa linguagem artística especializada em representar o imaginário 

negativo da modernidade [...] os medos de um tempo e de um espaço social” 

(FRANÇA, 2018, p.85) em uma consciência de uma composição ficcional, que 

está ligada à experiência.  
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O efeito estético do horror está diretamente ligado à resposta emocional, 

afetiva e reação do leitor, onde o  

horror tornara-se não mais uma ocorrência restrita a eventos 
extremos, raros e insólitos, mas um modo de experiência 
recorrente diante das transformações pelas quais passava o 
mundo ocidental. Fazia-se necessário uma arte a altura do 
cotidiano de experiências brutais, uma arte forjada em 
categorias estéticas [...] capazes de oferecer algum tipo de 
resposta a condição de perpétuo assombro a que o homem 
moderno estava submetido. (FRANÇA, 2018, p. 83) 
 

Portanto, essa modernidade requeria essa estética horrífica que o gótico 

carregava em suas narrativas. Em meados do século XVIII, o gótico vai se 

consagrando como a arte do horror, ou seja, o horror como categoria artística.  

O horror está presente na literatura gótica e adquire autonomia, 

trazendo o medo como elemento primordial das manifestações literárias nesse 

gênero de diferentes maneiras. O medo, antes de mais nada, faz parte do 

instinto de nós seres humanos e dos animais em geral. É algo que muda 

nossas sensações e nos põe em alerta, nos colocando em um estado de 

apreensão, conforme Cesarotto (2020, p. 10-11) 

 

No começo era o medo, noite antes da luz. Desde sempre e 
para sempre, a mais antiga das emoções, da humanidade e 
dos seus integrantes, assimila a ontogênese à filogênese. O 
medo tem suas raízes na infância, seja da espécie ou de cada 
um, originariamente desamparados. Como do desconhecido, 
por definição não se tem nenhum saber nem defesa possível, a 
angústia ocuparia o centro da subjetividade. 

 

O medo pode se manifestar no cotidiano, assim como, quando nada de 

errado está acontecendo; o medo está no subconsciente, e pode mostrar suas 

diversas faces de formas diferentes. Por conseguinte, Lovecraft (2020) reforça 

que todos esses instintos da natureza do homem, como o medo e as emoções 

moldam sua resposta ao meio em que ele se vê envolvido, e o horror dentro da 

literatura vem demonstrar isso. 

Um termo bastante usado nos últimos tempos é definido de horror 

psicológico, o qual não tenta tocar os medos “comuns”, obras que se encaixam 

nesse subgênero afetam a mente. O horror psicológico não está na apreensão 

por sustos, mas sim, na preparação que a obra faz aos poucos, enrolando o 
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leitor na teia, para quando se for percebido, esteja-se dominado. Tem todo uma 

escalada e preparação, coisas que incomodam acontecem num ambiente 

assustador, mas que nunca vem à tona; o horror incomoda, deixando o leitor 

no escuro. Todo enredo de uma obra de horror avisará o que está acontecendo 

aos poucos, mas ainda assim, o leitor não saberá o que, como, e de onde virá. 

Indo de encontro ao que foi posto por Lovecraft quando diz que “a atmosfera é 

a coisa mais importante, pois o critério final de autenticidade não é uma 

harmonização de um enredo, mas a criação de uma determinada sensação” 

(LOVECRAFT, 2020, p. 19). Nesse caso, o que define uma história como 

horror não é a intenção de quem produz ou o seu enredo, mas sim “pelo nível 

emocional que ela atinge em seu ponto mais banal.” Ou seja, deve ser feito 

com parcimônia, o horror depende do balanço e equilíbrio, precisa da leveza 

para que surja a parte pesada e forte. Dessa maneira, a obra consegue 

provocar e criar uma atmosfera de pavor através do desconhecido. Ao buscar 

no dicionário, percebe-se a natureza da palavra, que deriva do latim “horro,oris” 

a qual traduzida significa “arrepiar-se”. Nessa lógica, o horror é uma reação 

física desencadeada por um processo psicológico, na qual há a intenção de 

causar um sobressalto, um arrepio.  

           No início do século XIX, o horror vai se adensando e sendo incorporado 

as narrativas protótipos da psicologia, os componentes psicológicos dos 

personagens eram essenciais para composição da obra. Um dos principais 

autores desse século é E. T. A Hoffmann, escritor alemão, que de acordo com 

(Calvino, 2004, p. 49), “a descoberta do inconsciente ocorre precisamente aqui, 

na literatura romântica fantástica, quase cem anos antes que lhe seja dada 

uma definição teórica”. Um de seus contos mais famosos, “O homem de Areia” 

serviu como base para estudos psicanalíticos de Freud, o qual teve forte 

influência na elaboração do ensaio “Das Unheimliche” ou “O inquietante” 

(1919).  

O ensaio “Unheimliche” é fundamental pra entender os movimentos do 

horror e as narrativas assustadoras.  O “Das Unheimliche” é onde Freud (1919) 

tenta explicar as potencialidades da concepção das palavras. Considerando 

que ele parte da palavra “heimlich”, em alemão que significa familiar, 

doméstico, “por ser atinente à privacidade do ‘lar’, em oposição ao público, 

denota também o que é íntimo, oculto da vista alheia e até mesmo sigiloso” 
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(IANNINI; TAVARES, 2019, p. 18) e a partir do momento que se acrescenta o 

prefixo “un” e inverte o conceito, é aqui onde está o problema, onde se abre 

diversas possibilidades.   

No Brasil, tivemos três traduções desse termo. A primeira foi “O 

estranho”, da editora Imago (1990), “O inquietante” da Companhia das Letras 

(2010), e em sua tradução mais recente “O Infamiliar” pela editora autêntica 

(2019). O percurso desse termo “Das Unheimlich” na língua portuguesa nos 

ajuda a entender do que se trata esse elemento que Freud (1919) está 

descrevendo em seu ensaio. Segundo Freud (1919), o estranho é o movimento 

daquilo que era familiar, muito conhecido, mas se torna infamiliar, se 

desfamiliariza e ocorre o recalcamento do eu. Diante disso, o retorno desse 

sentimento que era “infamiliar” causa a inquietação, e isso se relaciona 

diretamente ao horror. Esses sentimentos estão diretamente ligados à estética 

do horror. Em “O estranho”, ele se refere a algo que a gente não conhece. Ao 

passo que, quando se trata do “O inquietante”, foca-se no efeito provocado 

pelo “Das unheimlich”, ou seja, no efeito de algo que percebemos em outro 

elemento ou ser. À medida que “O infamiliar” é o que mais se aproxima do 

conceito original, no sentido de que “nada tem realmente de novo ou de 

estranho, mas é algo íntimo à vida anímica desde muito tempo e que foi 

afastado pelo processo de recalcamento” (FREUD, [1919] 2019, p. 85). Dito 

outra forma, a nossa mente no processo da existência vai fazendo escolhas, 

opções, sob o que irá manter ou não no nível consciente, nesse sentido “o 

infamiliar seria propriamente algo do qual sempre, por assim dizer, nada se 

sabe. Quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que está a sua volta, 

menos é atingida pela impressão da infamiliaridade quanto as coisas ou 

acontecimentos.” (FREUD, [1919] 2019, p. 33). Só que, alguns elementos, 

experiências ou questões, provocam incômodo, ao ponto de que, jogamos para 

o nosso inconsciente, reprimindo, recalcando no nosso nível inconsciente, 

melhor dizendo, transformamos o que era conhecido em desconhecido. É 

justamente nesse ponto que se começa a operar o horror.  

