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de mestrado. Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária.
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Resumo

Esta dissertação investiga o fenômeno do duplo nas obras  “William Wilson”,  de
Edgar  Allan  Poe  (1839/2012);  “O  espelho:  esboço  de  uma nova  teoria  da  alma
humana”, de Machado de Assis (1882/2019), e O médico e o monstro: Dr. Jekyll e
Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson (1886/1995). Dentre os objetivos da pesquisa,
destacam-se: estabelecer conexões entre os contextos históricos dos autores e a
configuração  formal  e  temática  do  duplo  nos  respectivos  textos;  apreender  os
mecanismos imagéticos, corporais e de linguagem na formação do duplo; relacionar
o  corpus aos  procedimentos  e  temas  do  fantástico.  O  trabalho  problematiza  a
dinâmica de espelhamento entre o sujeito e o seu duplo enquanto imagem idêntica,
em desintegração ou oposta ao original,  como se observa, respectivamente,  nos
textos de Poe, Machado e Stevenson. A hipótese básica é de que os duplos William
Wilson,  Joãozinho/Jacobina  e  Jekyll/Hyde  requerem  a  configuração  de  corpos
fronteiriços, matéria-prima de um literário de limiares e bordas. Outras hipóteses a
serem investigadas  são  de  que:  esses  corpos  requerem uma  presença  atávica,
ainda indiferenciada e inconsciente da alteridade; a construção das personagens
evoca acontecimentos do século XIX;  todas elas materializam fissuras na razão,
mote recorrente na literatura fantástica. O motivo do duplo aparece em culturas orais
e  narrativas milenares,  o  que dá margem ao questionamento da unidade do eu
propalada pela racionalidade ocidental.  Na literatura, a produção sobre o tema é
vasta, particularmente nos textos fantásticos, que trazem experiências de cisão e
desdobramento em partes antagônicas, miméticas. Do aporte teórico, destacam-se
estudos  sobre  o  duplo  de  Otto  Rank  (2013)  e  Clément  Rosset  (1988);  estudos
psicanalíticos  e  filosóficos  sobre  o  inconsciente,  a  linguagem,  a  percepção  e  a
imaginação,  de  Sigmund  Freud  (2010),  Jacques  Lacan  (1988),  Mikhail  Bakhtin
(2003)  e Giorgio  Agamben (2007);  teorias  sobre o  fantástico  de Todorov (1992),
Remo Ceserani  (2006)  e Irène Bessière (2012).  Trata-se de pesquisa qualitativa
baseada  em um raciocínio  que  atravessa  as  tensões:  unidade  X  fragmentação;
narcisismo X alteridade; imaginação X linguagem. A análise revelou a regressão a
estados primevos do desenvolvimento psíquico no mecanismo do duplo. Nomeamos
as imagens despedaçadas, amorfas ou sem estatuto de sujeito completo de “corpos
límbicos”, expressão que evoca uma carnadura literária limítrofe e espectral. Todas
as  histórias  trazem,  em  algum  grau,  temas  e  procedimentos  do  fantástico  ao
promoverem o tensionamento razão e desrazão, além de temas tabus como o crime,
o suicídio, o niilismo, a loucura.

Palavras-chave:  Edgar  Allan  Poe.  Machado  de  Assis.  Robert  Louis  Stevenson.
Duplo. Fantástico. Corpo.
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Abstract

This dissertation investigates the phenomenon of the double in the works: “William
Wilson”  by  Edgar  Allan  Poe  (1839/2012);  “The  mirror”  by  Machado  de  Assis
(1882/2019),  and  The Strange Case of  Dr.  Jekyll  and Mr.  Hyde by Robert  Louis
Stevenson (1886/1995). Among the objectives of the research, we highlight: to create
connections  between  the  historical  context  of  the  authors  and  the  formal  and
thematic configuration of the double in the corresponding texts;  apprehending the
imagetic,  language,  and  body’s  mechanisms  in  the  formation  of  the  double;
connecting  the  corpus  to  the  procedures  and  themes of  the  fantastic.  The  work
discusses the  dynamic of  mirroring between the  individual  and his  double  as  an
identical image, in disintegration or opposite to the original, as we see respectively in
the texts  of  Poe,  Machado,  and Stevenson.  We have as a base hypothesis  that
Joãozinho/Jacobina,  Jekyll/Hyde,  and  the  double  William  Wilson  require  the
configuration  of  borderline  bodies,  the  literary  material  made  of  thresholds  and
borders.  Other  hypotheses  are:  these  bodies  require  an  atavistic  presence,  still
undifferentiated and unconscious of the otherness; the construction of the characters
evokes events from the XIX century; all  the characters materialize fissures in the
reason, recurring motto in the fantastic literature. The motif of the double appears in
oral cultures and millennial narratives, which allow us questioning the unity of the
self, disseminated by Western rationality. In the literature, the production about the
theme is vast, particularly in the fantastic texts, which bring experiences of cleaving
and  splitting  into  antagonistic,  mimetic  parts.  As  a  theoretical  contribution,  we
highlight studies about the double by Otto Rank (2013) and Clément Rosset (1988);
psychoanalytic and philosophical studies about the unconscious, the language, the
perception, and the imagination by Sigmund Freud (2010), Jacques Lacan (1988),
Mikhail Bakhtin (2003), and Giorgio Agamben (2007); fantastic theories by Tzvetan
Todorov (1992), Remo Ceserani (2006), and Irène Bessière (2012). This research is
qualitative, based on a kind of reasoning which passes through the tensions of unity
vs. fragmentation, narcissism vs. otherness, imagination vs. language. The analysis
revealed a regression to the primeval states of the psychological development in the
mechanism of  the  double.  We nominated  the  torn  apart,  amorphous  images,  or
incomplete individuals, of “limbic bodies”, an expression that evokes the border and
spectral  literary  framing.  All  those narratives  bring,  to  some degree,  themes and
procedures from the fantastic, when they promote the tension between reason and
unreason, besides taboo themes as crime, suicide, nihilism, madness.

Keywords: Edgar Allan Poe. Machado de Assis. Robert Louis Stevenson. Double.
Fantastic. Body.
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Introdução

Corpo  e  alma,  matéria  e  espírito,  consciente  e  inconsciente,  subjetividade  e

alteridade, pares dialéticos que permearam a história do pensamento e da religiosidade,

parecem fundamentar-se  em uma intuição básica  sobre  o  modo de ser  (humano)  no

mundo: a condição dividida.

Na  literatura,  dualidades  manifestam-se  na  interface  entre  forma e  conteúdo  da

tessitura  poética;  na  relação  entre  a  imanência  do  texto  e  os  saberes  filosóficos,

históricos, científicos e psicológicos com os quais sua composição dialoga.

A construção do literário abarca o diálogo entre a estrutura significante – a palavra

em sua materialidade – e os saberes supramencionados, o que incide na configuração de

enredos, cenários e personagens. Tal tensão é estruturada, em alguma medida, em um

motivo recorrente na história da literatura, o duplo, objeto de pesquisa desta dissertação.

Presente na tradição oral de sociedades atávicas e em textos da antiguidade clássica, o

tema  aparece  na  produção  literária  de  diferentes  épocas,  variando  em  níveis  de

incidência.  Corporifica  a  própria  condição  cindida  do  humano,  ao  mesmo  tempo  que

evoca  o  espírito  de  época  dos  contextos  em que  emerge,  como no  caso  das  fartas

produções da literatura fantástica dos séculos XVIII e XIX.

O fantástico é profícuo no trabalho com o motivo do duplo, e o  corpus escolhido,

“William Wilson”,  de Edgar Allan Poe (1839/2012),  “O espelho”,  de Machado de Assis

(1882/2019)  e  O  médico  e  o  monstro,  de  Robert  Louis  Stevenson  (1886/1995),  são

representantes emblemáticos de personagens enredadas em vivências de fragmentação.

Escritos em contextos históricos relativamente próximos, meados e final do século XIX,

embora em nações com realidades diversas, essas narrativas trazem as temáticas da

divisão, do desdobramento e da pluralidade do eu, que podem ser compreendidas em

diálogo com dilemas da época de sua produção.

 Dentre  os  objetivos  deste  trabalho,  destacam-se:  estabelecer  elos  entre  os

contextos  históricos  de  produção  das  obras  e  o  trabalho  temático  e  de  linguagem

realizado com a questão do duplo; apreender os mecanismos do eu e da alteridade em

suas dimensões corporal-imagético-discursiva no fenômeno; relacionar o corpus com os

procedimentos e temas do fantástico.

Diante do fenômeno do duplo, são postas as seguintes problematizações: quais os

processos de atuação do corpo, da percepção, do afeto e da linguagem na construção do
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duplo, e como essas instâncias se relacionam? Que dinâmicas regem o espelhamento

entre o sujeito e seu reflexo enquanto imagem em desintegração, oposta ou idêntica ao

original? 

As hipóteses que norteiam a pesquisa são: a configuração das personagens requer

a  tessitura  de  corpos  idiossincráticos,  no  trânsito  entre  dentro/fora,  si  mesmo/outros,

imagem/linguagem,  o  que  contribui  para  produzir  os  efeitos  do  texto  fantástico;  o

duplo/múltiplo resgata a imanência do outro (perceptual, fantasmática, estética, corporal e

enredada como voz) na formação do “eu”, questionando a noção de unidade. Parte do

“fora” que incide nas personagens, objetos privilegiados do estudo, pode ser depreendido

do contexto sócio-histórico-cultural, dos conflitos e paradoxos das épocas das narrativas.

A expansão das cidades seria um dos fatores centrais que propulsionaram as produções

literárias sobre o duplo.

Como figura de questionamento da razão iluminista, a literatura fantástica traz em

grande proporção o tema da fragmentação do eu, no cerne da problematização da noção

de unidade, basilar para o pensamento ocidental.  As teorias de tradição intelectualista

tratam a linguagem de forma purista, como código, suprimindo-se sua dimensão corporal:

a  voz  é  destituída  de  sua  realidade  vocal-auditiva  ao  ser  concebida  apenas  como

entidade abstrata. O que se sabe, no seio do lugar-comum instituído, é que somos donos

do próprio dizer, indivíduos ainda erigidos, em algum grau, nas fronteiras delimitadas pelo

ego cartesiano. Apenas intuímos, em vagas reminiscências e epifanias, a presença do

outro  em  nossa  constituição,  pois  a  noção  de  eu  está  atrelada  à  afirmação  da

racionalidade. Em contraponto à naturalização da unidade individual, a pesquisa atém-se

à  dialogia  presente  no fenômeno do duplo/múltiplo  literário,  que  estremece  as  bases

aparentemente sólidas da constituição subjetiva unitária, denunciando a alteridade no eu

fantástico.

Edgar  Allan  Poe  é  antecessor,  temporalmente,  de  Robert  Louis  Stevenson  e

Machado de Assis. Mais próximo da literatura romântica, viveu nos Estados Unidos do

século XIX, acompanhando eventos como a expansão das cidades, da industrialização e

da imprensa. O segundo escreveu no Reino Unido durante o reinado da rainha Vitória,

recebendo  os  impactos  de  marcos  históricos  como  a  Revolução  Industrial,  da  qual

Londres  foi  o  epicentro.  Nas  escritas  de  ambos,  observamos como essas  mudanças

históricas  são  materializadas  e,  particularmente,  como  o  motivo  do  duplo  evoca  as

tensões e paradoxos desse tempo. Machado de Assis, de um país periférico no cenário
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de expansão urbana e tecnológica, também recebeu o eco das transformações irradiadas

dos países centrais,  e  a forma como esses eventos se traduzem na escrita do autor

brasileiro é absolutamente original e intrigante.

Estudos fulcrais para a compreensão do contexto histórico dos escritores do corpus

são o de Katia Muricy (1988), voltado à obra de Machado de Assis, e de Patrícia Cunha

(1998),  vasta  pesquisa  balizada  pela  intertextualidade  Poe/Machado.  Como  substrato

teórico para a compreensão da Era Vitoriana, período histórico de escrita do romance de

Stevenson  e  do  conto  de  Poe,  são  utilizados  o  artigo  de  Santana  e  Senko  (2016),

“Perspectivas da Era Vitoriana: sociedade, vestuário, literatura e arte entre os séculos XIX

e XX”, e o livro de Ricardo Araújo (2002), Edgar Allan Poe: um homem em sua sombra.

Reconhecer  as  diferentes  estruturações  do  fenômeno do  duplo  requer  pensar  o

corpo  das  personagens  por  meio  de  teorias  psicanalíticas  e  filosóficas  sobre  o

inconsciente, a percepção, o afeto, o pensamento e a imaginação. Requer ainda refletir

sobre a própria condição humana, em sua dimensão existencial. Nesse sentido, textos de

ancoragem para a pesquisa são  O inquietante, de Sigmund Freud (2010);  O duplo, de

Otto Rank (2013), e As psicoses, de Jacques Lacan (1988). Estudos filosóficos de base

são Estética da criação verbal, de Mikhail Bakthtin (2003); Estâncias, de Giorgio Agamben

(2007), e O duplo: ensaio sobre a ilusão, de Clément Rosset (1988).

Os meandros da tradição da literatura fantástica e de formulações contemporâneas

sobre o gênero, em sua vasta interlocução com o fenômeno do duplo, são revisitados em

textos  teóricos  como  O fantástico,  de  Remo Ceserani  (2006),  Introdução  à  literatura

fantástica,  de Tzvetan Todorov (1992),  “O relato fantástico:  forma mista do caso e da

adivinha”, de Irène Bessière (2012),  O fantástico, de Selma Calasans Rodrigues (1988).

Destacam-se  ainda  os  seguintes  estudos  sobre  o corpus:  “O insólito  e  o  duplo  em

William Wilson, de Edgar Allan Poe”, de Julio França (2009), “O duplo espelho em um

conto de Machado de Assis”, de Alfredo Bosi (2014), “O médico, o monstro e os outros”,

de Aparecido Rossi e Vinicius Souza (2002).

Tendo como base o aporte conceitual e a fortuna crítica referidos, o primeiro capítulo

da  dissertação  trata  da  relação  entre  história  e  forma  na  construção  do  duplo  e  do

fantástico nos textos do corpus, observando as relações entre Machado, Poe e Stevenson

pelos vieses da  confluência e da  diferença que o autor brasileiro instaurou no legado

literário  dos  países  centrais.  As  luzes  da  razão  trazidas  pelo  pensamento  iluminista

incidem no romance de Stevenson por meio do experimento de Dr. Jekyll, mas a ciência
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do médico carrega consigo algo de sombrio e não dirime as angústias humanas. A figura

de Hyde porta o “resto” inassimilável pelo século das luzes, a “escória” social do crime e

da loucura, esta também evocada em “William Wilson”, conto que tensiona os limites da

razão à  medida que não permite  afirmar  a realidade ou ilusão da figura  do sósia.  A

expansão das cidades, o desenvolvimento industrial e os avanços científicos do período

ecoaram de modo particular e “retardatário” no contexto brasileiro, e não escaparam do

olhar crítico de Machado de Assis os desdobramentos que essas transformações teriam

por aqui. Embora o autor pertencesse a um país periférico em termos dos progressos da

modernidade, sua literatura não é subserviente ao centro irradiador dos avanços: crítico

contumaz de seu tempo,  não se mostrou eufórico com as novidades vindas de fora,

ironizando em seus romances e na sua vasta contística a assimilação acrítica do legado

europeu em solo nacional. A construção do duplo no conto “O espelho” é observada a

partir  da  confluência  com  o  fantástico  de  Poe,  levando-se  em  conta  ainda  o  olhar

machadiano  para  a  metrópole  carioca  do  século  XIX  com  seus  tipos  urbanos  em

ascensão.