 

“O inquietante” é um desses domínios. Sem dúvida, relaciona-
se ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror, e 
também está claro que o termo não é usado sempre num 
sentido bem determinado, de modo que geralmente equivale 
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ao angustiante. É lícito esperarmos, no entanto, que exista um 
núcleo especial [de significado] que justifique o uso de um 
termo conceitual específico. Gostaríamos de saber que núcleo 
comum é esse, que talvez permita distinguir um “inquietante” 
no interior do que é angustiante. (FREUD, 2019, p.329- 330) 

 
 

Na literatura, quando a obra mais sugere do que mostra, a mente 

humana acaba por preencher as lacunas com o que se imagina ser mais 

apavorante, ou seja, os traumas que se escondem de nós mesmos. Obras 

como essa apelam para o escondido, e é responsabilidade do leitor que 

preencherá as lacunas que provocam o incômodo; o “unhemlich” vai provocar 

isso. Neste sentindo, no fundo da sua mente há o temor de que aquilo pertença 

a você. Essa temática é recorrente nas mais diversas obras de horror/gótico, o 

reprimido, o escondido, o passado que vêm à tona. Aqui representado em O 

Médico e o Monstro, onde ao longo do romance, os personagens não 

conseguem olhar para o Mr Hyde, não conseguem descrever a criatura, dizem 

que ele parece um borrado. Entramos aqui na experiência do sujeito, pois ao 

olharem para ele acabam enxergando o próprio incômodo delas, ou seja, seu 

próprio lado sombrio, o Mr Hyde seria o espelho delas, o qual enxergam algo 

que não querem que venha à tona, algo que está escondido no inconsciente. 

Se olharmos com base na construção do unheimlich, veremos que isso 

provoca angústia, não querer reconhecer que aquilo pode acontecer conosco. 

A edição aqui analisada de “O Médico e o Monstro”, percebemos que se 

trata de uma obra do estranho/familiar, pois aborda a dualidade do homem, ou 

mais precisamente, por meio de texto e imagem cria o sentimento de angustia 

e uma atmosfera de apreensão diante de algo desconhecido. O paradoxo do 

desconhecido, mas também conhecido para nós, então aqui está onde o 

unhemlich opera.  
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4. CONSTRUINDO O HORROR À LUZ DA SEMIÓTICA DA CULTURA 

 

Anteriormente, abordamos sobre a Semiótica da Cultura e como o horror 

é construído dentro da literatura. Neste capítulo, expomos 17 ilustrações e 

mostraremos como o diálogo entre o texto linguístico/literário e ilustrações 

reforçam o sentimento de horror na obra analisada. Observaremos também 

como a presença dos mais variados signos que compõe a cultura ajudam na 

construção desses novos significados.  

 

Ambientado em Londres no final do século XIX, O Médico e o Monstro é 

um exemplo do que acontecia na literatura de horror daquela época. Publicada 

em Londres no ano de 1886, a obra entrou para o hall dos clássicos do século 

XIX após Robert Louis Stevenson, escritor Escocês, passar três dias inteiros 

escrevendo esta obra. A partir daí nasceu o livro que é o resultado da loucura 

do autor, e a concretização de um sonho que ele teve e acabou sendo 

considerado “uma parábola para modernidade”. (palavras do próprio autor). 

O primeiro capítulo da obra é muito esclarecedor, nos apresentando o 

narrador da história: o advogado Utterson, personagem com pretensão de 

articular toda a narrativa. Em uma de suas falas iniciais, que, às vezes, passa 

despercebido para alguns leitores, diz: “Sou simpático à heresia de Caim” 

(STEVENSON, 2020, p. 26) revelando, de forma velada, que tem a síndrome 

de Caim, ou seja, Utterson via na figura do Henry Jekyll um irmão. No decorrer 

da história ele observa o que acontece na vida do médico e se omite, deixando 

o amigo ir sozinho para o calvário, confirmando sua fala inicial. Utterson está 

sempre querendo saber quem é Mr. Hyde, para quem Dr. Jekyll deixara em 

testamento toda sua riqueza, pois não sabia quais das versões ele iria adotar, 

se Jekyll ou Hyde. Assim, coube ao Utterson montar esse quebra-cabeça no 

decorrer da investigação. 

Jekyll é exposto na obra como um ser respeitável, amistoso, mas que 

nunca se casou, não teve filhos, padrão contrário para época. É um médico 

que tenta colocar em prática suas pesquisas e acaba confundindo outros 

médicos ao invés de ajudar. Então coisas estranhas começam a acontecer: 

assassinatos e uma figura estranha que costuma aparecer durante a noite, 

chamado Mr. Hyde, começa a morar na casa do Dr. Jekyll. Sob o olhar de 
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Utterson, Hyde é caracterizado com uma aparência desforme, um corpo baixo 

“mantinha a pose como um verdadeiro Satanás” (STEVENSON, 2020, p.34).  

Um ser que ninguém gostaria de manter contato, pois era um “homem 

demoníaco”. 

 

 

Figura 1 – O Médico e o Monstro – p.37 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

Na imagem acima, notamos a clara articulação entre ilustração e texto, 

com relação a caracterização do Mr Hyde, como por exemplo  

 

Não é fácil descrevê-lo. Há algo de errado com sua aparência, 
algo bem desagradável, algo puramente detestável. Nunca vi 
um homem tão desprezível, e eu não sei bem por quê. Deve ter 
algo deformado; ele passa uma forte impressão de 
deformidade, apesar de eu não conseguir explicar como. É um 
homem de aparência extraordinária e, mesmo assim, não 
posso detalhar nada especifico. [...] Não poderei descrevê-lo. E 
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não se trata de falha de memória, pois eu poderia reconhecê-lo 
agora mesmo. (STEVENSON, 2020, p. 40) 

  

 O diálogo entre texto e imagem acontecem por meio de uso de signos 

para reforçar a caracterização de visão aterrorizante e infamiliaridade do Mr 

Hyde. Nos referimos a infamiliaridade postulada por Freud (1999) que coloca 

que “o infamiliar seria propriamente algo do qual sempre, por assim dizer, nada 

se sabe”. Nesse sentido, a aparência do Hyde causava algo que nem mesmo 

quem o avistava conseguia descrever tamanho sentimento.  

 A palavra “MAD” em destaque na imagem, por exemplo, em sua 

tradução para o português, temos o significado de “louco; furioso; maluco; 

doido; raivoso...” a qual dialoga com as características descritas no próprio 

texto do livro. “MAD” também era um programa e uma revista de sátiras e 

paródias da cultura pop americana. O que caracteriza a revista MAD é 

especialmente o seu garoto da capa. Ele foi ressignificado nesta imagem, pois 

não é apenas o MAD. Ele está com maquiagem, pelos em excesso, além de ter 

um cachorro de fundo que come um peixe embalado para presente e, com 

isso, se torna o próprio presente. O cão assume o lugar do peixe, um toma o 

lugar do outro. Logo, percebemos as mais variadas semiosferas dialogando 

entre elas para criação de novos significados, confirmando o que foi postulado 

por Lotman e citado no artigo de Ekaterina (2017):  

 

Nenhuma cultura é capaz de limitar-se a apenas uma 
linguagem. O sistema mínimo é formado pelo conjunto de duas 
linguagens paralelas, por exemplo, a verbal e a plástica. 
Posteriormente, a dinâmica de qualquer cultura passa a incluir 
a multiplicação do conjunto das comunicações semióticas 
(LOTMAN, 2001, p.563 apud AMÉRICO, 2017, p.11). 