O segundo capítulo abarca as relações entre o duplo, a psicanálise e a filosofia, com

o objetivo de compreender o corpo fragmentado das personagens estudadas, tratando

questões como o inconsciente enquanto linguagem, a constituição imagético/fantasmática

do desejo e as relações eu/outro na formação da experiência corporal. Ao se atravessar

teorias psicanalíticas e filosóficas, a atenção é direcionada às formas idiossincráticas da

construção do duplo em cada história – do homônimo idêntico em aparência de “William

Wilson” ao duplo sem imagem delimitada de Jacobina, passando pelo contraste/paradoxo

Jekyll/Hyde.

O estudo sobre o duplo também pode se relacionar com a literatura fantástica, na

qual são recorrentes motivos como o espelho, a sombra, a fragmentação do eu, o pacto

diabólico e a perda do reflexo. O fantástico tem como um dos motes centrais a imagem

humana  e  as  múltiplas  crises  a  que  pode  estar  sujeita,  colocando  em  xeque  a

racionalidade e a unidade do eu. Tais questionamentos não se dão apenas no âmbito

intelectual, mas estético, emocional e imagético, o que inscreve a dúvida e o efeito no

leitor.  O  último  capítulo  revisita  essa  tradição  e  sua  vasta  produção  em  torno  das

temáticas  do  duplo,  da  loucura,  da  vaidade,  do  crime.  Fratura  na  razão  ocidental

consolidada a partir do Iluminismo, o fantástico traz à baila tais temas tabus, subvertendo

o império da razão, ao menos no âmbito literário, ao criar subterfúgios como o sonho e a

dúvida para atuar sem ser rechaçado pelo pensamento dominante.
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O desenvolvimento da argumentação que sustenta os capítulos é erigido de forma a

entrelaçar historicidade, análises filosófica, psicanalítica e literária, tendo o diálogo entre

disciplinas como um dos arcabouços das formulações realizadas.
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Capítulo 1 – Espelhos narrativos do século XIX: Machado de Assis, 

Edgar Allan Poe e Robert Louis Stevenson

Publicado originalmente em 1882, no jornal Gazeta de notícias e, no mesmo ano, no

livro Papéis avulsos, o conto “O Espelho: esboço de uma nova teoria da alma humana”,

de Machado de Assis, gera estranhamento já no título extenso, cuja semântica e sintaxe

remetem a um ensaio filosófico, o que cria a expectativa da defesa de uma tese sobre a

natureza humana. Originalmente impresso em dois tipos de caracteres de letras, o título

é, no mínimo, inusitado para um conto, pois esse gênero geralmente não se estrutura

como um encadeamento de argumentações para se provar uma hipótese.

A história  desenvolve-se  em  dois  tempos:  no  presente,  o  narrador-personagem

Jacobina está reunido com quatro companheiros em uma casa no morro de Santa Teresa,

tradicional  bairro da cidade do Rio de Janeiro,  onde o grupo se ocupa de digressões

sobre questões filosóficas e existenciais.  Nesse espaço,  Jacobina introduz a narrativa

sobre uma experiência ocorrida há muitos anos, quando fora nomeado alferes da guarda

nacional. Do momento de vida passado, ele colhe os elementos para comprovar sua tese

sobre a alma humana, que seria, “metafisicamente falando, uma laranja” (ASSIS, 2019, p.

35), cujas partes compõem a “alma interior” e a “alma exterior”.

Ampliando  o  alcance  de  sua  contística  por  meio  do  hibridismo  ensaio/narrativa,

Machado desenvolve a voz do narrador em primeira pessoa de modo a corroborar o que é

anunciado no título, uma teoria sobre o caráter duplo da alma humana. Ao se valer dessa

fusão de gêneros, o autor brasileiro contribuiu para lançar as bases de uma tendência

composicional  que viria a se expandir  cada vez mais na literatura,  particularmente na

contemporânea, a chamada “confluência de gêneros”.

Além de  Jacobina,  há  o  narrador  em terceira  pessoa  que  observa  a  reunião  e

descreve  o  espaço  e  seus  participantes,  trazendo  adjetivos  como  “casmurro”,

“provinciano”, “astuto”, “cáustico”, para se referir ao primeiro. Na experiência passada, o

recém-nomeado alferes experimentou profunda angústia existencial ao se ver sozinho em

um  lugar  onde  outrora  estivera  cercado  pelos  parentes,  amigos  e  escravos,  que

reiteradamente cobriam-no de elogios e deferências pela patente de alferes: “E sempre

alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda a hora” (ASSIS, 2019, p. 43).

Devido a um acontecimento imprevisto, o adoecimento de um familiar, a tia Marcolina e os

parentes que o receberam retiraram-se do sítio por um período. Ao sair,  ela fez uma

despedida  simbólica,  como  a  predizer  o  desamparo  que  o  sobrinho  experimentaria:
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“Adeus,  sobrinho!  Adeus,  alferes!”  (ASSIS,  2019,  p.  49).  Ele  fora  deixado  totalmente

sozinho  em  um  locus  amoenus que,  paradoxalmente,  tornou-se  fonte  de  grave

perturbação de sua alma. Inclusive os escravos da fazenda fugiram, o que gerou revolta

no sobrinho de Marcolina: “Ah! pérfidos!” (ASSIS, 2019, p. 51).

Ao trazer a situação ocorrida no sítio, Jacobina tem a marcante preocupação de

fazer um relato fidedigno, baseado na experiência, que comprove sua teoria, nos moldes

de correntes filosóficas e científicas vigentes na época.  Ele procura, pelo realismo do

relato,  convencer  seus  ouvintes  passivos,  quatro  colegas  com  ele  reunidos,  sobre  a

descoberta sem precedentes a respeito da natureza humana: “Mas, se querem ouvir-me

calados,  posso  contar-lhes  um  caso  de  minha  vida,  em  que  ressalta  a  mais  clara

demonstração acerca da matéria que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há

duas...”  (ASSIS,  2019,  p.  35).  A necessidade  de  demonstrar  sua  teoria  expõe  uma

pretensão  de  cientificidade  derivada  de  tendências  de  pensamentos  europeias  que

afluíram ao Brasil no período, como o empirismo e o positivismo; este último teve bastante

prestígio entre os militares brasileiros, inclusive norteando a escolha do lema da bandeira.

Apesar  de  se  remeter  ao  paradigma  científico  empírico,  Jacobina  pretende

generalizar uma experiência meramente pessoal para um modelo de explicação universal

sobre a alma humana: “Os fatos explicarão melhor os sentimentos; os fatos são tudo”

(ASSIS, 2019, p. 47). A ciência, baseada na possibilidade de replicar os experimentos que

provam  suas  asserções  destoa,  por  princípio,  das  especulações  do  narrador,

deslumbrado com as novidades científicas sem compreendê-las propriamente. Proibindo

a réplica de seus interlocutores, impede que se contrarie sua frágil teoria, passível de ser

refutada caso se recorra a preceitos científicos básicos como a objetividade e o controle

das variáveis que intervêm sobre o fenômeno estudado. Sem oferecerem resistência, os

ouvintes  acríticos  não  empreendem esforço  intelectual  ou  contestador  em relação  ao

relato,  agindo como simples  receptores  e  espectadores,  o  que  marca uma crítica  de

Machado ao típico leitor burguês consumidor de romances.

Teorias importadas como o darwinismo social e a psiquiatria, ironizadas pelo autor

em obras como Quincas Borba e “O Alienista”, eram derivadas dos ideais de cientificidade

da  Revolução  Francesa  e  do  Iluminismo.  Philippe  Pinel,  considerado  o  fundador  da

psiquiatria como disciplina médica,  era paladino das propostas da primeira.  Refletindo

sobre  a  escolha  do  nome  da  personagem  por  Machado,  chegamos  aos  jacobinos

franceses, que foram os revolucionários que propuseram mudanças mais radicais e a
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ascensão também dos grupos pequeno-burgueses a partir do movimento. O Jacobina de

Machado, entretanto, nada tem de revolucionário e opõe-se a instintos belicosos:

Não discutia nunca; e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a
discussão é a forma polida do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma
herança bestial; e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam
nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna (ASSIS, 2019, p. 31).

 Trata-se de homem “provinciano e capitalista”  (ASSIS,  2019, p.  31),  como se o

narrador em terceira pessoa revelasse, por meio da ironia e do jogo de palavras com o

nome  “Jacobina”,  que  toda  revolução  culmina  na  produção  ulterior  de  figuras

conservadoras.  Historicamente,  a  burguesia  revolucionária  tornou-se,  de  fato,  mais

adiante, a classe dominante, detentora do poderio do capital.

Outro aspecto a ser ressaltado sobre Jacobina é que, embora deslumbrado com os

avanços europeus, nutrindo o sentimento de ser um progressista, ele nunca deixou de ser

provinciano.  Reacionário,  ficou ultrajado com a fuga dos escravos do sítio,  embora o

período de escrita do conto fosse próximo da abolição, promulgada oficialmente em 1888.

A  personagem  de  Machado  age,  em  relação  a  seus  interlocutores,  como  um

narrador  autoritário,  que  não  aceita  réplica  a  suas  afirmações  e  quer  que  o  ouçam

calados, postura destoante, em princípio, de uma perscrutação científica sobre qualquer

tema, embora ele apresente sua “descoberta” sobre a alma humana como revolucionária.

A construção do conto questiona,  com tais  estratégias,  a  própria possibilidade de um

narrador confiável e onisciente.

A ironia sobre a presunção da personagem que se pensa detentora do acesso aos

fatos objetivos marca ainda,  metaficionalmente,  a derrisão à própria  literatura realista:

embora situado temporalmente nessa escola literária, Machado não se circunscreveu a

ela. A necessidade de Jacobina de fazer um relato que reflita fielmente o real satiriza a

própria  possibilidade  de  acessá-lo.  O  espelho,  elemento  central  do  conto,  como

instrumento mediador, é um dos fatores que ressalta a inviabilidade do acesso direto ao

mundo objetivo. Na solidão do sítio, o objeto luxuoso doado pela tia é assim apresentado:

Era um espelho que lhe dera a madrinha,  e que esta herdara da mãe, que o
comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de D. João VI. Não sei o
que havia nisso de verdade; era a tradição. O espelho estava naturalmente muito
velho;  mas  via-se-lhe  ainda  o  ouro,  comido  em parte  pelo  tempo,  uns  delfins
esculpidos nos ângulos superiores da moldura,  uns enfeites de madrepérola  e
outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom... (ASSIS, 2019, p. 45)

Como  escritor  latino-americano,  Machado  de  Assis  equilibrou  a  construção  de

saberes  locais  e  de  uma literatura  nacional  com a  assimilação  do  legado  de fora.  A
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confrontação  com a  imagem espelhada,  além de  jogar  com a  questão  do  acesso  à

realidade, visto que o reflexo é um meio indireto de observação, materializa os contrastes

e confluências entre modernidade e província, Europa e Brasil, duplos em tensão.

O requintado objeto teria chegado com a corte portuguesa ao Rio de Janeiro, marco

histórico do início do século XIX, que impulsionou a urbanização e o progresso na cidade.

Os delfins esculpidos evocam o mar e,  por conseguinte, as grandes navegações que

ligaram o Velho ao Novo Mundo. O refinamento do espelho destoa da mobília simples da

casa  da  tia,  como  se  o  “ouro”  da  riqueza  irradiada  da  Europa  contrastasse  com  a

simplicidade  do  meio  rural.  O  ambiente  calmo  e  silencioso  do  campo  gera,

paradoxalmente, perturbação emocional no então Joãozinho, acostumado já à cidade, ao

burburinho  e  às  recentes  deferências  recebidas  em  razão  do  posto  de  alferes.  Sua

vivência angustiante é materializada na confrontação com o espelho, que não cumpre a

função de refleti-lo enquanto forma íntegra. 

Os meandros da relação com a imagem refletida são recorrentes na construção do

motivo do duplo, um dos principais temas da literatura fantástica, da qual Machado de

Assis foi leitor, especialmente por meio da contística de Edgar Allan Poe. Cunha (1998, p.

16,  grifo  da  autora)  tece  a  relação  entre  os  dois  autores  por  meio  da  noção  de

“confluência”:

Não interessa, portanto, fazer aqui um estudo de fontes e  influências ao modelo
tradicional, que se considera bastante questionável, e sim arguir certa relação de
alteridade – vista como a presença de um Outro (Poe) diante do sujeito (Machado,
no  caso)  –  existente  entre  os  textos  literários  escolhidos,  ao  utilizar  como
estratégia metodológica o procedimento intertextual. Nesse sentido, é muito mais
útil  e  pertinente  falar  sobre  confluências de  pensamento  e  orientação  estética
entre Machado de Assis e Edgar A. Poe.

A ideia de “confluência” rompe com o modelo hierárquico e unilateral da influência,

de modo que se pode afirmar, com esse novo paradigma, que o presente é capaz de

ressignificar o passado, ou seja,  que Machado, com seu trabalho criativo, levou a um

novo patamar a contística de Edgar Allan Poe.  Além do espelho,  encontramos outros

elementos no conto do primeiro que remetem ao segundo autor, como o quarto fechado,

cenário  em  que  se  dão  as  vivências  angustiantes  tanto  de  Jacobina  quanto  da

personagem de “O Corvo”, cuja tradução foi realizada no Brasil por Machado de Assis. O

autor  norte-americano  assim explica  os  procedimentos  de  construção  de  seu  icônico

poema: “Fiz a noite tempestuosa, primeiro pra explicar por que o Corvo procurava entrar

e,  em segundo lugar,  para efeito  de contraste  com a serenidade (física)  que reinava

dentro do quarto” (POE, 1987, p. 124). Também no conto “O espelho”, a tranquilidade do
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quarto em que a personagem está isolada contrasta com o grave momento de angústia

de sua alma.

Apesar  das  convergências,  a  distância  temporal  de  algumas  décadas  entre  os

autores, além da inserção em diferentes contextos culturais, incidiu na particularidade de

suas escrituras. A produção de Poe tem marcas mais acentuadas do romantismo, dadas

as paixões desenfreadas, próximas da loucura, que suas personagens experimentam:

Talvez por incorporarem essa atitude romântica é que as personagens de Poe
sejam  tão  populares,  estejam  em  todo  lugar:  no  homem  diante  de  suas
ambivalências,  em sua  natureza  bipartida,  no  duplo  tão  evidente  em “William
Wilson”,  onde  ódio  e  amor,  maldade  e  bondade,  anjo  e  demônio  expressam
aspectos, faces, lados de um mesmo ser (ARAÚJO, 2002, p. 57).

O paroxismo das paixões e o flerte com a morte em suas obras explicitam o espírito

romântico  do  autor:  nele,  entretanto,  isso  não  está  relacionado  com  a  noção  de

inspiração, pois Edgar Allan Poe estabelecia preceitos inclusive matemáticos para sua

composição, com a finalidade de produzir um efeito no leitor.

O  Romantismo,  enquanto  escola  literária,  estabeleceu-se  com  a  ascensão  da

burguesia e dos ideais iluministas. Poe afirma, em sua literatura, a noção de indivíduo, ao

mesmo tempo  que  valoriza  o  conhecimento  científico  e  matemático  sobre  o  mundo,

concepções que nortearam boa parte de sua composição.

Machado,  mais  próximo  do  movimento  realista,  especialmente  na  chamada

“segunda  fase”  de  sua  escrita,  constrói  personagens  que,  embora  complexos  e

instigantes,  dialogam mais de perto  com o cotidiano,  com a vida comum. O realismo

propõe uma investigação científica da subjetividade por meio da literatura, como se esta

fosse capaz de apreender o real de maneira fidedigna. Embora dialogue com essa escola

literária  ao  trazer  temas do cotidiano,  tipos  urbanos e  conflitos  de  âmbito  doméstico,

Machado a subverte em vários pontos, especialmente por meio da ironia em relação à

possibilidade de acessar os eventos da vida de forma objetiva. Ele antecipa, portanto,

traços da literatura contemporânea ao acenar para a viabilidade de acessar o real apenas

por  meio  do  discurso,  este  sempre  insuficiente  e  contraditório  em sua  pretensão  de

corresponder aos fatos.