  

 Durante todo a obra, esses diálogos e dinâmicas que acontecem entre 

as mais diversas semiosferas acontecem para reforçar o sentimento de horror 

no do texto literário. No caso desta imagem, o cão tornar-se peixe, assim como 

o Mad tornar-se outra personagem, nos indica o caminho duplo que tomará a 

narrativa. 

Seguindo a história, Hyde, aqui não será caracterizado unicamente pela 

sua aparência, mas o discurso sobre a ausência de humanidade atravessará 

toda a obra, como no trecho “o rosto de um homem que não possuía resquício 
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algum de misericórdia” (STEVENSON, 2020, p. 53-54). No século XIX não 

existia a possibilidade para se trabalhar os pontos negativos do homem e 

buscar uma melhora, cavalheiros deveriam se comportavam como cavalheiros. 

Mr Hyde não se encaixava no padrão esperado da época, era um assassino 

perverso que agia através dos instintos de pura violência.  

Utterson, preocupado com seu amigo Jekyll, via em Hyde uma figura 

que oferecia riscos e provavelmente estava chantageando o Jekyll para que ele 

lhe deixasse toda sua herança. “Chantagem, penso eu. Um homem honesto 

pagando um alto preço por alguma escorregada” (STEVENSON, 2020, p.36). 

Jekyll havia deixado uma carta com Utterson contendo um testamento, na qual 

declara que  

no caso da morte de Henry Jekyll [...] todas as suas posses 
passariam às mãos de seu ‘amigo e benfeitor Edward Hyde’ 
[...] e em caso de ‘desaparecimento do médico ou ausência 
inexplicada por qualquer período que excedesse três meses’, o 
supracitado Hyde assumiria os deveres e receberia os direitos 
de Jekyll sem qualquer atraso e livre se quaisquer obrigações. 
(STEVENSON, 2020, p. 46) 
 
 

 

 

Figura 2 – O Médico e o Monstro – p.48/49 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

Utterson passa a ver em Hyde um potencial assassino em busca de 

sua herança. Na figura 2, vemos a palavra escrita em inglês, “Murder”, que 

traduzida para o português significa “Assassino”. Em tom de vermelho, cor que 

remete, nesse caso, ao sangue. Segundo o dicionário dos símbolos  

Universalmente considerado como um símbolo fundamental do 
princípio da vida, com sua força, seu poder e seu brilho, o 
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vermelho, cor de fogo e de sangue, possui, entretanto, a 
mesma ambivalência simbólica destes últimos, sem dúvida em 
termos visuais, conforme seja claro ou escuro. (CHEVALIER E 
GHEERBRANT, 2012, p.944) 

 

Além do mais, vejamos que o Murder é escrito como se fosse com os 

dedos pintados de sangue. Seria esse o sangue das vítimas ou uma assinatura 

do próprio Hyde? Mais ao fundo a imagem que nos lembra um soldado, Red 

Coats, fazendo uma menção ao século XIX. Nesse caso, refere-se a procura 

pelo assassino. Sendo assim, Utterson decide ir à procura do Sr. Hyde. Então, 

vai em busca de respostas a respeito de seu paradeiro, questionando um 

amigo de longa data de Jekyll, Lanyon. 

 
Figura 3 – O Médico e o Monstro – p.42/43 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 

A figura 3, diz respeito à imagem que abre o capítulo no qual o Utterson 

vai em busca das respostas. Percebemos nela elementos do imaginário infantil, 

posto aqui como uma figura de horror. Em evidência temos o Mickey Mouse, 

personagem clássico da Disney, com dentes ferozes e sangue escorrendo 

entre eles, já em segundo plano, temos o Topo Gigio, um ratinho fofo de 

bochechas coradas, a imagem de uma figura cativante. Tanto Mickey quanto o 

Topo Gigio são ratos. Mas o que interessa é a versão que eles apresentam 

entre si. Dessa forma, podemos perceber que a ilustração, nesse caso, dá 

ênfase à caracterização do Hyde, um ser monstruoso e feroz, o qual 
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aparentemente, está se aproveitando da bondade do Jekyll. É nessa 

montagem entre ícones da cultura pop, que acontece a tradução da tradição 

que “pode ser assim compreendida como um encontro entre diferentes culturas 

a partir do qual nascem códigos culturais que funcionam como programa para 

ulteriores desenvolvimentos.” (MACHADO, 2003, p. 30). Nesse caso, o horror 

vai sendo construído através desses processos. 

Adiante, vai se percebendo a falta de humanidade do Hyde, o que 

reforça a caracterização que o próprio Utterson faz ao vislumbrar a figura que: 

 

Era um sujeito pequeno e com roupas simples e a visão de sua 
pessoa [...] comunicava pura aversão ao observador [...] era 
pálido e atarracado, dando uma impressão de deformidade, 
apesar de não sofrer de nenhuma má-formação, tinha um 
sorriso detestável, [...] tinha uma voz sussurrante e rouca, um 
tanto quebrada [...], mas nem todas as coisas juntas poderiam 
explicar a repulsa, o ódio e o medo que o Sr. Utterson havia 
experimentado. [...] Há outra coisa, se ao menos eu 
conseguisse identificar o que é. Que Deus me proteja... ele mal 
parece um homem! Algo de troglodita, seria essa a palavra? 
[...] uma alma imunda que transcende e transfigura [...] Pobre 
Jekyll... se alguma vez eu vi a assinatura do demônio na face 
de alguém, foi no rosto desse seu novo amigo. (STEVENSON, 
2020, p. 55-62) 

 

 Para sociedade do período vitoriano, Hyde era visto como um ser 

estranho, pois ele não seguia o modelo velado da sociedade da época, deste 

modo, não era aceito. Sua aparência estava condicionada a todas essas 

características as quais difamaria a sociedade, ou seja, Hyde era tudo de mais 

Infamiliar naquele contexto. Sua figura é o tempo todo constituída no 

Unheimliche, pois os outros, ao vê-lo, encontram nele a monstruosidade, a falta 

de humanidade, e não consegue de forma alguma especificar uma 

caracterização para esse personagem. Nesse sentido, enxergam o 

Unheimliche, o infamiliar, porém familiar, ao caracterizarem com a falta de 

humanidade, tendo como premissa o conceito de humanidade. 
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Figura 4 – O Médico e o Monstro – p.57 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 

Na figura 4, é possível perceber dois rostos, enquadrados em um 

mesmo espaço, um de frente ao outro. Do lado esquerdo um rosto rosado, 

olhos claros, boca corada. À direita, uma figura horrífica, dentes amarelados, 

aparência de troglodita, olhos esbravejados. Ao centro o nome Jekyll & Hyde.  