Vizinho do nascimento da psicanálise, o autor brasileiro teceu em vários de seus

contos experiências estranhas que não chegaram a tocar a esfera do sobrenatural: elas

podem ser apreendidas mais como produtos dos meandros da complexa mente humana,

da qual o escritor foi grande perscrutador. A perda do reflexo que, na tradição gótica e
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romântica,  era  muitas  vezes  associada  a  forças  demoníacas  ou  a  vivências  mais

circunscritas  à esfera  individual,  é  atualizada por  Machado na esfera  do humano em

diálogo com o contexto urbano, com as novas formas de sociabilidade emergentes e o

espírito de época:

Mais interessantes são as tentativas de buscar conexões entre os procedimentos
formais e retóricos usados na produção de textos literários de um certo período e
os  procedimentos  filosóficos  e  epistemológicos  disponíveis  no  mesmo  período
para ver, conhecer e interpretar o mundo natural e a realidade individual e social
(CESERANI, 2006, p. 94).

Na  composição  de  “O  espelho”,  embora  ironize  as  correntes  de  pensamento

mencionadas, Machado não abdica de um olhar científico para a subjetividade, pois a

perda do reflexo de sua personagem antecede, na natureza das questões tratadas, os

estudos psicanalíticos então embrionários.

1.1 A antropofagia de Machado de Assis em relação ao legado de Poe

Em parte por sua maestria em expor os dilemas da psique humana, Machado de

Assis é considerado ainda hoje, por muitos críticos e leitores, um dos maiores escritores

brasileiros, que imprimiu a “cor local” em sua obra, transfigurando, como nunca antes, a

herança europeia para uma produção tipicamente nacional, enredada pelo diálogo com o

legado universal. O nacionalismo enquanto circunscrição xenófoba não cabe na escritura

machadiana, que afirma uma brasilidade que abarca relações históricas e dialógicas com

outros países. A consciência abrangente sobre o emaranhado de relações que atuavam

na literatura brasileira foi um dos fatores que lhe permitiram instaurar a diferença em sua

obra, consolidada ao longo da crescente maturidade como autor, fator indispensável para

a afirmação do talento individual em relação com a tradição:

Nenhum  poeta,  nenhum  artista  tem  sua  significação  completa  sozinho.  Seu
significado  e  a  apreciação  que  dele  fazemos constituem a  apreciação  de  sua
relação  com os  poetas  e  os  artistas  mortos.  Não se  pode estimá-lo  em si.  É
preciso situá-lo, para efeito de comparação, entre os mortos. Entendo isso como
um sentido de estética,  não  apenas histórica,  mas no sentido  crítico  (ELIOTT,
1989, p. 39).

Machado  é  um  dos  responsáveis  por  reafirmar,  em  solo  nacional,  pela  via  da

recriação, a perenidade do legado de Poe, que incidiu particularmente sobre a profícua

contística do autor brasileiro, também grande cronista e romancista. Edgar Poe é um dos

maiores representantes da literatura fantástica do século XIX, herdeiro da tradição de E.

T.  A.  Hoffmann.  Em  seus  contos,  o  escritor  norte-americano  teceu  experiências

impactantes, limítrofes e trabalhou com o motivo do duplo, do qual “William Wilson” é um
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emblemático representante. “O espelho”, de Machado de Assis, traz o traço realista ao

retratar o cotidiano e o tipo urbano do alferes, ao mesmo tempo que ressignifica a tradição

fantástica pelo trabalho com os temas do espelho, da perda do reflexo. Segundo Cunha

(1998, p. 70), o volume Papéis avulsos é um bom representante do fantástico nos contos

machadianos:

Produtos da fase de maior produtividade de contos pelo escritor, pode-se afirmar
que  o  espírito  do  fantástico  acompanha  a  confecção  de  grande  parte  dessas
estórias, desde as diversas manifestações do estranho (como em A Chinela Turca,
O  Espelho,  A Vista  de  Alcibíades,  A Sereníssima  República),  passando  pela
inquietante familiaridade das situações comuns e prováveis (O Empréstimo,  D.
Benedita,  O  Medalhão,  Verba  Testamentária),  até  lidar  com  os  intrincados
meandros da loucura (O Alienista, O Segredo do Bonzo) (CUNHA, 1998, p. 70).

As relações entre Poe e Machado são relativamente exploradas pela crítica nacional:

o último fez referências explícitas ao primeiro em seus escritos. Ambos os autores tinham

notadamente a preocupação de estabelecer uma relação próxima com o leitor; a “amiga

leitora”, no caso do brasileiro. A interlocução mais íntima com o público emergiu, dentre

outros fatores, da popularização da imprensa no período, o que possibilitou a circulação

de contos em jornais, o novo media, que serviu não só de suporte mas também de fonte

de inspiração para a escrita  literária,  dadas as fartas e intrigantes notícias de crimes

veiculadas por esse meio. O jornal se tornou no período o suporte ideal para a publicação

de narrativas curtas devido à rapidez da disseminação da informação, que requeria textos

mais condensados para a leitura.

Com a referência mais direta ao público de seus trabalhos, Machado e Poe estão

entre os escritores responsáveis por delimitar o lugar inalienável do leitor literário, cujo

papel será cada vez mais expandido e reafirmado ao longo da trajetória subsequente da

literatura. A habilidade do segundo como autor do fantástico foi incorporada pelo escritor

brasileiro  com nuances  inconfundíveis:  Machado  imprimiu  no  fantástico  a  insígnia  da

literatura nacional, que ele, como autor, foi também responsável por consolidar. O motivo

do duplo é uma das espinhas dorsais das obras de ambos os escritores, e o trabalho de

Machado com esse tema em “O espelho” não chega a operar uma ruptura drástica com a

realidade cotidiana ou a produzir a atmosfera de terror como a predominante em Poe. A

névoa aterrorizante veiculada pelo narrador Jacobina ao trazer uma experiência passada

está mais na esfera da psicologia da personagem que propriamente relacionada a algo

sobrenatural. Nesse sentido, a transfiguração operada pelo escritor brasileiro nas fontes

recebidas é tão profunda que, de certo modo, ele inaugura um estilo para tratar a questão

do duplo, indissociável de sua contística:
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Em 1862, de acordo com a cronologia dos contos da Aguilar Editora, o escritor
publica O País das Quimeras. Conforme a referida listagem, seria o segundo conto
de Machado de Assis. É uma narrativa que traz o subtítulo de “Conto Fantástico”,
em que Machado, sintomaticamente já começa a lidar com a questão do duplo,
recorrente a ponto de se tornar  o motivo maior subjacente à sua produção de
contos.  As  raízes  dessa  escolha,  como  se  discutirá  adiante,  encontrar-se-ão
também na leitura dos contos de Edgar A. Poe (CUNHA, 1998, p. 67).

Na esteira  da  controversa  apreciação direcionada historicamente  ao autor  norte-

americano, em que se alternam sentimentos de devoção acrítica com a recusa de seu

valor literário, Machado de Assis parece ter alcançado um ponto de equilíbrio colhendo o

valor inegável da escritura de Poe sem se reduzir a um mero repetidor do estilo de seu

predecessor.  Machado  é  tão  inovador  em  sua  produção  literária,  que  delimitar  suas

influências ou “confluências” não é tarefa simples: mesmo a farta produção em torno do

motivo do duplo de modo algum pode ser circunscrita ao legado de Poe. Além de ser

derivado de um determinado espírito de época, configurado por transformações como a

urbanização  e  os  avanços  tecnológicos,  o  tema  assume  no  autor  brasileiro  nuances

próprias:

A noção de duplo no conto machadiano, como se viu, transcende, entretanto, a
proposição  de  mera  questão  temática,  tornando-se  uma  razão que  justifica  e
orienta uma escritura incessante e profícua. O motivo do duplo, em Machado de
Assis, faz parte de suas grandes fontes de origem e inspiração para todo um modo
de  escrever  e  serve  para  estruturar  e  sistematizar  uma  série  de  situações
marcadas pela ambiguidade e pela dubiedade que caracterizam, na essência, a
noção dessa ideia. Contudo, à medida que se objetiva e se concretiza através da
construção  de  um  modelo  pessoal  e  inequívoco  de  expressão,  o  conto
machadiano  se  realiza  também pela  absorção  e incorporação  criativa  de  uma
eventual herança de Poe, em torno desse mesmo motivo central, o do duplo, que
agora se amplia e se manifesta sob diversas modalidades (CUNHA, 1998, p. 123,
grifo da autora).

Tendo em vista a incorporação criativa que Machado opera sobre a escritura de Poe,

não  é  anacrônico  nomear  o  primeiro  de  “antropofágico”:  ele,  de  fato,  não  recusa  as

produções estrangeiras, mas as “digere” de tal  forma que as marcas do espírito e do

corpo brasileiros nelas se imprime de modo irreversível. A antropofagia é levada a uma

potência  imprevista  no  Modernismo  brasileiro,  o  que  não  exclui  a  sua  presença  em

momentos anteriores da literatura brasileira, pois a citação que segue, sobre o movimento

de vanguarda, aplica-se às relações entre Machado e Poe:

Ao invés da velha questão das influências, em termos de autores e obras, abria-se
um novo processo: autores de uma literatura supostamente periférica subitamente
se apropriavam do total do código, reivindicavam-no como patrimônio seu, como
um botim vacante à espera de um novo sujeito histórico […] (CAMPOS, 1992, p.
246).
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A afirmativa de Haroldo de Campos traz uma nova proposta de entendimento do

fenômeno literário: no lugar do nacionalismo xenófobo, reitera-se a construção de uma

identidade nacional aberta ao legado estrangeiro e essencialmente dialógica: “Pois bem,

Machado – nosso Borges no Oitocentos – cuja obra marca o zênit da parousía na suma

concordante dessas leituras logofânicas,  é nacional,  por  não ser nacional”  (CAMPOS,

1992,  p.  237).  Essa  afirmação,  aparentemente  paradoxal,  denota  a  natureza  viva  e

pulsante do fenômeno literário, em constante transformação e expansão, “antropofágico”

por natureza. Nesse sentido, o monologismo, o isolamento ou a submissão à influência

conduzem à estagnação da literatura, que precisa incorporar o “fora” para alimentar o

“dentro” em ebulição.

Machado  de  Assis,  com  seu  espírito  inquieto  e  antropofágico,  transmutou  e

ressignificou a produção de Poe, o que converge com a assertiva de Silviano Santiago

(2000, p. 22) de que “as leituras do escritor latino-americano não são nunca inocentes.”

Elas operam, segundo o crítico, verdadeira agressão ao código estrangeiro, afrontando-o

com  vistas  à  afirmação  de  uma  identidade  nacional  que  se  recusa  à  submissão  ao

colonizador e que se opõe à predominância da identidade linguística e cultural das nações

dominantes economicamente. A tradução de “O Corvo” por Machado não deixa de ser

uma  obra  inédita  em  língua  portuguesa,  vistos  os  recursos  expressivos,  estéticos  e

estilísticos de que o autor lançou mão para trazer ao país uma produção que não resistiu

às marcas de nossa língua e cultura. A mesma metamorfose é operada com o motivo do

duplo, no qual Poe foi notável mestre, e cuja apreensão por Machado foi feita de forma a

expandir a temática por terras pouco exploradas: em sua escritura, o duplo transita de

mera sugestão temática a um constructo mais concreto e palpável:

Alguns contos de Machado de Assis tratam do motivo do duplo de forma mais
material, por assim dizer, não somente sugerindo ou esboçando a questão de uma
identidade, ou tomada de identidade, com sua visão dúplice. São relatos em que a
matéria da narração é mais concreta, mais palpável, como se de fato se assistisse
à  concretização  de  um duplo.  Ao  mesmo tempo,  ocorrem com frequência  no
contexto das situações do cotidiano ou dos sentimentos triviais, deixando de lado
a sugestão ou a  hipótese de algo sobrenatural  a determinar essa modalidade.
Tratam assim, mais objetivamente, da possibilidade de apresentar-se, e o mais
importante, de aceitar-se a alteridade como um dado presente e inconteste no seio
das relações entre o eu e o Outro (CUNHA, 1998, p. 162-163, grifo da autora).

O  duplo  construído  por  Machado  é  mais  ancorado  na  própria  natureza  da

constituição subjetiva humana, na qual está inscrita, inequivocamente, a alteridade. Não

se faz necessário, nesse sentido, evocar questões sobrenaturais do fantástico tradicional

para apresentar as fragmentações e desdobramentos a que as personagens podem estar
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sujeitas.  A  própria  noção  psicanalítica  da  formação  do  eu,  para  o  qual  o  outro  é

imprescindível, autoriza a noção do duplo. A propósito, as pesquisas da Psicologia sobre

personalidades  múltiplas  já  estavam  germinando  no  século  XIX,  e  Machado

provavelmente  teve acesso a  alguns desses estudos,  então embrionários.  Também o

espírito de época, marcado pela expansão urbana e pela profusão de novas identidades e

personas  sociais,  despertava,  de  forma  mais  geral,  o  interesse  pelo  tema  da

fragmentação do eu.

 “O espelho” ressignifica a tradição fantástica ao evocar os próprios meandros da

complexa psique humana para produzir seu  efeito. O duplo não se organiza como um

corpo independente idêntico ou antípoda do original: ele é antes espectro, uma ausência,

uma  falta  ou  mesmo  uma  aniquilação:  “–  Estava  a  olhar  para  o  vidro,  com  uma

persistência  de  desesperado,  contemplando  as  próprias  feições  derramadas  e

inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes [...]” (ASSIS, 2019, p. 65). O impacto

no  leitor  é  produzido  pela  experiência  de  desagregação  de  Jacobina,  a  qual  leva  a

questionamentos  sobre  a  natureza  da  alma  humana  e  as  relações  entre  persona  e

interioridade. O conto subverte a relação entre original e cópia, essência e aparência: a

“alma interior”, que seria a mais primordial, tem seu lugar ocupado pela patente de alferes

que, teoricamente, seria uma construção social mais superficial e efêmera.

Há a interlocução, na escrita da narrativa machadiana, com o célebre Never More do

poema “O Corvo”, de Poe. O narrador Jacobina lança mão da sonoridade e da carga

emocional  da frase ao descrever  sua experiência:  “Era justamente assim que fazia  o

relógio da  tia  Marcolina:  –  Never,  for  ever!  –  For  ever,  never!”  (ASSIS,  2019,  p.  55).

Embora a alusão explícita no texto seja a um poema do americano Longfellow, é possível

nele vislumbrar a tonalidade melancólica e angustiante da composição de Poe. É digno de

nota que o estilo do poeta Longfellow foi alvo da crítica do autor de “William Wilson”, que

zombou de seu emprego reiterado de rimas, visto como frívolo e banal (PAES, 2017). O

verso retomado por Jacobina ensaia tanto o diálogo com Poe quanto aprofunda a ironia

de Machado sobre o diletantismo do alferes, para o qual a expressão repetitiva entoa uma

vivência de morte psíquica, em diálogo com a morte da mulher amada no poema do autor

norte-americano. A aniquilação subjetiva da personagem machadiana passa pela perda

da integridade da imagem, o que impacta negativamente o senso de identidade. Sem

conseguir ancorar-se em uma representação humanizada de si, o militar imerge em uma

vivência abissal, delineada a partir da ausência dos outros que o adulavam:
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Era  “uma  nuvem  de  linhas  soltas,  informes”.  Cumpre-se  nessa  passagem  a
perfeita analogia entre o espelho e o olhar do outro. A ausência deste nos impede
de ver-nos a nós mesmos como cremos que somos vistos, de tal modo que até o
espelho parece perder a capacidade de nos reproduzir com nitidez (BOSI, 2014, p.
240).