Dr. Jekyll traz a morte no nome, como deixa nítida a imagem, “Je” é um 

pronome pessoal em francês, que traduzido para o português significa “Eu”; a 

mancha vermelha representando o sangue, apenas na segunda silaba “Kyll” 

fazendo uma alusão a palavra em inglês “Kill”, que traduzida para o português 

significa “Matar”, Jekyll, seria assim, “Eu mato”. Na página 54 do livro, Utterson 

cita: “‘Se o Sr. Hyde gosta de brincar de esconde-esconde [...] com ele 

brincarei de pega-pega’” (STEVENSON, 2020, p. 54), na obra original, em 

inglês, aqui o personagem faz um trocadilho com a palavra “Hide” que 

traduzida para o português seria “esconderijo”, ou seja, o próprio nome do Sr. 

Hyde faz menção a esconderijo, segredo. Ele próprio é o segredo. Seria esse o 

mote para o Dr. Jekyll? Ele “mata” através do seu esconderijo, o seu Sr. Hyde. 

O Jekyll era um médico respeitável que dava aula e era tido como um 

bom professor. Um homem bom, abastado, dava festas e era bem relacionado. 

Mas, por pura vaidade, foi sucumbindo internamente aos instintos mais 
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animalescos dele, e esses sentimentos foram tomando forma. Logo, fez uso do 

que tinha de melhor, a medicina, na tentativa de mostrar para o mundo o que 

tinha preso dentro de si, uma vez que vivia em uma insatisfação eterna em ser 

bom e teoricamente perfeito.  

O Sr Hyde era uma versão do próprio médico que ele deixava obscura, 

até mesmo a própria deformidade era uma espécie de falta de uso, não era 

uma feição utilizada, não era uma versão dele mesmo trabalhada. Isso nos dá 

a entender que quando Jekyll faz uma bondade ou demonstra ser um homem 

bom, na verdade ele está praticando esse ato com intuito de mostrar para a 

sociedade o quão bom pode ser, embora, em seu íntimo, não seja tão bom 

assim. 

 

 
Figura 5 – O Médico e o Monstro – p.64-65 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 

Na figura 5, a imagem mostra elementos da caracterização, ao que 

parece a casa do Dr. Jekyll. A caracterização dos espaços também faz parte da 

construção da imagem dos personagens, bem como, segundo Lovecraft 

(2020), é um dos fatores importantes na criação de uma atmosfera para criar 

determinada sensação de horror.  

 

Do lado esquerdo, observamos uma lareira. No dicionário dos símbolos, 

Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 536) conceituam-na como um  

 

símbolo da vida em comum, da casa, da união do homem com 
a mulher, do amor, da conjunção do fogo com o seu 
receptáculo. Enquanto centro solar, que aproxima os seres, por 
seu calor e sua luz – além de ser também o local onde se 
cozinha a comida – a lareira é centro de vida, de vida dada, 
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Figura 7 - O Médico e o Monstro – p.70 – Captura de 
Tela do PDF do livro analisado 

Figura 6 – Capa do álbum “Goo” da banda Sonic 
Youth – Captura de tela do Spotify 

conservada e propagada. Por isso foi sempre honrada em 
todas as sociedades. Tornou-se, mesmo, um santuário no qual 
se pede proteção de Deus, celebrasse o seu culto e guardam 
as imagens sagradas. 

 

A lareira demonstra o lado familiar do Jekyll, mantendo sua imagem 

intacta perante a sociedade. Já ao lado direito, um ambiente caótico, uma 

figura sombria, manchas em vermelho. Dois lados de um mesmo ambiente, de 

um mesmo ser. Além do mais, podemos ver que há uma divisão nítida entre o 

que se considera superior e o que se considera inferior. Ocorre um processo de 

ressignificação. Jekyll está na parte superior da imagem, ao passo que Hyde 

está na parte inferior. Isso simboliza uma passagem de um plano civilizado, no 

plano superior, para um incivilizado, animalizado, no plano inferior. Ademais, 

temos uma mancha preta que pode ser interpretada como um carpete. E o que 

jogamos embaixo do carpete? Aquilo que não queremos mostrar, a sujeira, o 

defeito, o sujo, de forma a ser, também uma menção ao nome de Mr. Hyde. 

Se temos essa polarização, também temos um intercâmbio. O nome do 

Dr. Jekyll, de certa maneira, está "descendo" sobre o carpete. E ao descer, ele 

sai do plano da lareira e se encaminha para o outro extremo, marcado por uma 

figura desproporcional. Essa figura está marcada por uma mancha de sangue. 

Não é meramente uma pintura, pois está borrada, o que significa uma marca 

de violência. Essa, assim como outras imagens utilizadas no decorrer da obra, 

ressignificam a correlação entre o que é "familiar" e o que é "infamiliar", como 

nos ensina Freud. É a presença deste "familiar" ocultado que vai caracterizar o 

terror, como aquilo que está no âmbito da impressão de violência. 
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No decorrer da história vai se percebendo como o bem e o mal, a 

dualidade do homem, vai se manifestando dentro de um único ser e é 

perceptível essa exposição no trecho a seguir: “Esse mestre Hyde, se for 

investigado [...] deve ter seus próprios segredos [...] segredos bem sombrios. 

Coisas que fariam os piores segredos de Jekyll parecerem uma manhã 

ensolarada.” (STEVENSON, 2020, p.69). Mal sabe Utterson que Jekyll e Hyde 

são tão próximos quanto ele próprio poderia ser do seu amigo.  

Acima, na figura 6, temos ilustração e texto linguístico dialogando entre 

si com outro elemento, que é a referência a um texto da cultura pop. 

Percebemos que a ilustração é baseada na capa de um dos Cds mais 

populares da banda Sonic Youth, “Goo”, (figura 7), que, assim como a obra 

analisada, tem também uma história de horror por trás. A capa do disco foi 

baseada na história dos “Assassinos do pântano”, que trata sobre um casal que 

aterrorizou a Inglaterra nos anos 60, assassinando crianças e adolescentes de 

maneira brutal.  

Esse diálogo entre elementos da cultura pop na composição das 

imagens é uma das características das ilustrações do desenhista Adão 

Iturrusgarai nesta edição de O Médico e O Monstro. Nesse processo, ocorre o 

que a semiótica da cultura enxerga como Tradução da Tradição, ou seja, a 

partir do diálogo entre sistemas de signos diferentes, um sistema ou objeto 

cultural é ressignificado em outro que, mesmo sendo um novo objeto, guarda 

similaridades com aquele do qual se originou. Observemos que, além da 

posição do casal, retomando a capa do LP do Sonic Youth, a ilustração de 

Iturrusgarai traz o mesmo texto, mas de forma borrada "Eu roubei o namorado 

da minha irmã. Foi um turbilhão, quente e rápido. Em uma semana nós 

matamos meus pais e caímos na estrada." [Tradução nossa].  

Como um processo de tradução da tradição, os elementos da capa 

foram ressignificados, tendo como esse par justamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde. 

Não foram os pais de Dr. Jekyll as vítimas, mas outras pessoas que habitavam 

as redondezas e que, por ventura, cruzaram o caminho de Mr. Hyde. Além 

dessas equivalências, notemos que as personagens da gravura não se 

repetem em nenhuma das outras, pois sempre assumem versões diferentes 

para a manifestação do terror. Nesse caso, não só a ilustração nos remete a 

uma história de violência e morte ao retomar a capa de Sonic Youth, como 
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também nos remete à indefinição daquilo que nos causa horror. Isto corrobora 

os ensinamentos de Lovecraft, ao apresentar o horror mais eficaz como uma 

impressão daquilo que nos causa medo, ao invés de uma apresentação literal 

desse sentimento. Esse diálogo propicia outras injunções, as quais 

reorganizam uma à outra gerando um campo o qual é sustentado pela 

interação, ou seja, o espaço semiótico, esse contexto contribui para sua 

modelização.  

 É nesse sentindo que um objeto semiótico que era lido como não-

cultura, passa a ser considerado um texto da cultura a partir da “tradução da 

tradição”. Esse processo ajuda a reforçar o sentimento que vai sendo 

construído dentro da obra, de que Jekyll é tão próximo de Hyde que abraça 

todas as atrocidades cometidas por ele.  

 

Figura 8 - O Médico e o Monstro – p.80 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 Dando continuidade, Jekyll segue afirmando para Utterson que se 

interessa demasiadamente pela figura do Hyde: 

[...] Tenho um grande interesse no rapaz. E, se por um acaso, 
eu não estiver mais por aqui, Utterson, desejo que me prometa 
que irá auxiliá-lo na garantia de seus direitos. Acho que é 
exatamente isso que você faria caso soubesse de tudo. [...] 
só lhe peço que o ajude em meu nome, quando eu não estiver 
mais por aqui. (STEVENSON, 2020, p. 77- 80, grifos nosso) 
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 Jekyll, de certo modo, ao longo da história vai entregando aos poucos o 

que seria a relação entre ele e Hyde. A figura de um homem só, um dentro do 

outro, ou como mostra a figura 8, Hyde seria a sombra do Jekyll, um ser com 

cada traço e semelhança idiossincrática do seu eu originário.  

No dicionário dos símbolos, a sombra é “de um lado o que se opõe à luz; 

é, de outro lado, a própria imagem das coisas fugidias, irreais e mutantes. A 

sombra é o aspecto Yin, oposto ao aspecto Yang. (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 2012, p.944). A sombra está ligada diretamente a um corpo 

iluminado, mas diferente desse, pode ter seus contornos disformes. É a 

distorção por trás da iluminação. Hyde é caracterizado como tortuoso, ao 

mesmo tempo que anda pelo escuro, fugindo da luz. O mais interessante é que 

é a inversão do protagonismo. Está sombra seria o que está escondido, ou 

seja, o que liga Hyde diretamente a Jekyll, o Yin e o Yang no mesmo corpo. 

 Um dos atos de mais ferocidade de Hyde é narrado na história como de 

uma selvageria exacerbada, que é o caso do assassinato de Sir Carew. Quem 

narra o fato, como testemunha do ato truculento, é uma mulher cujo nome não 

é identificado. Ela diz sobre o Sir Carew: 

 

[...] pela forma como gesticulava, parecia apenas que ele 
estava pedindo informação sobre o caminho [...] a lua iluminou 
sua face enquanto ele falava, e a mulher ficou feliz em vê-la, 
sobre tudo porque o velho parecia inspirar uma gentileza 
sóbria e inocente, daquela dos velhos tempos, mesmo 
mantendo uma postura elevada e distinta. (STEVENSON, 
2020, p.86, grifo nosso) 
 

  

 Ao caracterizar o Sr. Carew, a mulher se familiariza com sua imagem 

de gentileza e inocência dos velhos tempos. Essa familiaridade é essencial 

para a caracterização do que seria o infamiliar no Hyde, “seu olhar se dirigiu ao 

outro e imediatamente ela reconheceu nele a figura de um tal sr. Hyde, um 

homem que certa vez visitara seu patrão e por quem ela desenvolvera 

aversão.” [grifo meu] (STEVENSON, 2020, p. 86, grifo nosso) Hyde, sendo a 

expressão infamiliar, retorna sem escrúpulos mais uma vez e a sua vontade 

infinda por sensações de prazer extrapolam os limites da realidade ao dar cabo 

da vida de um cidadão por puro regozijo.  
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então, de repente, ele teve uma explosão de fúria, batendo a 
bengala e gesticulando [...] como um desvairado. Sr. Hyde 
abandonou qualquer controle e lançou o homem na lama da 
rua. Na sequência, uma fúria selvagem, começou a chutar a 
vítima, despejando sobre ela uma saraivada de golpes que 
claramente fizeram osso se partirem, enquanto seu corpo se 
contorcia sobre o pavimento. Diante de tamanho horror visto e 

ouvido, a empregada desmaiou. (STEVENSON, 2020, p.86-
87) 

 
Figura 9 - O Médico e o Monstro – p.88-89 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 A figura 9 traz a representação do que teria sido o assassinato 

cometido por Hyde. Uma imagem com diversos símbolos, o vermelho 

representando o sangue, e mais uma vez a palavra “murder” aparece coberta 

por sangue. A figura ilustra bem a visão da mulher que testemunhou tamanho 

horror. E, mais uma vez, podemos observar que há uma sombra, que remete 

as afirmações de Freud (1919) sobre o Unheimlich, e como isso se configura 

no horror se manifestando através das sombras. 

 Após o assassinato, a testemunha voltou a si e chamou a polícia. Mas 

Hyde já havia desaparecido do local, deixando a vítima jogada na via e 

“terrivelmente mutilada”. O que Hyde não percebeu é que havia deixado um 

pedaço da arma do crime no local, sua bengala. Utterson fora até a delegacia 

para saber o que havia acontecido e logo reconheceu o corpo. Abismado, “no 

momento seguinte seu olhar brilhou com ambição profissional” (STEVENSON, 

2020, p. 88). O policial narrou a história de como aconteceu o assassinato para 

Utterson e pediu a ajuda dele nas investigações para descobrir quem seria o tal 

assassino.  
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Figura 10 - O Médico e o Monstro – p.96 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 

 Na figura 10, temos um caça-palavras com 11 palavras em inglês, 

todas elas remetendo a um mesmo campo de significação. Para exemplificar, 

trago aqui todas as traduções: Bloodshed - derramamento de sangue; Dead - 

morte; Butchery - carnificina; Murder - assassino; Ruin - ruina; Massacre; Kill - 

matar; Homicide - homicídio; Die, morra; Corpse, cadáver. Todas essas 

palavras estão conectadas e, de certa maneira, com Jekyll e Hyde, como é 

possível observar na imagem.  

 Explicito aqui também, a curiosidade sobre o uso de um caça-palavras, 

dando destaque ao prefixo da palavra caça. Chevalier e Gheerbrant (2012, p. 

157, grifos nosso) conceituam a caça sob dois aspectos, focando, aqui, no 

primeiro citado no dicionário dos símbolos, o qual coloca como um simbolismo 

“[...] bastante natural, o de se matar o animal – que é a destruição da 

ignorância, das tendências nefastas.”. Nos levando a acreditar que esses 
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códigos culturais são usados em interação junto ao texto, tendo em vista a 

caça ao assassino, pois o Utterson e o inspetor Newcomen foram a procura 

daquele. O caça-palavras pode funcionar também como pistas que interligam 

todos os acontecimentos e significados às duas personagens intrinsicamente 

ligadas, Jekyll e Hyde. É importante observar, também, que o nome de Hyde 

difere do padrão de cores das palavras anteriores. Todas elas, incluindo Jekyll, 

possuem o mesmo padrão, de pedras brancas com letra pretas, sendo esse 

processo invertido apenas com Hyde. Isso denota a presença do duplo de 

Jekyll ainda nas sombras, lugar este do qual não há como escapar e a quem se 

endereçam todas as palavras encontradas no quebra-cabeças. Logo abaixo 

teremos uma outra ilustração que também guarda similaridade com algumas 

anteriores. 