A narrativa de Jacobina sobre a experiência passada de desintegração é inserida em

um ambiente cotidiano, numa trivial conversa de amigos. Embora o narrador em terceira

pessoa descreva a discussão entre os companheiros como metafísica, há marcadores de

ironia que tiram o caráter transcendental do debate: um exemplo disso são as expressões

“questões de alta transcendência”; “os mais árduos problemas do universo” (ASSIS, 2019,

p.  29-31).  Não  se  produz  o  choque  no  leitor  nos  moldes  mais  tradicionais  do  texto

fantástico, pois a experiência, embora angustiante, está situada no passado e é trazida de

maneira mais “neutra”, sob o viés de um olhar objetivo de “cientista”. Comparando-se Poe

a Machado, depreende-se que o tom elevadamente passional e desestabilizador que o

primeiro imprime em seus enredos e personagens, no cerne da teoria do efeito, não ecoa

da mesma forma na produção do segundo. Entretanto, uma análise mais esmerada pode

abarcar outros indícios que aproximam os dois autores:

Na utilização do motivo do duplo, Poe, para muitos dos seus críticos, definiu-se
como  o  escritor  dos  contrários  e  dessa  forma  construiu  também  a  sua
personalidade  literária,  resultando  num “Frankenstein  eclético”.  Escrevendo  na
observância  dessa  regra  binária,  enfatizou  progressivamente  a  atração  e  a
repulsão, a matéria e o espírito, o corpo e a alma, um e o(os) outro(s). Mesmo a
relação que estabeleceu com seu leitor,  já vista, é  dual, na medida em que se
assume  como  o  par  fundamental  dos  outros  pares  que  adviriam.  Entretanto
convém lembrar que a regra binária é tanto a da separação e da disjunção, a do
eco,  como  também  se  reserva  ao  princípio  da  união,  da  multiplicidade,  do
paradoxo transmudado em completa ironia (CUNHA, 1998, p. 77, grifo da autora).

Em “William Wilson”, a “regra binária” opera nos movimentos de atração e repulsão

entre o original e sósia; de identificação e estranhamento. No conto machadiano, tal duplo

atuaria pela oposição entre a “alma exterior” e a “alma interior”, em que a primeira passa a

abarcar toda a existência: Jacobina, de certa forma, “vendeu a alma” para a farda. O

pacto  diabólico,  tão  recorrente  na  literatura  fantástica,  assume outra  configuração  no

conto  brasileiro:  o  alferes  não  vendeu  a  alma  para  nenhuma  entidade  demoníaca

propriamente, mas para o status e o reconhecimento simbolizados pelo posto, o que se

relaciona  com  a  vaidade,  tema  também  trabalhado  por  E.  T.  A.  Hoffmann  e  outros

escritores do fantástico. 

A oposição binária apontada por Cunha torna-se insuficiente para traduzir a natureza

do duplo no conto de Machado. O “roubo da alma” pela persona do alferes anuncia que

os infindáveis papéis sociais produzidos no meio urbano são potencialmente capazes de
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concentrar toda a existência individual. Nesse sentido, todos sofrem a ameaça de perder

a alma para um cargo,  um posto,  determinado  status,  “um simples botão de camisa”

(ASSIS, 2019, p. 35). Todos estariam suscetíveis a trocar de alma exterior como quem

troca de roupa: “Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas” (ASSIS, 2019, p. 39). E

as permutas podem ser múltiplas e infindáveis: “Pela minha parte, conheço uma senhora

– na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano” (ASSIS,

2019, p. 38-39). Tais profusões e proliferações da alma são remetidas, na narrativa, à

figura do diabo, evocando, novamente, o pacto fáustico da tradição fantástica: “– Essa

senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome: chama-se Legião” (ASSIS, 2019, p.

39). O alferes é a cópia que causa a destruição do original, “Joãozinho”. A alma interior

esfacelada, perdida para farda, torna-se uma espécie de inapreensível, de inenarrável,

que escapa ao próprio esforço descritivo do narrador.

A aproximação entre Poe e Machado pode ser feita ainda sob o viés do conceito de

dialogia desenvolvido por Mikhail Bakhtin, que se baseia no preceito de que o discurso

não  se  encerra  em  si  mesmo,  mas  evoca,  necessariamente,  seus  predecessores  e

contemporâneos,  de  forma  que  um  indivíduo  jamais  é  plenamente  original  em  sua

enunciação:  esta retoma ditos anteriores e coevos,  podendo inseri-los,  entretanto,  em

uma  nova  configuração,  que  é  o  que  torna  possível  a  criatividade:  “Ser  significa

comunicar-se pelo diálogo. Quando termina o diálogo, tudo termina. Daí o diálogo, em

essência, não poder nem dever terminar” (BAKHTIN, 1997, p. 257). Segundo Perrone-

Moisés (1978, p. 59-60), a intercomunicação discursiva atingiu seu apogeu no final do

século XIX:

[…] a intercomunicação dos discursos não é algo novo. O que é novo, a partir do
século  XIX,  é  que  esse  inter-relacionamento  apareça  como  algo  sistemático,
assumido implicitamente pelos escritores, e que o recurso a textos alheios se faça
sem  preocupação  de  fidelidade  (imitação)  […].  O  que  é  novo  é  que  essa
assimilação realize em termos de reelaboração ilimitada da forma e do sentido, em
termos de apropriação livre,  sem que se vise um sentido final  (coincidente ou
contraditório com o discurso incorporado).

A expansão da imprensa no período, o aprimoramento dos meios de transporte e

comunicação tiveram papel importante na ampliação do diálogo/confluência entre autores

de contextos culturais diferentes. Poe e Machado, separados por um intervalo de três

décadas,  vindos  de  contextos  muito  distantes,  inclusive  geograficamente,  foram

aproximados  com os  avanços  do  final  do  século.  É  possível  depreender,  da  análise

intertextual entre os autores e da pesquisa sobre seus contextos históricos, aspectos que
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contribuem para aproximá-los ou contrastá-los. A expansão das cidades, mais veemente

no contexto norte-americano, também se desenvolveu no Brasil:

A corte do Rio de Janeiro, onde vivem os personagens de Machado de Assis,
assistiu a transformações radicais do século. Iniciada com a transferência da corte
portuguesa  para  o  Brasil,  a  modernização  da  cidade  acelerou-se  no  Segundo
Reinado […] (MURICY, 1988, p. 13)

A transição  do  homem rural  para  a  cidade  implicou  uma  nova  configuração  de

subjetividades, ancoradas em outras formas de relações sociais e em diferentes modos

de lidar  com o tempo e  o  espaço.  O ritmo mais  acelerado do contexto  urbano e  os

vínculos menos duradouros ou baseados em relações comerciais conectam-se com as

questões de identidade que acabaram sendo materializadas na literatura. 

1.2 Multidões e multiplicações do eu: as cidades e as ciências psicológicas

A dissolução nas massas citadinas e a anonímia do homem urbano convergem com

a produção recorrente em torno da temática do duplo nos autores estudados, pelo caráter

estranho que esse motivo implica:

[…] um sentimento de “estranheza”, uma perda de conexões, de início em termos
não-sociais, mas de percepção – uma perda de identidade na multidão de outros,
a se refletir  eventualmente numa perda de identidade do eu e numa perda da
própria  sociedade,  sobrepujada  e  substituída  por  uma  sucessão  de  imagens
difusas e impalpáveis: a dança de formas, luz e cor, o rosto após rosto a redundar
numa ausência total de regras (CUNHA, 1998, p. 36).

Indistinto  das  multidões,  o  homem  duplicado/multiplicado  é  aquele  que  não  se

reconhece  enquanto  indivíduo  portador  da  própria  imagem,  e  que,  paradoxalmente,

desdobra-se  em  outros  “eus”  para  assegurar  a  autoconservação  em  meio  à  névoa

asfixiante das cidades. O Romantismo veiculava a necessidade de afirmação do indivíduo

como categoria  ontológica  inalienável,  em contraposição à  tendência  de massificação

cada vez mais prevalente no novo contexto que gerava indiferença e apatia nas relações

sociais.  A  necessidade  de  afirmação  do  eu  contra  a  aniquilação  no  meio  urbano

manifestava-se inclusive nas personalidades idiossincráticas dos poetas:

A atitude romântica apontava, em muitos casos, para uma demiurgia do poeta: ele
se considerava um iluminado, um ser diferente de todos os outros tipos burgueses,
sociais;  ele  admirava  mais  um homem singular  na multidão  (“The  Man of  the
Crowd”) que toda a multidão compacta, disforme. Essa atitude, em Poe, levou-o
ao completo isolamento da sociedade dos poetas de então, das pessoas, com os
políticos e até mesmo dos seus familiares (ARAÚJO, 2002, p. 56).

A geração de escritores “malditos”, com representantes como Rimbaud, Baudelaire e

E. T. A. Hoffmann, veio afirmar o individualismo romântico, a liberdade criativa do gênio
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contra o gosto tacanho instituído. Poe é herdeiro da tradição que liga o fantástico ao

espírito do Romantismo:

[...] autores da literatura fantástica vindos da tradição anglo-saxônica, tais como
Edgar Allan Poe, traduzido por Baudelaire, e o maravilhoso ancorado nos contos
populares de Achim von Arnim, traduzidos para o francês e com um prólogo do
próprio Gautier, em 1856, atestam o fôlego da literatura fantástica, que permanece
como  uma  das  manifestações  ficcionais  do  século,  tendo  contribuído  para  o
incremento do movimento romântico (BATALHA, 2003, p. 267).

As personagens de Poe e Machado atravessam labirintos identitários: a perda da

referência  sobre  o  próprio  eu,  inclusive  sobre  a  integridade  corporal,  é  veemente  no

alferes, pois seu corpo é aglutinado pela farda, representante da “alma exterior”. Sem o

uniforme,  o  militar  sucumbe  à  fragmentação;  o  espelho  reflete  uma  imagem  sem

contornos, ocorre a perda do lugar identitário no momento em que cessam os elogios e

deferências dos outros. Trata-se da desintegração de um corpo moldado em um contexto

urbano, talhado pela insígnia da farda e das relações sociais tecidas nesse novo meio

citadino em expansão.  Tais  interações sociais  abarcam o barulho e o burburinho das

multidões, e o silêncio agrava o sentimento de solidão da personagem de Machado. 

O tema do duplo na literatura do autor brasileiro e na de Poe e Stevenson pode ser

diretamente  relacionado  ao  crescimento  do  espaço  urbano  no  século  XIX.  O  sujeito

produzido  nesse  contexto  dificilmente  conseguiria  formar  uma  identidade  plenamente

destacada da multidão, padecendo dos males do despertencimento e da anonímia – um

sujeito  dissolvido  na  massa  amorfa  citadina,  que  sofria,  por  essa  razão,  efeitos

devastadores  em sua  noção  de  eu.  É  no  cerne  desses  impasses  que  se  constrói  o

excessivo  apego  da  personagem  de  Machado  à  farda,  esta  um  representante  do

investimento volitivo dos outros e também uma âncora simbólica para a individualidade.

Cabe ressaltar, no final do século XIX, o desenvolvimento de estudos psicológicos a

respeito das personalidades múltiplas, como os de Pierre Janet (1859-1947), criador do

termo  “dissociação”.  Foi  um  teórico  “reconhecido  por  muitos  como  oferecendo  pela

primeira  vez na história  uma abordagem científica  e  rigorosa  da  mente  inconsciente”

(SILVA FILHO, 2018,  p.  36).  As “dissociações” eram comuns nas chamadas neuroses

histéricas,  que  consistiam  na  separação  radical  da  psique  dos  chamados  conteúdos

“recalcados”, de forma que estes chegavam a adquirir  certa autonomia e passavam a

atuar de maneira apartada da personalidade como um todo. Isso conduzia a sintomas

como  paralisias  sem  bases  biológicas  ou  à  criação  de  personalidades  relativamente

independentes. Obviamente, tais conteúdos dissociados estavam inscritos em um mesmo
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indivíduo,  mas  já  instigavam  questionamentos  sobre  a  produção  de  manifestações

corporais e psíquicas dissociadas em um mesmo corpo, convencionalmente visto como

unitário  pela razão instituída.  Tais  estudos influenciaram as concepções de sujeito  no

período e, consequentemente, os procedimentos e temas da produção literária.

Observando os duplos de Poe e Stevenson, respectivamente em “William Wilson” e

O médico e o monstro, depreende-se que ambos têm contornos corporais relativamente

claros e acabados; o desdobramento parece atuar como meio de propagação do eu para

além das fronteiras do indivíduo; uma multiplicação para ludibriar a iminente ameaça de

aniquilação, a qual,  entretanto, reincide sobre as personagens no final  das narrativas:

“Está assim perpetuamente em busca de um duplo que não pode encontrar, com o qual

conta para lhe garantir o seu ser próprio; se este reflexo desaparece, o herói morre, como

no final de  William Wilson de Poe” (ROSSET, 1988, p. 78). As histórias analisadas têm

forte  carga  alegórica  a  respeito  do  meio  urbano,  pois  este  não  oferece  ao  indivíduo

nenhuma insígnia clara que lhe assegure a própria existência, a qual acaba cada vez

mais circunscrita a mecanismos burocráticos para ser validada. Essa angústia é expressa

por William Wilson na relação com o sósia, ao ver seu nome por ele apropriado:

[…]  embora  sem parentesco  comigo,  ostentava  o mesmo nome de batismo  e
sobrenome; – circunstância na verdade, pouco notável; pois, não obstante uma
linhagem nobre, o meu era um desses nomes ordinários que parecem, por direito
prescritivo, ter sido, em tempos imemoriais, propriedade comum do vulgo (POE,
2012, p. 30).

Enquanto  o  círculo  social  e  as  relações  de  parentesco  nas  sociedades  rurais

acabavam cumprindo um papel identitário, no meio urbano apenas o que “está no papel”

tem validade em termos de existência civil. A antiga “palavra de honra” foi substituída por

uma miríade de documentações, contratos e comprovantes que tornaram possível a vida

social na cidade. Essa nova identidade em formação é apreendida pela literatura de forma

simbólica, levando à profusão de temáticas como a anonímia, a loucura e a morte:

[..]  loucura,  morte,  anonímia,  dúvidas sobre a identidade ou a sua perda (vista
majoritariamente, em Poe, sob a ótica do duplo) são motivos reincidentes a ponto
de ser tornarem uma marca registrada da maioria de seus contos. “William Wilson”
e “O Homem das Multidões, a serem oportunamente abordados, talvez sejam os
mais exemplares deles quanto a isso (CUNHA, 1998, p. 37).

Publicado em 1839, o conto “William Wilson” é enredado pelo narrador-personagem

que se dedica a contar a história do marcante encontro com o sósia homônimo que,

desde os tenros anos escolares atuava, na percepção daquele, como um perseguidor. A

relação  entre  ambos  dá-se  em  constante  tensão  que  desemboca  no  paroxismo  do
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desfecho, construído sob a égide da teoria do efeito da contística de Poe. William Wilson

é um sujeito perdido na cidade, engolfado pelos diversos prazeres que, compulsivamente,

tentava subtrair  desse  contexto,  sucumbindo ao vício  e  à  jogatina.  O homônimo,  em

contraposição, erige-se como voz moral elevada que julga o original, construindo, dessa

forma, a antítese na narrativa, a despeito da igualdade física. Os meandros dessa tensão

parecem dialogar de forma significativa com o contexto urbano:

A cidade,  no século  XIX,  seria  o palco por  excelência  de decisivas mudanças
sociais  e culturais.  Definitivamente,  passa a ser  encarada como o cenário  das
ambiguidades – “a inocência e o vício estão na cidade, fazem parte da cidade, em
suas  relações  concretas  e  espirituais”.  Conforme  essa  visão  que  Raymond
Williams traça, a questão que cada vez mais se instala e se projeta nas obras dos
indivíduos criadores do tempo é a  discussão do estabelecimento de conexões
novas no contexto de toda a ordem urbana e do sistema humano que a cidade
passaria a concentrar e a encarnar. O fato de se buscar impor à consciência essas
conexões ocultas sinalizaria uma nova maneira de ver a ordem humana e social
como um todo (CUNHA, 1998, p. 35-36).

A relação entre a elevação moral e o vício aparece não apenas na confrontação de

William Wilson com o homônimo – duplo paradoxal porque abarca o que é íntimo e o que

gera estranhamento na relação eu/outro – mas na figura do diretor da escola:

Com que profundo espírito de admiração e perplexidade soía eu observá-lo de
nosso remoto banco na plateia, quando, com passos solenes e vagarosos, subia
ao púlpito! Aquele homem reverendo, de semblante tão recatadamente benévolo,
com  seu  manto  tão  brilhante  e  tão  clericalmente  esvoaçante,  a  peruca  tão
minuciosamente empoada, tão rígida e tão basta – como podia ser esse mesmo
que,  pouco antes,  com expressão  severa,  e  com roupas manchadas de rapé,
administrava, palmatória na mão as draconianas leis do internato? Ah, gigantesco
paradoxo, absolutamente imenso demais para ter uma solução! (POE, 2012, p. 27)

Os  valores  contraditórios  materializados  na  figura  do  diretor  perturbam o  jovem

Wilson. O estranho do vício estaria no familiar da virtude, como se o bem portasse o mal

em  sua  estrutura.  O  embate  com  o  sósia,  portador  de  uma  moral  mais  elevada,

desemboca em duelo ao final. O conflito de valores que se engendra no conto dialoga

com os próprios meandros da cidade em expansão, concentradora de vícios e virtudes,

muitas  vezes  encarnados  em  um  mesmo  indivíduo.  A  construção  da  personagem

dependente  de  jogos  encontra  respaldo  no  meio  urbano,  cuja  oferta  incessante  de

estímulos é capaz de produzir as compulsões: o jogo de cartas, na narrativa, carrega a

armadilha  para  o  protagonista  –  as  cartas  de  baralho  construídas,  a  propósito,  com

insígnias duplas/múltiplas.

A anonímia produzida no contexto urbano é traduzida ainda na apropriação do nome

William  Wilson  pelo  sósia,  como  se  o  sujeito  não  pudesse  mais  ser  dono  de  sua

identidade  e  do  próprio  corpo,  que  escapam  ao  controle  consciente.  As  apostas  da
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personagem metaforizam a necessidade de ludibriar o fantasma do duplo que o persegue.

Com as cartas, tenta trapacear o destino que, incontrolável, retorna de maneira mortífera

no desfecho.

No  contexto  brasileiro,  a  construção  complexa  das  personagens  machadianas

também dialoga de perto com o meio urbano e com os conhecimentos que viriam a ser

consolidados pela psicanálise. A construção do duplo pelo autor assume circunvoluções

bastante  intrigantes,  em  conexão  com  as  questões  de  seu  tempo.  A confiança  no

progresso da ciência, particularmente na medicina e na psiquiatria, era um dos distintivos

do final  do século XIX na recém-independente sociedade brasileira,  que importava os

avanços  e  descobertas  da  Europa  nesses  campos,  apesar  da  distância  entre  os

respectivos contextos:

Com certeza o Rio de Janeiro, se tomado conforme os padrões europeus, não
poderia ser considerado uma metrópole, embora fosse o que mais se aproximasse
do modelo; contudo, era a maior cidade brasileira da época, a mais trepidante, a
mais sofisticada. Enfim, era a capital do Império, e seria a da República, ainda por
muito tempo (CUNHA, 1998, p. 99).

 O  otimismo europeu com o progresso em curso  ecoou  na nascente  metrópole

carioca. É notória a incidência do pensamento científico nas narrativas de Machado de

Assis, que optou por evocá-lo de forma irônica não só no conto “O espelho”, mas em

outras  obras,  como  “O  alienista”,  que  questiona  as  fronteiras  entre  a  desrazão  e  a

sanidade, como aponta Muricy (1988, p. 34): “As poucas nítidas fronteiras entre a loucura

e a razão, a relatividade do que possa ser considerado razoável ou insensato sempre é

assunto  na  literatura  de  Machado  de  Assis.”  A euforia  irradiada  dos  grandes  centros

urbanos estrangeiros para o ambiente nacional não escapou ao ceticismo do autor: “Se

com  a  pena  da  galhofa  relativiza  o  ‘século  de  maravilhas’ rindo-se  das  certezas  do

cientismo, de seu culto ao progresso, não é sem melancolia que o autor olha para ‘a

diferença  e  a  vulgaridade  […]  do  século’.”  (MURICY,  1988,  p.  14).  Ora,  o  ceticismo

machadiano era muito providencial nesse momento histórico, principalmente diante das

correntes eugenistas e racistas que se expandiam no saber  científico da época,  cujo

intuito era eminentemente político e de controle social.

Como representante do movimento de expansão das ciências médicas, é simbólica

a  fundação  do  primeiro  hospital  psiquiátrico  brasileiro,  o  Hospício  Pedro  II,  na  Praia

Vermelha  do  Rio  de  Janeiro,  moldado conforme os  preceitos  da  psiquiatria  francesa.

Dissemina-se,  a  partir  da capital  do Império,  a medicina social  e higienista  no Brasil,

voltada à intervenção na saúde coletiva para a prevenção e o combate de doenças. Tal
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campo  de  atuação  médica  também  funcionaria  como  instrumento  do  Estado  para  o

controle da população, pois o que é considerado saúde e doença estende-se para muito

além da esfera da biologia:

Essa medicina amplia ao social seu campo de ação, constituindo o meio urbano
como o principal alvo de suas reflexões e prática. Uma teoria da periculosidade
virtual  do social  justifica  o  procedimento  preventivo,  característico  da  medicina
social. A sociedade, apontada com causa de doença em seu mau funcionamento,
é  proposta  como  objeto  fundamental  do  controle  médico.  A  teoria  da
periculosidade do social  funda  também uma medicina sem fronteira,  cada vez
mais política, já que estende à sociedade em geral a noção de doença (MURICY,
1988, p. 24).

Esse  controle  social  incidia  principalmente  sobre  a  parcela  mais  vulnerável  da

população: negros, pobres e toda sorte de excluídos, que eram a grande maioria dos

internos nos hospitais psiquiátricos difundidos desde então, como apontou mais adiante

Lima Barreto (2010, p. 48), no Diário do Hospício: “Sem fazer monopólio, os loucos são

da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa

gente pobre.”

“O  espelho”,  situado  temporalmente  no  período  de  transição  entre  a  sociedade

escravocrata e a promulgação da abolição, retrata o ínterim histórico no episódio da fuga

dos escravos, que muito incomodou o reacionário Jacobina. O conto retrata o próprio

movimento dos escravizados em busca de libertação, muito mais do que uma “salvação”

vinda de fora. A “libertação” dos escravos com a assinatura da Lei Áurea não trouxe, de

fato, uma efetiva inclusão da população negra na sociedade; o progresso científico, antes

de beneficiar  as  camadas mais  vulneráveis  da  população,  contribuiu  para  acirrar  sua

exclusão por meio de teses racistas e eugenistas vigentes na época, que justificavam a

estratificação social.  Machado de Assis,  de origem pobre, descendente de alforriados,

pela via da ironia, mostrou-se bastante reticente com a euforia progressista tecida nesses

moldes, como aponta Muricy (1988, p. 16):

O ceticismo parece ter sido a inflexão necessária para a elaboração da crítica.
Mais que um aspecto da psicologia do autor, ele revela a radicalidade do texto
machadiano  na  crítica  dos  mitos  que  ajudaram a  implantar  no  século  XIX  os
mecanismos da normalização da vida social brasileira: a crença evolucionista no
progresso, as ilusões do cientismo, a pretensão humanista do pensamento liberal.
Sua  crítica  dirige-se,  assim,  à  articulação  mais  ampla  das  transformações
normalizadoras oitocentistas, à racionalidade burguesa moderna.

O  humanismo  do  pensamento  liberal  era  bastante  seletivo  e  não  abarcava  as

camadas  mais  pobres  da  população.  A  arrogância  do  saber  médico  instituído,

representante da racionalidade burguesa e atuante como polícia social, valia-se do poder

de  separar  os  “normais”  dos  “desviantes”,  destinando  com  frequência  os  últimos  ao
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cárcere manicomial.  O positivismo, que influenciou esse modo de pensar,  veiculava a

ideia de “readequação social” pela privação da liberdade que, a princípio, direcionava-se

aos criminosos, mas passou a abarcar toda sorte de desviantes e marginalizados, como

loucos, mendigos, prostitutas, leprosos, etc. Não por acaso, o modelo de construção dos

manicômios  e  presídios,  assim  como  seus  fundamentos,  são  muito  próximos,  pois

carregam, em princípio, os mesmos objetivos:

A maneira  de  realinhar  o  homem  na  sociedade  passaria  por  uma  fase  de
tratamento  em  que  a  privação  da  liberdade  surgia  como  a  principal  punição.
Segundo  a  mesma  teoria,  ficando  um tempo  privado  da  liberdade,  o  homem
passaria a respeitá-la, não invadindo nem privando outrem da sua liberdade, nem
daquilo que, por direito, lhe pertence; ou seja, não poderia roubar, nem matar. A
punição, portanto, servia para recuperar e repor o homem em circulação na ordem
social (o lema comtiano era conhecer para organizar, organizar para se progredir
com ordem). (ARAÚJO, 2002, p. 72)

Esse  mecanismo  de  controle  social  disfarçado  de  conhecimento  científico  não

escapou à sagacidade de Machado que, em “O alienista”, esgarçou as fronteiras médicas

entre loucura e normalidade, com fina ironia. A pena ferina do autor também é utilizada na

personagem  Jacobina,  um  burguês  escravocrata  com  aspirações  medíocres  que  se

coloca a filosofar sobre questões existenciais profundas; um sujeito típico do contexto

urbano do século XIX,  em que viveu Machado:  “[…]  a meticulosa construção do tipo

psicológico tão meticulosa que acaba por envolver personagens, autor e leitor, transcende

o caso individual para afirmar-se como estudo de contexto histórico-social bem localizado

[...]” (BARBOSA, 1990, p. 28).

A narrativa de “O espelho” dá-se na tensão entre a cidade carioca e o sítio da tia

Marcolina,  no  qual  o  alferes  tem sua experiência  de  desintegração.  Impregnado pela

marca da farda, uma das insígnias das novas subjetividades produzidas na cidade, a

personagem fragmenta-se no retorno ao meio rural, perdendo sua referência identitária.

Georg  Simmel  discorre  sobre  o  efeito  transfigurador  que  a  vida  urbana  opera  nas

subjetividades, no sentido de gerar apatia aos estímulos incessantes desse contexto:

A  base  psicológica  do  tipo  metropolitano  de  individualidade  consiste  na
intensificação  dos  estímulos  nervosos,  que  resulta  da  alternação  brusca  e
ininterrupta entre estímulos exteriores e interiores. O homem é uma criatura que
procede  a  diferenciações.  Sua  mente  é  estimulada  pela  diferença  entre  a
impressão de um dado momento e a que a precedeu. Impressões duradouras,
impressões  que  diferem  apenas  ligeiramente  uma  da  outra,  impressões  que
assumem um curso regular e habitual e exibem contrastes regulares e habituais –
todas essas formas de impressão gastam, por assim dizer, menos consciência do
que a rápida convergência de imagens em mudança, a descontinuidade aguda
contida  na  apreensão  como  uma  única  vista  de  olhos  e  o  inesperado  de
impressões  súbitas.  Tais  são  as  condições  psicológicas  que  a  metrópole  cria
(SIMMEL, 1967, p. 14).
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Recursos  identificadores  como  uniformes,  no  meio  urbano,  padronizam  certos

grupos conforme o ofício, diferenciando-os dos demais; atuam como um distintivo que

resgata alguma parcela da nomeação dissolvida na cidade. O incremento do aparelho

burocrático  atrela  as  pessoas  a  vários  documentos  que  validam  socialmente  sua

existência: “Se necessito de um duplo para atestar o meu ser, e se só existe duplo de

papel, devo concluir que minha pessoa é de papel, ou minha alma […]” (ROSSET, 1988,

p. 81).

No campo,  as  relações se  estabeleciam em outra  dimensão  temporal  e  mesmo

existencial,  o que permitia conhecer os meandros das personalidades, sem que fosse

necessário um distintivo claro como uma farda ou um uniforme para destacá-las e nomeá-

las:  a  convivência  diária,  as  conexões  entre  famílias  e  conhecidos  atuavam  como

mecanismos de filiação do sujeito. Como a intensidade de estímulos é avassaladora na

cidade, sem distintivos óbvios entre os indivíduos torna-se impossível lidar com todos ao

mesmo tempo sem sucumbir à total indiferenciação: é necessário algo visualmente claro

que diga a que profissão pertence, em que setor trabalha, e até a classe social em que

está  inserido.  Também  o  tempo  deve  ser  cronometrado  e  distribuído  sem  qualquer

margem ao acaso ou ao imprevisto, que gerariam o caos:

A mente moderna se tornou mais e mais calculista. A exatidão calculista da vida
prática, que a economia do dinheiro criou, corresponde ao ideal da ciência natural:
transformar o mundo num problema aritmético, dispor todas as partes do mundo
por meio de fórmulas matemáticas. Somente a economia do dinheiro chegou a
encher  os  dias  de  tantas  pessoas  com  pesar,  calcular,  com  determinações
numéricas, com uma redução de valores qualitativos a quantitativos. Através da
natureza calculativa do dinheiro, uma nova precisão, uma certeza na definição de
identidades  e  diferenças,  uma  ausência  de  ambiguidade  nos  acordos  e
combinações surgiram nas relações de elementos vitais – tal como externamente
esta precisão foi  efetuada pela difusão universal  dos relógios de bolso […] Se
todos os relógios de Berlim se pusessem a funcionar em sentidos diferentes, ainda
que apenas por uma hora, toda a vida econômica e as comunicações da cidade
ficariam transtornadas por longo tempo (SIMMEL, 1967, p. 17).

A  organização  temporal  do  campo,  completamente  destoante  desse  universo,

permitia  um investimento  a  longo  prazo  nas  relações  e  uma  fruição  do  entorno  que

possibilitava  discernir  seus  diferentes  matizes.  O  retorno  ao  meio  rural,  com  essa

configuração  própria,  teve,  entretanto,  efeitos  devastadores  sobre  a  subjetividade  de

“Joãozinho”, já plenamente configurada conforme o meio urbano. Sua tensão com o tic-

tac monocórdico e com a ausência da farda denunciam a incapacidade de sobreviver sem

os recursos artificiais criados pela cidade para organizar seus habitantes e seu espaço.

Adaptado  às  novas  formas  de  organização  do  tempo  e  do  psiquismo  urbanos,  a

morosidade dos estímulos no novo meio deixou-o completamente desconcertado. Nesse
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sentido, a tensão entre a metrópole e a vida no campo que a precedeu temporalmente

permeia  a  narrativa  e,  antes  de  afirmar  o  otimismo  com  essa  expansão  e  o

desenvolvimento  científico  coetâneo,  Machado  denunciou  a  profusão  de  “almas

exteriores” que o meio urbano é capaz de produzir e a correspondente vacuidade delas.