 

 

Figura 11 – O Médico e o Monstro – p.122 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

  

 A figura 11 nos mostra uma informação interessante: assim como um 

iceberg, cuja maior parte é submersa, Hyde se mostra como a maior parte de 

Jekyll. Cada vez mais, Hyde ganha espaço na mente de Jekyll, de forma que 

ele não consegue mais controlar o ímpeto destrutivo de seu duplo, de sua 

sombra, como podemos perceber em: 
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Nos últimos meses, aquela parte de mim que eu tinha o poder 
de projetar fora treinada e alimentada até a fartura. Agora 
ficava claro que o corpo de Edward Hyde havia aumentando de 
tamanho, como se (ao usar sua forma) eu soubesse que o 
sangue corria em uma corrente mais forte. Vi nisso um perigo 
de que, caso aquela experiência fosse prolongada, o equilíbrio 
de minha natureza fosse derrubado, o poder voluntário da 
mudança fosse usurpado e minha pessoa fosse dominada de 
uma vez por todas por Edward Hyde. (STEVENSON, 2020, p. 
214)  

 

 Aos poucos, durante toda a obra de Stevenson, vemos que Hyde 

cresce em detrimento de Jekyll, e isso aparece de várias maneiras nas 

ilustrações de Adão Iturrusgarai. Tanto Jekyll é seduzido pelo poder de se 

transportar e separar este duplo que traz dentro de si, quanto perde este 

controle, de forma que o Doutor. não sabe mais até que ponto começa o Hyde 

ou termina Jekyll, e isso é demonstrado na figura 11 a partir da alegoria do 

iceberg. É essa imensa parte escondida que concentra a maior força de 

controle, logo, esse personagem é controlado por todo o poder que se encontra 

em sua sombra.   

 Se Hyde se vangloria e entra em êxtase com o seu feito, Jekyll se 

desespera, e com a consciência despedaçada, resolve de uma vez por todas 

esquecer a porção e viver confinado na pele da boa índole do Dr. Jekyll: 

 

Todavia, Hyde desapareceu da vista da polícia como se nunca 
tivesse existido. [...] a morte de sir Denvers estava [...] mais do 
que vingada pelo sumiço de Hyde. Agora que essa maligna 
ameaça fora retirada, uma nova vida começava para o dr. 
Jekyll. O homem abandonou sua reclusão e renovou os laços 
com os amigos, tornando-se mais uma vez o costumeiro 
convidado espirituoso e apesar de ser conhecido por suas 
caridades, agora também era notado por sua religiosidade 
(STEVENSON, 2020, p. 123-124) 

 

 Retomando uma passagem anterior, percebemos que Jekyll se 

esforçava para esquecer e mascarar a existência de Hyde. O recalcamento do 

que causou o incômodo é jogado para o inconsciente, reprimido, transformado 

em desconhecido. A figura 11 ilustra através de um Iceberg como, de certo 

modo, esse recalcamento funciona. Deixa-se exposto ao nível do consciente a 

parte familiar (boa), o que seria uma pequena parcela do verdadeiro Jekyll, ao 

passo que a parte escura, toda submersa, escondida, recalcada. Consoante a 
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Freud (1919): “Quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que está a sua 

volta, menos é atingida pela impressão da infamiliaridade quanto as coisas ou 

acontecimentos.” (FREUD, [1919] 2019, p. 33). A parte preta do iceberg se 

sobressai à branca. O preto é o oposto do branco, sendo classificada na escala 

de cores, classifica-se o preto como a ausência de cor. No dicionário dos 

símbolos, o preto é visto simbolicamente “com mais frequência compreendido 

sob seu aspecto frio, negativo. Cor oposta a todas as cores, é associada às 

trevas primordiais, ao indiferenciamento original.” (CHEVALIER 

GHEERBRANT, 2012, p.740). Assim sendo, a parte preta representa a 

obscuridade do ser, o lado mal do Jekyll, o Hyde, que por assim dizer, mesmo 

com todas as tentativas do Jekyll de escondê-lo e enclausurá-lo, ainda se 

sobressai com relação à sua verdadeira face de homem bom, representada 

aqui pela pequena ponta do iceberg.  

 A vida de Jekyll, se tornara um paradoxo eterno e a angústia configura-

se como uma constante “ao que parece o médico se limitava ao confinamento 

do gabinete acima do laboratório, onde raro passava as noites. Perdera o 

ânimo, não falava, não lia; parecia ter algo em mente.” (STEVENSON, 2020, 

p.131), ele ousa liberar os seus anseios, mas a felicidade é efêmera, logo eles 

se tornam incontroláveis e o medo de sua total realização o faz optar por 

enclausura-los novamente.  Contudo, quando se recalca ao infamiliar, estará 

apenas fazendo uma transferência para o inconsciente, o espaço perfeito e 

amplo para se desenvolver e, porventura, surgirão com mais intensidade do 

que anteriormente, o que deveras acontecia. Assim, Jekyll perde o domínio de 

sua parte sombria, Mr. Hyde, e ele passa a surgir independente de sua 

vontade. 

  Utterson e Enfield, após um longo período sem ver Jekyll, ao passar 

pela rua, o avistaram na janela de sua casa e tentou se comunicar, mas Jekyll 

ao tentar responder “as palavras mal saíram de seus lábios quando o sorriso 

desapareceu de sua face, sendo substituído por uma expressão de tão abjeto 

terror e desespero que gelou o sangue dos dois cavalheiros” (STEVENSON, 

2020, p.137.) 
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Figura 12 – O Médico e o Monstro – p.149 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

  

 Tentar superar e resolver os problemas ocasionados por Hyde trouxe 

resultados ainda piores. Jekyll, por efeito de sua porção, regressa com mais 

força e gana ao mesmo patamar de desequilíbrio onde estava antes de 

perceber a monstruosidade dos atos de sua outra conduta. Em consequência, 

o demônio engaiolado volta rugindo ferozmente, pronto para tragar qualquer 

um que por infortúnio atravessasse o seu caminho. Poole, mordomo do Jekyll, 

sente que seu patrão possa estar em risco e vai em busca do Utterson para 

ajuda-lo:  

 

– Sr. Utterson, há algo de errado [...] o senhor conhece o jeito 
do doutor, e como ele costuma se fechar. Bem, ele novamente 
se trancou em seu gabinete e eu não gosto disso senhor... Que 
eu morra se não for pura verdade. [...] eu estou com medo. [...] 
Eu não aguento mais! Eu acho que houve um assassinato. [...] 
não ouso dizer, senhor. (STEVENSON, 2020, p. 143-144) 

 

 Na figura 12, temos um desenho “mal feito”, com manchas pretas e 

cinzas, numa representação ao que parece uma deformidade, criando uma 

imagem de desconhecido até mesmo para Poole que já trabalhava ali há 20 

anos, “se aquele era meu mestre, por que uma horrenda máscara cobria seu 

rosto?” (STEVENSON, 2020, p.154), Utterson acredita que Jekyll foi tomado 

por algum tipo de mazela que deforma e tortura sua vítima. Por isso, segundo 

Utterson, Jekyll estava desesperado para encontrar a droga que seria a cura 
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para deformidade. Ao mesmo tempo, Poole segue acreditando que aquela 

criatura não era seu patrão: “meu patrão é um homem belo e ereto, este aí está 

mais para um anão.” (STEVENSON, 2020, p.155). A descrição feita por Poole 

dialoga com a figura 13, reforçando assim a caracterização do Hyde. 