O romance de Stevenson, publicado em 1886, também é atravessado pelo contexto

urbano  da  cidade  londrina,  espaço  onde  se  desenvolve  a  narrativa,  na  esteira  dos

avanços da Revolução Industrial e da ascensão cada vez mais proeminente da classe

burguesa. O médico e o monstro: Dr. Jekyll e Mr. Hyde traz a saga do médico, cientista e

filantropo respeitado e aparentemente adaptado à sociedade da época, cujo experimento

científico, ancorado na tese sobre a duplicidade/multiplicidade da alma humana, acaba

culminando no desdobramento em Mr. Hyde, figura abjeta que se volta contra seu criador.

Escrito  durante  a  puritana  Era  Vitoriana,  berço  da  psicanálise,  o  romance  de

Stevenson traz um duplo que atua como antítese do original por meio de atos criminosos

e  de  uma  aparência  diminuta  e  repulsiva.  Tal  presença  “encoberta/hide”  infla  em

magnitude  durante  o  desenvolvimento  do  enredo  e  se  impõe  de  forma  contumaz,

agredindo, matando e suplantando o discurso científico que lhe dera origem. 

A escolha da palavra “Juggernaut” pela personagem Enfield ao se referir a Hyde na

descrição do episódio em que este atropela uma menina de oito ou dez anos dá a noção

de  uma  força  irrefreável,  que  não  pode  ser  contida,  remetendo  à  divindade  hindu

“Jagrená”,  sob  cujo  carro  desgovernado  os  discípulos  se  atiravam  para  a  morte,

submetidos a uma devoção cega (VILLAS BOAS, 1995). De forma semelhante, Hyde,

como um trem descarrilado, um veículo desgovernado, atropela a criança. Sua energia

avassaladora, que não pôde ser circunscrita ao corpo de Jekyll, conflui inclusive com os

ambientes que atravessa, o entorno, os edifícios e os párias sociais:

A duas portas  de uma esquina,  na mão esquerda indo em direção  a  leste,  o
alinhamento era quebrado pela entrada de um pátio; e bem neste ponto, um certo
bloco sinistro de edifício projetava seu frontão sobre a rua. Tinha dois andares;
não exibia nenhuma janela, nada além de uma porta no andar inferior e uma frente
fechada,  de  parede  descolorida,  no  superior;  e  carregava  em  cada  traço  as
marcas de uma prolongada e sórdida negligência. A porta, que não era equipada
com campainha ou aldrava,  estava cheia  de bolhas e manchada.  Vagabundos
refestelavam-se no nicho e acendiam fósforos nas almofadas das portas; crianças
se  aboletavam nos degraus;  um garoto  tinha  experimentado  seu  canivete  nas
molduras; e por quase uma geração não havia aparecido ninguém para afastar
esses visitantes fortuitos ou consertar suas devastações (STEVENSON, 1995, p.
13).

A asfixia e o abandono ambientais materializam a própria redoma de que derivou o

corpo de Mr. Hyde: escondido, emparedado pela moral puritana, negligenciado enquanto
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corpo desejante no interior do médico, ele eclodiu como um ser disforme e violento, que

gera repulsa. O espaço que o monstro atravessa é derivado da própria casa de Jekyll,

como Enfield e Utterson perceberam depois.  O edifício dividido relaciona-se à própria

cisão dos corpos: Hyde transita em uma parte da casa deslocada do resto e encaminha-

se  para  o  aprisionamento,  como  um  animal  enjaulado  no  gabinete  de  experimentos

enquanto a ameaça do patíbulo se impõe. 

Toda a narrativa de Stevenson desenvolve-se na cidade de Londres, refletindo os

dilemas desse contexto urbano em franca expansão,  marcado, ao mesmo tempo, por

conservadorismos e valores retrógrados:

Londres,  com o seu famoso  fog e seu moralismo hipócrita  pré-vitoriano,  era a
cidade do capitalismo e da I Internacional Comunista mas, numa reversão irônica,
também era a capital do pragmatismo na informação, através do jornal, e o cenário
adequado para os estranguladores, assassinos, loucos, pervertidos. Londres era
ao mesmo tempo Hyde e Jekyll (ARAÚJO, 2002, p. 75).

O espaço de aproximadamente quatro décadas que separa Poe e Stevenson não

pode ser desconsiderado na análise da intertextualidade entre os autores, pois esse gap

temporal implica pontos dissonantes de expansões do espaço urbano, inclusive levando-

se em conta o contexto londrino e o norte-americano. Tal diferença, de fato, parece ter

incidido sobre as formas particulares de construção do duplo nos dois autores: Poe, com

o duplo  calcado  em dois  indivíduos  idênticos  em aparência,  o  duplo  do  decalque,  e

Stevenson anunciando os indícios de uma divisão descontrolada, que não poderia ser

contida em Jekyll e Hyde: “[…] um simples estado formado por múltiplos, incongruentes e

independentes habitantes” (STEVENSON, 1995, p. 80). Uma fragmentação que traduz o

próprio crescimento desenfreado do espaço urbano:

O  nevoeiro  ainda  pairava  sobre  a  cidade  submersa,  onde  as  lâmpadas
tremeluziam  como  pedras  preciosas;  em  meio  às  nuvens  baixas,  abafadas  e
sufocantes, o curso da vida urbana passava, mesmo assim, através das grandes
artérias com um som como o de um vento poderoso (STEVENSON, 1995, p. 42).

A expansão urbana e o desenvolvimento científico associado à difusão dos ideais

iluministas trazidos pela burguesia são alguns dos marcos do século XIX. O avanço das

ciências produziu muitas especulações sobre a natureza da alma humana, além de vários

questionamentos éticos, motes não só de Stevenson, mas do clássico  Frankenstein, de

Mary Shelley. No romance do autor escocês, um experimento científico pouco ortodoxo é

responsável pelo desdobramento do médico na figura de Mr. Hyde1. Embora Dr. Jekyll

1 A construção  do  nome  “Hyde”  de  forma  alguma  é  gratuita  no  romance.  Hyde,  similar  a  “hide”,  o
“escondido” ou “velado”, de repente desvela-se pelo experimento: o obscuro é iluminado pela ciência; as
trevas são tomadas pela luz.
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não se baseie na ciência materialista em voga desde então, é o signo do conhecimento,

das  luzes,  que  é  evocado.  O  início  do  desenvolvimento  da  psicologia  no  período

relaciona-se  com a  temática  dos  estudos  sobre  a  personalidade  e  com modelos  de

explicação mais abrangentes que o mecanicismo, o que toma forma no texto quando

Lanyon, outro médico, é chamado a contemplar a transformação de Dr. Jekyll  em Mr.

Hyde: “E agora você, que esteve por tanto tempo amarrado aos mais estreitos e materiais

pontos  de  vista,  você,  que  negou  a  virtude  da  medicina  transcendental,  você,  que

escarneceu de seus superiores: contemple!” (STEVENSON, 1995, p. 76).

A Era Vitoriana, que se estendeu no Império Britânico de 1837 a 1904, período do

reinado da rainha Vitória, como o próprio nome diz, exerceu influência em todo o ocidente.

Santana  e  Senko  (2016,  p.  191)  apontam  como  típicos  dessa  época  o  vertiginoso

desenvolvimento científico e industrial, o que, entretanto, não trouxe consigo condições de

vida dignas para toda a população: “Mas, a Era Vitoriana foi, antes de tudo, um período

de enormes contradições. Ao lado dos grandes progressos técnicos e industriais, assiste-

se a um triste espetáculo de doenças, violência e morte.” E os avanços também não se

traduziram  em  costumes  mais  libertários;  pelo  contrário,  esse  período  histórico  é

conhecido pelo puritanismo exacerbado que incidiu principalmente no controle da moral e

dos bons costumes das mulheres, confinadas ao espaço doméstico – elas, simbolizando

a vida privada, em oposição ao espaço público, reservado aos homens. Essa dicotomia

entre  público  e  privado,  aliada  à  tensão  entre  os  problemas  sociais  e  o  progresso

científico e industrial, pode ser apreendida sob o prisma da duplicidade constitutiva da

sociedade vitorina, aspecto que acabou se manifestando, de certa forma, na produção

literária da época:

Também na literatura, muito pródiga em obras hoje consideradas clássicas, reflete-
se esse paradoxo entre luz e sombra. Surgem romances e contos que celebram
esse lado oculto, esse duplo que se esconde nos recônditos da psique humana.
As últimas décadas do século registram as primeiras experiências da psicanálise
de Freud, que começava a desvendar os segredos da mente.  Obras como “O
Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, “O médico e o monstro”, de Robert Louis
Stevenson, e “William Wilson”,  de Edgar Allan Poe, “As aventuras de Sherlock
Holmes” de Arthur Conan Doyle revelam os horrores que se escondem sob uma
aparência externa polida, contida, controlada (SANTANA; SENKO, 2016, p. 191).

Alimentar excessivamente apenas um aspecto da natureza humana pode gerar o

efeito  inesperado  de  fazer  inflar  o  lado  que  ficou  sobrepujado:  trata-se  da  lógica  da

enantiodromia, estudada pela psicologia analítica junguiana. Assim, a imposição acirrada

do puritanismo acaba gerando em seu cerne a perversão, aspecto evidente na construção

do romance de Stevenson. O paroxismo da violência brota de uma aparência polida e
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controlada;  de um comportamento contido e regrado:  “Esse quadro de controle  social

desembocava, não raras vezes, em atos de grande violência” (SANTANA; SENKO, 2016,

p. 192).

O avanço científico, visto com grande otimismo na Era Vitoriana, não foi traduzido

em benefícios para toda a sociedade, contrariando a expectativa de que ele lançaria luz

sobre grande parte das angústias humanas: estas, pelo contrário, continuaram confinadas

na escuridão, como bem o traduziu O médico e o monstro. O paradoxo Jekyll/Hyde reflete

a própria dualidade da vida londrina, incapaz de conciliar harmoniosamente seus opostos

em tensão:

A vigilância da sociedade, em forma de preconceitos, com uma lei rígida de defesa
da propriedade privada, impunha ao criminoso e aos desajustados de toda ordem
a sanha da marginalidade.  Assim,  todos os desajustados eram asfixiados pelo
moralismo burguês, pela impossibilidade de esconder aos olhos dos católicos ou
protestantes  a  crueldade  e  a  maldade  humana  que  submergiam nesse  tecido
social,  no  dualismo  Jekyll/Hyde,  na  descoberta  do  falso  moralismo  e  nas
perversões inconscientes, embora evidentes, do “bondoso” homem de Edimburgo
(ARAÚJO, 2002, p. 74).

A nascente psicanálise viria  a  lidar  cientificamente com o lado sombrio  humano,

sintetizado por Stevenson na figura de Hyde, um estranho que, ao mesmo tempo, é muito

familiar à dinâmica psíquica humana. O monstro, figura abjeta e violenta, é também fruto

de uma sociedade que renega as manifestações marginais que ela mesma produz.

1.3 As luzes da razão e seus espectros

Um marco importante da reconfiguração do espaço no século XIX é a invenção da

lâmpada elétrica por Thomas Edison, em 1879. As condições materiais de uma sociedade

incidem  diretamente  em  suas  produções  imaginárias  e  na  disposição  do  espírito  de

época. O ritmo da disseminação da novidade no Brasil, que permitiria outras formas de se

relacionar  com  o  tempo  e  o  espaço,  não  foi  o  mesmo  em  todas  as  cidades  e,

principalmente, não o foi no campo, onde até recentemente muitas pessoas ainda não

tinham acesso à tecnologia.  O grau do uso da inovação diferiu  e difere até hoje em

diversas sociedades, sendo a intensa iluminação na atualidade mais comum nos grandes

centros, em ambientes como shoppings. 

A própria possibilidade de iluminação durante o período noturno, o qual era uma das

principais matrizes do texto gótico e da literatura fantástica, parece ter contribuído para a

transformação das produções do gênero. A luz de velas era mais propícia à produção de

imagens espectrais, às projeções de sombras que tanto instigam a imaginação:
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Épocas anteriores se sentiam incrivelmente habitadas por espectros. Um a cada
três habitantes da zona rural tinha o seu gnomo em casa; em cada canto se temia
o  outro  mundo.  À  noite  os  diabos  se  escondiam e  faziam seus  barulhos  nas
paredes  do  quarto:  ora  aparecia  um  olho,  ora  uma  língua,  só  as  orações
conseguiam  impedir  que  o  demônio  surgisse  inteiramente.  Nos  bosques
habitavam espíritos, selvagens e leves; nas encruzilhadas, homens sem cabeça,
moças maltrapilhas cobertas de musgo, a quem Satanás perseguia. Também nas
cidades existiam espectros noturnos […] (BLOCH apud CESERANI, 2006, p. 78).

A  aparição  de  fantasmas  e  espectros  acabou  perdendo  espaço,  na  tradição

fantástica, para o trabalho com dilemas subterrâneos da psique humana, o que é feito por

Stevenson ao denunciar que nem as luzes da ciência e da razão foram capazes de dirimir

angústias  mais  profundas.  Já  a  personagem  Jacobina  parece  transpor  os  espectros

outrora situados fora e no ambiente noturno para a configuração de seu próprio corpo,

ameaçado de desintegração. Os estudos psicológicos e psicanalíticos contribuiriam para

a  transição  de  interesse  por  aparições  de  fantasmas  para  o  temor  relacionado  aos

próprios meandros do psiquismo.

É curioso mencionar que, na época em que escreveu “O espelho”, Machado tinha

deixado a capital para passar uma temporada em Nova Friburgo, por motivos de saúde.

Reconhecidamente pouco afeito a viagens e muito vinculado à cidade do Rio de Janeiro,

é  um  dado  instigante  que  o  escritor  tenha  passado  por  uma  experiência  de

distanciamento da vida metropolitana no período:

A visão problematizadora de Machado de Assis que emergiu com toda a força a
partir da temporada de repouso forçado, em Friburgo, coincidiria com o apogeu de
sua capacidade criadora,  de que  são  frutos também os  chamados “contos da
maturidade” (de Papéis Avulsos a Páginas Recolhidas). (CUNHA, 1998, p. 90)

Dotado de uma interioridade rica e pulsante, o escritor, em sua experiência solitária

de  retirada  da  capital,  potencializou  sua  produção  criativa,  ao  contrário  de  Jacobina,

indivíduo  que  acabou  destituído  da  vida  interior  com  o  isolamento,  mesmo  que

passageiro. O conto parece trazer, alegoricamente, a relativa ficção que constitui aquilo

que  se  chama  de  “alma  interior”,  pois  pode  ser  algo  extremamente  frágil,  capaz  de

desmoronar com doses mais intensas de angústia ou pela ausência da “alma exterior”. A

propósito, a noção de um mundo interior humano, fruto em parte da distinção entre o

público e o privado, era algo relativamente recente na História, e construiu-se, em grande

parte, com a intervenção da medicina: “São os estudos de temperamentos, as narrativas

de casos clínicos, toda uma literatura da ‘interioridade’, fascinada pela enumeração de

características psicológicas dos personagens e por descrições técnicas de enfermidades”

(MURICY,  1988,  p.  15).  É  perceptível  na  narrativa  machadiana  a  incidência  desses

precipitados da medicina em consolidação; o próprio Jacobina faz digressões psicológicas
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sobre a natureza humana, com reflexões sobre a oposição entre a “alma interior” e a

“alma  exterior”  que  só  se  tornam  possíveis  no  bojo  de  uma  nova  emergência  de

subjetividades,  talhadas  em  parte  pelo  saber  médico:  “A individualização  dos  corpos

imposta pelos cuidados classificatórios da higiene acrescenta às transformações um fato

novo: o aparecimento da ‘interioridade’” (MURICY, 1988, p. 111).

A criação de um sujeito portador da chamada “interioridade” é, portanto, um fato

histórico que parece incidir  diretamente na produção vasta sobre o tema do duplo na

literatura da época. A vida privada e o correspondente universo interior eram fatos sociais

relativamente novos, e os impactos da divisão entre público e privado parecem ter recaído

inclusive  sobre  a  percepção  do  próprio  corpo  –  antes  um  corpo  imerso  em  uma

sociabilidade compartilhada, que passou então a ser resguardado em um universo íntimo.

Essa construção social produziu uma verdadeira cisão entre o que concerne unicamente

ao indivíduo e o que é compartilhado, cisão esta que pode ser traduzida também como

duplicidade. Enquanto os romances, em sua maioria, dedicavam-se aos meandros desses

novos fenômenos chamados individualidade e vida interior, que tanto dialogavam com a

classe  burguesa,  muitas  produções,  como  as  do  corpus analisado,  destoavam  da

percepção  do  sujeito  humano  como  uma  entidade  única  e  delimitada;  produções

marcadamente de matizes fantásticas:

Grande parte das formas narrativas do século XIX funda a própria estrutura sobre
a formação sentimental e intelectual (o Bildung) de um caráter individual, através
de suas relações com os outros personagens,  o  ambiente social  e  o  passado
histórico.  Esta  estrutura  foi  claramente  imposta  ao  romance,  em particular  ao
romance de formação pela concepção, muito forte nas novas classes burguesas,
do homem como entidade individual, responsável pela própria auto-afirmação. É
totalmente diferente dessa, e quase contraposta a ela, a estrutura típica do conto
fantástico,  que  apresenta  personalidades  duplas,  laceradas,  divididas,
fragmentadas  e  personagens  que  não  conhecem  nenhum  desenvolvimento,
nenhum  equilíbrio  entre  a  mente  e  os  sentidos,  e  são  frequentemente
atormentados por fixações e obsessões, e também frequentemente bloqueados
em uma das primeiras etapas da formação psicológica […] (CESERANI, 2006, p.
92)

Ora,  é  possível  observar  que  a  produção  fantástica  acabou  ocupando,  de  certa

forma,  o  lugar  deixado pela loucura,  que fora  banida da vida social:  o  louco era um

indivíduo que não encontrava lugar na nova sociedade burguesa porque, por um lado,

não podia ser circunscrito à esfera criminológica e, por outro, não podia ser facilmente

adaptado à lógica do trabalho burguês. A solução encontrada para tal impasse social foi a

transformação da loucura em doença mental, no contexto do nascimento da psiquiatria,

disciplina que viria a influenciar a nova política higienista brasileira.
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As personalidades duplas e múltiplas são fartas na nosologia psiquiátrica, mas o

texto  fantástico  é  capaz  de  transcender  uma  categorização  patológica  do  fenômeno,

lançando-o à esfera mais ampla da experiência humana. O duplo, em nosso estudo, está

no intervalo entre um contexto histórico profícuo em gerar o motivo e uma literatura capaz

de apreender os meandros de uma subjetividade em franco desdobramento, não só entre

os loucos, mas entre indivíduos inscritos em maior ou menor grau na normalidade, como

Jacobina, Jekyll e William Wilson.
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Capítulo 2 – A inquietante tessitura de corpos duplos: “William Wilson”,

“O espelho”, O médico e o monstro

E sempre onde só quis dormir,
E sempre onde só quis sumir,
E sempre onde toquei o chão,

Sempre sentou-se do meu lado,
Vestindo negro, um desgraçado

Tão semelhante como irmão.
Alfred de Musset2 

Os duplos construídos por Poe, Machado e Stevenson materializam, nas dimensões

imagética  e  corporal,  identidade,  aniquilação  e  contraste,  respectivamente.  O  jogo

estabelecido entre o original e seu desdobramento carrega matizes de familiaridade e

estranhamento.

Sigmund Freud (2010), em seu ensaio O inquietante, apresentado como um estudo

no âmbito da estética, discorre, dentre outros temas, sobre o duplo no fantástico. A partir

de um estudo linguístico, léxico e etimológico minucioso sobre o termo  unheimlich, que

pode ser traduzido para o português como inquietante, estrangeiro, infamiliar ou estranho,

Freud percebeu que a palavra oposta, heimlich, que pode ser traduzida como doméstico

ou familiar, não é propriamente a antítese do primeiro.

Freud (2010, p. 331) inicia o texto afirmando que “o inquietante é aquela espécie de

coisa assustadora que remonta ao que é há muito conhecido, ao bastante familiar.” O que

gera o estranhamento não é algo estrangeiro e alheio a quem sente o medo, mas um fator

que lhe diz respeito intimamente. Estendendo esse pensamento ao  corpus de análise,

percebe-se que reflete significativamente o déjà-vu de William Wilson ao se deparar com

o sósia de mesmo nome:

Não posso descrever melhor a sensação que me oprimiu do que afirmando como
era  difícil  afastar  de meu espírito  a  crença de  que  já  havia  conhecido  aquela
pessoa que estava diante de mim em alguma época muitíssimo remota – algum
ponto do passado, ainda que infinitamente longínquo (POE, 2012, p. 35).

A personagem de Poe tem uma vivência angustiante ao defrontar-se com seu reflexo

no sósia, na tensão entre a empatia gerada pela semelhança física e o estranhamento ao

ver a própria imagem, insígnia da individualidade, destacada de si, habitando um outro:

“No  novelo  narrativo  do  conto  em  questão,  a  personagem  William  Wilson  vê-se

atormentada por um ser idêntico a si, que compartilha sua corporeidade ao mesmo tempo

em que aquela estranha a familiaridade que nutre com seu sósia” (SOUZA; ROSSI, 2002,

2 Versão de Pedro Lyra. Revista Modernista Klaxon n. 6. pp. 242-243. Disponível em: 
https://www.academia.org.br/abl/media/poesia11.pdf. Acesso em 20/11/2020.

https://www.academia.org.br/abl/media/poesia11.pdf
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p. 192). Da teia da narrativa, depreende-se que o familiar e o desejo de fusão que ele

abarca  –  uma  união  para  resgatar  a  parte  perdida  de  si  –  vêm  acompanhados  do

estranhamento, do medo de ser engolfado pelo que há do eu no outro, em espécie de

atração fatal narcísica. Nesse sentido, o inquietante e o familiar estão inexoravelmente

intrincados,  e  atravessam a repetição cíclica  inscrita  no  nome William Wilson:  “[…]  o

constante  retorno  do  mesmo,  a  repetição  dos  mesmos  traços  faciais,  caracteres,

vicissitudes, atos criminosos, e até de nomes, por várias gerações sucessivas” (FREUD,

2010, p. 351).

Pesquisando os significados de  unheimlich em diversos idiomas, como o grego, o

latim, o francês e o espanhol, nos dois últimos Freud encontrou sentidos como inquiétant,

sinistre,  lugubre,  sospechoso e  de  mal  aguero.  Em árabe  e  hebraico,  observou  que

inquietante tem o significado de demoníaco e horripilante. Nessas acepções, encontra-se

a  própria  essência  do  pavor  por  vezes  associado  ao  texto  fantástico.  Em  uma  das

definições do dicionário alemão, Freud ressaltou as palavras apavorante e espectral para

definir  unheimlich,  imbuindo-o de seu caráter fantasmagórico. Outro aspecto apontado

pelo autor na produção do  inquietante é o apagamento das fronteiras entre fantasia e

realidade, o que traz à baila a tensão entre razão e loucura, típica do texto fantástico,

segundo Bèssiere (2012).

O pai da psicanálise não se limitou a associar o sentimento de horror apenas ao

unheimlich. Retomando sua proposição inicial, que associa o inquietante também ao que

é familiar, ele pesquisou definições em dicionários de língua alemã também de heimlich, e

observou que ele se torna sinônimo de  unheimlich em algumas acepções.  Heimlich é

associado a sentidos como os de pecado, perigoso, dissimulado, oculto, místico, sigiloso,

inconsciente e mesmo divino e  horripilante, o que chega a torná-lo indiscernível de seu

antônimo: “Portanto, heimlich é uma palavra que desenvolve seu significado na direção da

ambiguidade até, afinal, coincidir com seu oposto.  Unheimlich é, de algum modo, uma

espécie  de  Heimlich”  (FREUD,  2010,  p.  340).  Essa  explanação  deu  sustentação  ao

argumento  que aproxima o  inquietante  do  familiar,  demonstrando que  o  que gera  os

sentimentos de horror, típicos dos textos fantásticos, advém de algo que, muitas vezes, é

íntimo. Freud também associa o inquietante produzido pela loucura e a epilepsia a forças

ocultas que, inconscientemente, as pessoas identificam em suas próprias personalidades.

A propósito, na Idade Média, ambas eram associadas à atuação do demônio.
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Para  explicar  o  que  há  de  familiar  no  inquietante,  Freud  retoma  postulados  do

complexo de castração. A multiplicação de personalidades e os desdobramentos do “eu”,

segundo o autor, teriam origem nesse marco do desenvolvimento psíquico: “A criação de

um  tal  desdobramento  para  defender-se  da  aniquilação  tem  uma  contrapartida  na

linguagem dos  sonhos,  que  gosta  de  exprimir  a  castração  através  da  duplicação  ou

multiplicação do símbolo genital” (FREUD, 1919, p. 351). O estabelecimento da unidade

humana tensionaria com a tendência à fragmentação; a individualidade traz em seu bojo a

duplicidade/multiplicidade, e o ser humano é inexoravelmente destinado a lidar com o

estranho que o acompanha, primeira marca de alteridade:

Com o desenvolvimento da noção do inconsciente freudiano, a interiorização do
estranho no cerne do psiquismo aos poucos perderia seu aspecto exclusivamente
patológico,  remetendo  a  uma  noção  de  alteridade  no  seio  da  propalada  e
presumida unidade do homem, tornando-se doravante parte integrante do ser. O
estranho, ou o estrangeiro (dependendo do caso), não é mais nem uma raça nem
uma nação – o estranho existe em cada um, à medida que se é estranho a si
mesmo frequentemente, estando-se moral e psicologicamente dividido (CUNHA,
1998, p. 128).

Retomando a fala de William Wilson sobre o sentimento de que já conhecia o sósia,

é possível percebê-la como tradutora de uma relação ainda incipiente com a alteridade.

Há  sentimentos  de  familiaridade  e  estranheza  na  relação  com o  homônimo,  imagem

idêntica que escapa de si e, ao mesmo tempo, atrai como ímã irresistível. A insígnia da

alteridade que aparece na relação com o duplo ainda é indiferenciada e embrionária, mas

precursora de configurações mais evoluídas de relação com o outro.

Na personagem de Machado,  a confrontação com o espelho também deflagra a

vivência  do  estranho,  pela  via  da  desintegração  da  imagem.  O  familiar  está  no

reconhecimento do reflexo inacabado como parte de si, como a “alma interior”, pois tal

incipiência constitutiva remete a estágios primevos do desenvolvimento humano.

Hyde é a personagem que mais claramente corporifica a insígnia do estranho, pela

aparência bizarra e antitética em relação a Jekyll:

 […]  na  figura  de  Edward  Hyde,  está  plasmado  o  Unheimliche:  todos  os  que
experimentam  a  visada  em  Hyde  (e  de  Hyde),  somente  visualizam  o
desprovimento de humanidade, não conseguindo fixar uma especificidade ou uma
semelhança  em relação  ao  humano  que  possa  caracterizar  essa  personagem
(SOUZA; ROSSI, 2002, p. 197).

O familiar  que  o  monstro  carrega está  na realização  dos desejos  negados pela

consciência  do  médico,  inclinações que portam aquilo  que é  repelido  pela  sociedade

vitoriana. 
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Otto Rank (2013), herdeiro da tradição freudiana, em seu estudo psicanalítico sobre

o duplo, fala a respeito da vastidão dessa temática na literatura romântica, embora o

gérmen do motivo  se  faça presente  na Antiguidade grega e  na mitologia  de  culturas

milenares. Detendo-se particularmente na produção de E.T.A. Hoffmann, “criador clássico

do duplo”, Rank cita A história do reflexo perdido, em que a personagem Erasmus Spikher

perde  seu  reflexo  especular  ao  se  apaixonar  por  Giulietta,  uma  mulher  sedutora  e

enigmática. A relação dos dois é encetada de forma subversiva, já que Spikher é casado,

e  Giulietta  aparece no conto  como uma mulher  perigosa  que submete  os  homens à

perdição pelo seu encanto – espécie de personificação negativa do feminino associado à

sexualidade – em contraposição à esposa de Spikher, mãe do filho da personagem. No

conflito entre dedicar-se a essa paixão ameaçadora e retornar à família, o protagonista

opta pelo segundo, mas dá à amada seu reflexo como compensação pelo abandono, o

que é configurado no conto como pacto diabólico que o submete à vergonha pública e ao

repúdio  pela  família.  O  pacto  diabólico  é  mote  recorrente  não  só  na  escritura  de

Hoffmann, mas em vários textos da literatura fantástica: trata-se da “venda da alma”, que

traz  consequências  nefastas  para  a  vida  daqueles  que  aceitam a  permuta  com uma

espécie de “gênio maligno”, já que o fantástico ressignifica e antropomorfiza o diabo da

tradição cristã:

É importante notar que, na literatura fantástica (séculos XVIII e XIX) o sobrenatural
é de natureza humana, nunca teológica. O Diabo, que passa a ser tema constante
na literatura, é laicizado, a contaminação da realidade pelo sonho engendra novas
histórias, a existência do duplo, e mais: o magnetismo, o hipnotismo são usados
para explicar experiências, a viagem no tempo, a catalepsia, a volta dos mortos,
as  desordens  mentais,  as  perversões,  etc.  Todos  são  temas  antropocêntricos
(RODRIGUES, 1988, p. 28).

Otto Rank também cita a perda da sombra como temática recorrente na criação do

duplo,  presente  em autores como Chamisso e Andersen;  o  primeiro,  em sua  história

prodigiosa, narra a perda da sombra pelo homem de cinza, espécie de punição à vaidade

da personagem. A mesma associação entre perda da sombra e vaidade aparece no conto

citado de Hoffmann, em que “a venda da sombra de Schlemihl configura o pacto diabólico

da venda da alma” (RANK, 2013, p.21).

O pacto fáustico é intimamente atrelado ao tema do duplo, pois as consequências de

selar o acordo acabam incidindo sobre a sombra, o reflexo ou o retrato do indivíduo, como

no romance de Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray. A personagem de Wilde, motivada

pela vaidade, faz um pacto que leva o retrato a envelhecer em seu lugar e deteriorar-se

enquanto o jovem permanece belo e incólume.
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Ao perceber as similitudes na aplicação dos motivos da sombra e do reflexo no texto

fantástico,  Rank  (2013,  p.  22)  chega  a  equipará-los:  “Dessas  relações,  resulta  a

equivalência entre o reflexo e a sombra, as duas como imagens iguais opondo-se ao Eu

[…].” Na esteira desse raciocínio, ou o reflexo transforma-se em outro ser, ou a sombra se

descola do original e assume autonomia. Outro aspecto notado por Rank na tessitura do

duplo é a recorrência do acometimento pela loucura das personagens que se enredam

em  sua  teia.  A  cisão  do  eu  chega  a  paroxismos  persecutórios  e  a  vivências  de

desrealização que levam a personalidade a um verdadeiro colapso.