Percebemos nesta ilustração mais uma versão de Hyde, que vai se somando 

como este indefinível disforme que tanto assombra Jekyll, a ponto de suplantá-

lo. 

 

Figura 13 – O Médico e o Monstro – p.164-165 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

  

 Poole segue incansavelmente acreditando que quem estava no 

laboratório seria o Hyde, “há algo de muito estranho nesse cavalheiro, algo da 

ordem do repulsivo [...] algo ainda pior que isso... algo que se sente dentro dos 

ossos, algo frio e afiado.” (STEVENSON, 2020, p. 157-158), Utterson concorda 

com o mordomo, pois já havia encontrado com Hyde algumas vezes, e sabia 

que essa era a sensação que ele passava a quem o avistasse:   

 

Bem quando aquela coisa mascarada pulou como um macaco 
sobre os químicos e sumiu para dentro do gabinete, o que senti 
subiu pela minha espinha como gelo [...] eu posso dar ao 
senhor minha palavra de honra de que era o sr. Hyde! [...] trata-
se do mal, penso eu, um mal que cedo ou tarde retornaria, 
nascido daquela relação. (STEVENSON, 2020, p. 159) 
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 Na figura 13, avistamos o que seria a máscara a qual se refere Poole, 

mas que na verdade é a própria face de Jekyll, porém tomado por toda a 

maldade e deformidade de Hyde. Do lado esquerdo, a mancha preta ainda em 

transformação com o pouco que restara do que seria o Jekyll, à direta a figura 

totalmente tomada pela animalidade, pelo poder instintivo que configura Hyde 

 Utterson e Poole conseguiram adentrar o cômodo onde a criatura 

estava, e chegando lá não encontraram nenhum vestígio do que seria o Jekyll. 

“Ele estava vivo ainda hoje. Seu corpo não pode ter sido levado em tão pouco 

tempo; ele ainda deve estar vivo, pode ter fugido!” (STEVENSON, 2020, p. 

171).  

 No decorrer da busca de uma pista, sobre o paradeiro de Jekyll, dentro 

do armário do laboratório encontram o que seria um papel com a letra do Dr. 

com os dizeres: “Meu caro Utterson, quando esta carta chegar em suas mãos, 

terei desaparecido sob circunstância que não tenho condições de prever, mas 

meu instinto e todas as causas da minha inominável situação me dizem que o 

fim é certo e está próximo.” (STEVENSON, 2020, p. 172) 

 
Figura 14 – O Médico e o Monstro – p.173 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

  

 Poole entregou ao Utterson o que seria um envelope muito bem 

selado, em seguida trancaram o laboratório e reuniram os funcionários na 

lareira. “Utterson, retornou a seu gabinete para ler as duas narrativas nas quais 

o mistério seria finalmente explicado” (STEVENSON, 2020, p. 173).  

 Ao fim da página 173, encontramos a figura 14, a imagem ilustrada do 

que seria o famoso jogo da forca. Nesse jogo, os participantes tentam adivinhar 

a palavra que livraria o boneco da morte por enforcamento. Trata-se de um 

enigma, pois é usado apenas pequenos traços os quais apenas dão a pista de 
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quantas letras possui a palavra a ser adivinhada. Cada letra sugerida que seja 

existente na palavra vai preenchendo os espaços vazios, caso a letra sugerida 

não componha a palavra, desenha-se uma parte do corpo na forca. O jogo é 

concluído apenas quando se acerta a palavra ou quando há preenchimento 

completo das partes do corpo do enforcado. Na imagem, percebemos que as 

partes corpóreas são preenchidas na forca antes mesmo de ser completada a 

palavra, que seria “Jekyll & Hyde”, sugerindo assim a morte dos mesmos.  

 Dessa forma, afirmando o que foi colocado por Lotman (1996), os 

textos que já possuem sentido para um grupo social, ou seja, os textos que 

fazem parte da memória coletiva, passam por processos de organização ao 

dialogarem com outros grupos, nesse caso exemplificado no diálogo da 

imagem da forca com o texto literário. 

 

 

Figura 15 – O Médico e o Monstro – p.173 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 

 Abrindo o capítulo que traz o relato de Dr. Lanyon sobre a figura de 

Jekyll e seus experimentos, que inclusive levará à revelação sobre quem é, e 

como surgiu o Hyde, temos a figura 15. De certo modo, essa ilustração na 

abertura do capítulo anuncia algo que vai acontecer, logo, a existente ligação 

entre Hyde e Dr. Jekyll. Essa ilustração é uma parte da figura 10, elencada 

neste trabalho.  

 Para além daquele contexto, embora considere-se ainda as relações 

entre luz e sombra, claro e escuro, o bem e o mal, o duplo entre Jekyll e Hyde, 

temos o que seria aqui, o prenúncio para a morte de ambos. Este 

entrelaçamento em cruz com ambos os nomes, tendo como um ponto em 
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comum a letra y, nos remete ao signo do túmulo, que será resgatado mais uma 

vez no fim desta obra.  

 

Figura 16 – O Médico e o Monstro – p.177-223 – Captura de Tela do PDF do livro analisado  

  

 Ainda sobre o relato de Lanyon, ele informa como ocorre a 

transformação de Jekyll para Hyde e vice-versa. Tal transformação se dava por 

meio de uma bebida, 
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a mistura que a princípio tinha um tom avermelhado, começou, 
à medida em que os cristais derretiam, a brilhar em diferentes 
cores, a ferver e a borbulhar, produzindo um estranho vapor. 
Subitamente a ebulição cessou e composto se tornou roxo-
escuro, para logo depois se transmutar em um verde aguado. 
(STEVENSON, 2020, p. 189) 

 
 Na figura 16, vemos o que seria a descrição da bebida depois que 

cessa a ebulição, nas mãos da transfiguração do Jekyll para o Hyde. Logo, na 

ilustração, o personagem leva a proveta à boca e ingere o que seria o 

composto verde aguado, na descrição de Lanyon: 

um grito se seguiu; ele vacilou, cambaleou, agarrou o tampo da 
mesa, seus olhos injetados, ofegando com a boca aberta; e, 
enquanto o fitava, pensei ver a mudança chegar: o homem 
parecia inchar... seu rosto ficou subitamente escuro e suas 
feições pareciam derreter e se alterar... no momento seguinte, 
eu me levantei e recuei em direção a parede, meus braços 
buscando proteção contra aquele prodígio, minha mente 
imersa em terror. (STEVENSON, 2020, p. 191) 

 

 As ilustrações em destaque na figura 16 reforçam todo o sentimento 

narrado por Lanyon ao se deparar com a transfiguração do personagem Jekyll 

em Hyde. O diálogo entre o texto literário e as ilustrações reforçam o que seria 

o horror presente na obra. 

 Ao final, em sua carta ou depoimento de confissão, vítima de si mesmo 

e infeliz com a sua condição social, Henry Jekyll se viu obrigado, pelos fatos 

sociais, a tomar uma decisão definitiva. Martirizando-se pelos crimes cometidos 

por Hyde, no ápice de sua psicose advinda do desequilíbrio do aparelho 

psíquico, é encorajado por si mesmo a se castigar, esperançoso que a angústia 

e o sentimento de culpa desaparecessem definitivamente:  

 

Cerca de uma semana se passou, e agora estou terminando 
esta confissão sob a influência da última dose da poção antiga. 
Esta, então, será a última vez, com exceção talvez de um 
milagre, em que Henry Jekyll poderá pensar seus próprios 
pensamentos ou contemplar no espelho o próprio rosto (agora 
tão tristemente alterado!). Também por isso não devo demorar 
em encerrar este relato, pois se minha narrativa até agora 
escapou da destruição, foi por uma combinação de grande 
prudência e grande sorte. Se os espasmos da mudança me 
levarem enquanto escrevo, Hyde despedaçará esta história. 
Mas se algum tempo tiver passado depois de eu a finalizar, seu 
egoísmo colossal e sua fixação com o momento presente 
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provavelmente a salvarão de seu ódio animalesco. Sem 
dúvida, a desgraça que se aproxima de nós dois já o alterou e 
o esmagou. Trinta minutos a partir de agora, quando eu entrar 
novamente e para sempre naquela odiada personalidade, sei 
que vou me sentar tremendo e chorando nesta cadeira, ou 
então continuarei, com o mais tenso e terrível êxtase na minha 
escuta, marchando de um lado a outro desta sala (meu último 
refúgio na Terra), temendo qualquer ruído que signifique uma 
ameaça. Hyde morrerá no cadafalso? Ou encontrará coragem 
para se libertar no último momento? Apenas Deus sabe. Eu 
não me importo mais. Esta é minha verdadeira hora da morte, 
e o que virá a seguir é assunto de outro homem, não meu. 
Aqui, então, ao repousar a pena e selar minha confissão, trago 
ao fim a vida de um desafortunado homem chamado Henry 

Jekyll. (STEVENSON, 2020, p.233-244) 

 
 Assim, optou pela sentença mais acolhedora, que o entendia e 

aceitava sem nenhum julgamento, a própria morte. 

 

Figura 17 – O Médico e o Monstro – p.177-223 – Captura de Tela do PDF do livro analisado 

 Ao final do seu depoimento, e também do livro, a imagem, ilustrada na 

figura 17, retrata um túmulo, contendo uma cruz que possui os nomes de Jekyll 

e Hyde interseccionadas através da letra “y”, demonstrando estarem 

intrinsicamente ligados um ao outro. Temos, portanto, a morte demarcando o 

que seria o fim do tormento. Na imagem, temos a presença basicamente de 

duas cores, que são o preto e o cinza. Se o preto, como já apontado 

anteriormente, indica não só a ausência de cor, mas ressignifica a sombra, 

temos no cinza a extinção da chama, assim qual aparecia na figura 05, num 

paralelo entre luz e sombra da lareira. Jekyll desaparece enquanto luz, 
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restando apenas a sua sombra, de forma a querer expiar todos os crimes 

cometidos por ela. Assume o fim para si, apaga a sua chama e deixa em 

evidência a outra parte de seu eu, a parte mais animalesca, instintiva. Embora 

o túmulo traga em si a ideia de fim, não sabemos ao certo o que se passou 

com Hyde, pois nessa carta confissão, Jekyll não se importa mais com isso, e 

tampouco é explorado pelo narrador. Qual a pena atribuída aos seus crimes? 

Ou, pior, estaria Hyde escondido em cada um de nós?  
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5. CONCLUSÃO 

 

Através dessa pesquisa, por meio dos signos que compõe a obra 

literária O Médico e o Monstro, realizamos uma análise à luz da Semiótica da 

Cultura, buscando entender como o diálogo entre a literatura e as ilustrações 

ajudam a reforçar o sentimento de horror nessa obra. Diante disso, expusemos 

como ocorre o processo de tradução da tradição de ícones da cultura pop, 

literária e das ilustrações, trazendo reflexões sobre a transposição do conteúdo 

verbal da obra para as ilustrações. 

Foi possível observar como a interação entre os diversos signos que 

compõem a obra interagiam e potencializavam, juntas, a densidade dos 

significados.  Destarte, utilizamos também de signos que compõem a literatura 

de horror para interpretarmos as ilustrações, que muitas vezes são 

consideradas como parte não importante em alguns contextos, mas nessa obra 

tem uma grande relação de encadeamento no contexto de relevância de 

significação. 

Durante a pesquisa, tivemos como propósito entender a construção dos 

significados na obra literária O Médico e o Monstro, tendo como premissa e 

foco particularidades relacionadas à caracterização dos personagens que 

ressaltam o horror na obra. Outrossim, analisamos os signos que tornaram 

possíveis estabelecer diálogos que foram desenvolvidos no decorrer de todo 

livro. 

Com vista nisso, desenvolvemos nossa pesquisa tendo como aporte 

teórico conceitos e trabalhos desenvolvidos por estudiosos na área da 

Semiótica da Cultura, como Lotman (1996, 2000) e, Machado (2003). Nos 

baseamos em estudos desses semioticistas que trazem a cultura como um 

campo interacional o qual pode ser desenvolvido dentro dele as mais variadas 

representações culturais. Lovecraft (2020) sobre horror na literatura; Freud 

(1919) com estudos sobre o “Das Unheimliche”. Consideramos aqui, a 

importância da relação entre esses diversos sistemas. 

Iniciamos a pesquisa fazendo uma abordagem sobre a Semiótica da 

Cultura, e seus pontos chaves como a semiosfera, tradução da tradição, 

sistemas modelizantes, e seu núcleo conceitual duro, o qual diz respeito à 

sistematização da cultura, ou seja, compreender a cultura como um grande 
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texto. Em seguida, historicizamos sobre o surgimento da literatura de horror e 

como essa manifestação passou por algumas mudanças no decorrer das 

décadas, incorporando essencialmente os componentes psicológicos dos 

personagens na composição de uma obra de horror. Dessa maneira, obtivemos 

aparato suficiente para interpretarmos e compreendermos os variados signos 

os quais compõe a obra literária. Assim, partimos dos elementos textuais e sua 

relação de encadeamento com as imagens; essa disposição foi essencial para 

construção dos sentidos do horror ao longo de toda a obra.  

Portanto, percebemos, que o Unheimliche se manifestou, no decorrer de 

toda obra, na sombra do Jekyll, o Hyde, por meio das imagens, que trouxeram 

novas possibilidades para esses processos. O interlocutor é tomado pela 

identificação do Hyde, não somente pela linguagem textual, mas também pela 

densidade de suas ilustrações e significados. Os quais são atribuídos através 

do diálogo entre os mais diferentes signos da cultura, potencializando e 

transmitindo o horror dentro desta obra pela abominação e aversão a imagem 

daquele que sentencia à morte pessoas inocentes por pura violência e instinto 

animalesco. 

Os estudos a respeito da Semiótica da Cultura e suas mais variadas 

combinações de signos nos ajudaram a perceber o poder do texto cultural e 

suas combinações, as quais são capazes de construir novos signos e 

potencializar significados. Por fim, a análise dessa obra nos proporcionou 

resultados satisfatórios, sendo ela uma das mais variadas possibilidades de 

estudo que essa obra, aqui ressignificada pela editora Antofágica, pode 

viabilizar. Desejamos que seja utilizada como aporte, e que a partir desta, 

surjam novas oportunidades de pesquisa na área, trabalhando outros temas na 

área da Semiótica da Cultura e da Literatura. 
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