Ao realizar essa profícua e vasta retomada da produção literária acerca da temática

do duplo, Rank (2013, p. 25) observa que ele se configura ora como entidade corpórea

com relativa independência, ora como emanações menos substanciais do próprio eu. No

primeiro caso, “o sinistro duplo é claramente uma cisão tornada independente e visível do

Eu (sombra,  reflexo),  […]  cujas  personagens  propriamente  duplas  cruzam o caminho

umas das outras como pessoas reais e corpóreas de extraordinária semelhança física.”

No segundo caso, o duplo “não aparece como antagonista corpóreo, mas de uma forma

mais interiorizada” (RANK, 2013, p. 36). São como matizes de divisão do eu que transitam

de conflitos identitários produtores de cisões incompletas até a produção de outros seres

com invólucros corporais mais acabados.

O corpus de análise é atravessado por configurações profusas e criativas do duplo:

em  Machado,  aparece  mais  interiorizado,  sem  uma  corporeidade  substancial  ou  um

acabamento  imagético;  em  Poe,  estrutura-se  na  forma  de  um  corpo  idêntico,  um

desdobramento especular do protagonista; em Stevenson, também há a emergência de

um  ser  autônomo  como  duplo,  mas  que,  com  sua  aparência  atrofiada  e  aversiva,

contrasta com o original antes de refleti-lo. Evocando temas da literatura fantástica, os

contos  e  o  romance  estudados  abarcam  ainda,  de  forma  significativa,  o  motivo  do

espelho: em Machado de Assis, assume o título da narrativa; em Stevenson, toma o papel

de testemunha dos atos do médico, em caráter metaficcional:

– Este espelho viu algumas coisas muito estranhas, senhor – sussurrou Poole.
– E certamente nenhuma mais estranha do que ele próprio – falou o advogado, no
mesmo tom. – Para que Jekyll – ele se deteve na palavra, com um susto, e depois
continuou,  dominando  a  fraqueza  –  o  que  poderia  Jekyll  querer  com  isto?
(STEVENSON, 1995, p. 65).

A metaficção no trecho pode ser depreendida da espécie de onisciência do espelho

sobre  acontecimentos  a  que  as  próprias  personagens  não  tiveram  acesso:  o  objeto

“saberia” de histórias que mesmo a narrativa não revela, simbolizando, no romance, a
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impossibilidade de acesso direto à realidade, sem a mediação dos relatos dos narradores.

O incômodo manifestado por Utterson em relação à presença do objeto relaciona-se ao

caráter  enigmático  da  reflexão  da  imagem  e  ao  inquietante  da  duplicação.  Hyde

corporifica o estranho deflagrado pelo experimento do médico – estranho e familiar, pois é

um  derivado  do  mundo  interior  de  Jekyll,  que  reconhece  a  própria  humanidade  no

monstro: “[…] quando olhei para aquela imagem vil no espelho, não tive consciência de

nenhuma repugnância, mas sim de uma boa acolhida. Era também eu. Parecia natural e

humano” (STEVENSON, 1995, p. 83).

Em  Poe,  o  espelho  assume  o  lugar  de  ponto  culminante  do  conto,  quando  as

fronteiras entre a identidade de William Wilson e a do sósia caminham para a dissolução.

Rank (2013, p. 67) cita essa narrativa como exemplar da temática do duplo: “O conto

‘William Wilson’ é considerado por  muitos como a autoconfissão de Poe,  na qual  ele

descreve uma pessoa que, devido ao jogo e ao vício da bebida, decai cada vez mais

para,  por  fim,  destruir  seu  duplo  bom.”  O  duelo  com  o  duplo  no  final  da  narrativa,

testemunhado  pelo  espelho,  evoca  a  simbiose  de  William  Wilson  com seu  sósia  no

momento derradeiro:

Venceste, e me rendo. E contudo, daqui por diante também estás morto – morto
para o Mundo, para o Céu e para a Esperança! Em mim existias – e, em minha
morte, vê por esta imagem, que é a tua própria, quão absolutamente assassinaste
a ti mesmo (POE, 2012, p. 47).

O homônimo atuava como proteção da aniquilação de William Wilson, função do

duplo que Rank, na trilha freudiana, reafirma, ao discorrer sobre a multiplicação do EU

como proteção da eliminação de si mesmo. O assassinato do duplo implica a morte do eu,

ao qual é ligado por uma espécie de cordão umbilical. Entretanto, apesar da inexorável

fatalidade  derivada  da  fúria  direcionada  ao  duplo  persecutório,  as  personagens  de

diversas histórias raramente resistem ao impulso de exterminá-lo:

O impulso de se livrar do sinistro adversário de forma violenta faz parte, conforme
vimos, dos traços essenciais do motivo, e quando se cede a esse impulso […] fica
patente que a vida do duplo está intimamente ligada à da própria pessoa (RANK,
2013, p. 32).

O  ímpeto  de  assassinar  o  duplo  frequentemente  é  associado  aos  mecanismos

paranoides  que  ele  deflagra  ao  ameaçar  a  integridade  do  eu,  “roubando”  não  só  a

imagem do indivíduo mas  também as  insígnias  de  nomeação e  de  lugar  no  mundo.

Clément  Rosset  (1988,  p.  63-64)  não  percebe  o  duplo  apenas  como  mecanismo de
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proteção da morte, mas como subterfúgio para afirmar a própria existência, que só se

apresenta ao humano envolta em névoa de vaguidão:

A superficialidade  do  diagnóstico  provém  aqui  de  que  Rank  não  percebeu  a
hierarquia  real  que  liga,  no  desdobramento  de  personalidade  o  único  ao  seu
“duplo”. É verdade que o duplo é sempre intuitivamente compreendido como tendo
uma realidade “melhor”  do que o próprio  sujeito  –  e  ele  pode aparecer  neste
sentido  como  representando  uma  espécie  de  instância  imortal  em  relação  à
mortalidade do sujeito. Mas o que angustia o sujeito, muito mais do que a sua
morte próxima, é antes de tudo a sua não-realidade, a sua não-existência. Morrer
seria um mal menor se pudéssemos ter como certo que ao menos se viveu; ora, é
desta vida mesma, por mais perecível que por outro lado possa ser, que o sujeito
acaba por duvidar no desdobramento de personalidade.

A função do duplo seria mais profunda que a de proteção da morte,  seria a de

assegurar que um dia houve a existência simbólica, que não é equivalente à biológica.

São  necessários  mecanismos  psíquicos  simbólicos  e  de  representação  para  dar

consistência ontológica ao ser  humano.  O duplo daria  contornos a uma subjetividade

esgarçada, como se a perspectiva de si mesmo como um observador externo propiciasse

segurança maior da própria integridade existencial. Tornar-se outro para poder se tocar,

para  direcionar  sentimentos  de  aversão  e  amor  a  uma  entidade  mais  concreta  que,

entretanto, não deixa de ser ficcional, como a própria noção de eu. O assassinato do

duplo, que implica a morte do original, denuncia o elo fundamental que une o sujeito à

realidade externa/outro a que ele recorre na tentativa de salvaguardar a própria presença

no mundo:

E o pior erro, para quem é perseguido por aquele que julga ser o seu duplo, mas
que é, na realidade, o original que ele próprio duplica, seria tentar matar o seu
“duplo”. Matando-o, matará ele próprio, ou melhor, aquele que desesperadamente
tentava ser, como diz muito bem Edgar Poe no final de William Wilson, quando o
único (aparentemente o duplo de Wilson sucumbiu aos golpes do seu duplo (que é
o próprio narrador) […] (ROSSET, 1988, p. 64)

Na narrativa de Poe, a escolha do nome William Wilson, título do conto, traz o motivo

da multiplicação: desmembrando-se o nome, percebe-se que “William” é composto por

Will+Iam (Will + eu sou); Wilson é composto por Wil+son (Will + filho, descendente). Poe

faz o jogo entre o eu e o outro que se confundem, entre ascendente e descendente, entre

presente e futuro, este marcado pela partícula Will que apresenta o desdobramento, o

fluxo contínuo da fragmentação que não pode ser detida. A fragmentação ad infinitum é

inscrita ainda na sonoridade repetitiva e na ressonância circular do nome. Procedimento

semelhante  se  repete  em  Machado:  o  título  evoca  visualmente  o  duplo  especular,

construído em duas partes. A primeira, “O espelho”; a segunda, “esboço de uma nova

teoria da alma humana.” É como se o espelho refletisse a teoria sobre a alma humana e,
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ao mesmo tempo, um esboço, ou seja, o ensaio de eu que é a própria personagem com a

alma interior esfacelada. Há ainda a repetição da sílaba “es”, de “espelho” e “esboço”,

situados entre dois pontos, o que insere nos próprios signos linguísticos a questão da

repetição do mesmo. São formas de replicação e reiteração que não podem ser freadas.

Atentar contra o duplo é atentar contra a própria potência da linguagem.

2.1 Inconsciente, linguagem e fragmentação 

Podes imaginar algo mais terrível que ver, afinal, decompor-se tua natureza em
uma multidão de elementos, tornar-te múltiplo, uma Legião, como os desgraçados
seres demoníacos e perder assim o mais íntimo e o mais sagrado de um homem:
a potência ordenadora da personalidade? (KIERKEGAARD apud BOSI, 2014, p.
237)

 Jacques  Lacan,  considerado  um  dos  maiores  herdeiros  da  tradição  freudiana,

apresenta  conceitos  fulcrais  para  a  compreensão  das  formações  do  inconsciente,

apreendendo-o como linguagem: “Traduzindo Freud,  dizemos – o inconsciente é uma

linguagem” (LACAN, 1988, p. 20). Ele se estrutura a partir de uma rede de significantes

que se articulam para construir o que, na personalidade, frequentemente é relegado à

esfera do desconhecido, do oculto.

 O inconsciente segue uma lógica própria em sua formação e, para apreendê-lo, é

preciso remeter-se à estrutura da linguagem. Um dos principais teóricos de base para a

teoria lacaniana foi o linguista Ferdinand de Saussure, que descreveu como arbitrária a

relação entre significante e significado: o primeiro se refere à imagem acústica e visual da

palavra,  e  o  segundo,  ao  conceito  vinculado  ao  objeto.  A  arbitrariedade  do  signo

autorizaria a autonomia do significante em relação ao significado, e é tal operação que

Lacan (1988, p. 21) observa nas psicoses, em que “o inconsciente está à superfície, é

consciente.” Nessa estrutura psíquica, como nos sonhos, as palavras não são coladas a

nenhum conceito prévio, não são “dicionarizadas”; elas gozam de liberdade ao tecerem a

trama do inconsciente, gerando fenômenos como fragmentação do signo, neologismos. É

como se a pureza significante do inconsciente, velada pelo senso comum, aparecesse em

estado bruto na psicose: “[…] ali está alguém que penetrou, da maneira mais profunda do

que  é  dado  ao  comum dos  mortais,  no  próprio  mecanismo do  sistema inconsciente”

(LACAN, 1988, p. 42-43).

Para Lacan (1988, p. 21), “o sujeito psicótico ignora a língua que ele fala”, o que

implica que ele é a própria linguagem exercendo sua potência corporificada. No conto de

Poe,  percebe-se  que  a  cópia  assume para  William Wilson  uma fonte  inesgotável  de



50
significação; todos os atos do impostor querem lhe dizer algo, são a ele direcionados.

Lacan (1988, p. 32) afirma:

Que diz o sujeito afinal de contas, sobretudo num certo período de seu delírio?
Que há significação. Qual, ele não o sabe, mas ela vem no primeiro plano, ela se
impõe, e para ele ela é perfeitamente compreensível. E justamente porque ela se
situa no plano da compreensão como fenômeno incompreensível, se assim posso
dizer, é que a paranoia é para nós tão difícil de discernir […]

A teia enredada por William Wilson é tão coerente, tão plena de sentido, que constrói

a verossimilhança interna na narrativa. É a possessão pelo duplo que observamos na

história  de  Poe,  a  invasão  pela  linguagem  do  Outro  que  se  estabelece  enquanto

perseguidor. Para Lacan (1988, p. 48), “Falar é antes de mais nada falar a outros.” A fala

interna, que tem a dupla condição de ser ouvida pelo sujeito ao mesmo tempo que é

direcionada virtualmente a um interlocutor, não escapa a esse mecanismo. A constituição

subjetiva não é solipsista, mas ancorada na alteridade, da qual pouco se diferencia no

início da vida: “É que o eu humano é o outro,  e que no começo o sujeito está mais

próximo da forma do outro do que do surgimento de sua própria tendência” (LACAN,

1988, p. 52). O outro encerra em si a maldição e a salvação humanas; como dizia Sartre,

“o inferno são os outros”.

A psicanálise não se refere à loucura ou psicose como um estrangeiro à dinâmica

psíquica; pelo contrário, ela revelaria os primórdios da formação do sujeito humano, a

base de sua estruturação. A personalidade é essencialmente paranoica para Lacan, pois,

em sua origem, ela se constitui  a partir  do olhar do outro. E a paranoia se revela na

linguagem do  sujeito,  não é  um fenômeno biológico  ou  uma falha  na  maquinaria  do

cérebro:  “É  também  acentuar  que  na  psicose  assim  como  na  neurose,  trata-se  da

estrutura da linguagem, ou melhor, da relação do sujeito com o significante” (QUINET,

1986, p. 8). As alucinações eflorescentes nas psicoses são de natureza verbal e não uma

falha no órgão dos sentidos: “Trata-se, pois, da alucinação do verbo e não de um distúrbio

ligado aos órgãos do sentido como sua classificação em alucinações auditivas, visuais,

tácteis, etc. sugere” (QUINET, 1986, p. 24).

A  cisão  do  eu  que  encontramos  em  algumas  configurações  do  duplo  literário

encontra eco na descrição psicanalítica do mecanismo da paranoia,  na qual  o ego é

fragmentado  em  “diversas  pessoas  estrangeiras”,  o  que  explica  os  casos  de

“personalidades  múltiplas  onde  diversas  identificações  procuram  apoderar-se

sucessivamente da consciência” (QUINET, 1986, p. 9). Na psicose, há uma regressão a

estágios primevos do desenvolvimento psíquico, quando o ser humano não é unificado ou



51
não tem a ilusão de unidade. Tal estado é constitutivo da formação subjetiva, é o modo

precoce de ser e estar no mundo, cuja marca nunca se desfaz completamente ao longo

da vida, um dos motivos que parece suscitar o interesse e a abundância da temática do

duplo na literatura. 

A fixação no estágio narcísico do desenvolvimento psíquico, no qual o sujeito ainda

não tem acesso estruturado ao outro, confundido com o eu, traz impactos na relação com

a  imagem.  Na  paranoia,  que  consiste  na  regressão  da  libido  a  esse  estágio  de

desenvolvimento da personalidade, quando o investimento libidinal do sujeito é destinado

ao próprio ego, é comum a transformação do amor em ódio, já que o paranoide projeta

aspectos internos no outro, tomando-o como objeto de amor ou como perseguidor: “No

delírio de perseguição presente na paranoia há uma transformação da frase ‘eu o amo’

em ‘eu o odeio’ seguida da projeção no outro: ‘ele me odeia’”(QUINET, 1986, p. 10). Em

William Wilson, vemos como sentimentos de admiração e ternura se alternam com ódio,

como o objeto amado transforma-se em perseguidor inveterado do protagonista, como a

própria projeção de seus conteúdos internos tomam corpo e passam a segui-lo. “Eu” e o

“outro”  tornam-se  diferentes  faces  da  mesma  moeda,  gêmeos  siameses  intrincados.

Desde o início do conto de Poe, o narcisismo é uma marca da personagem, que exacerba

seu lugar no mundo, mesmo que pela via negativa: “Às mais remotas regiões do globo

não espalharam os ventos indignados sua infâmia sem paralelo? Ah, o mais desamparado

pária dentre todos os párias!” (POE, 2012, p. 25). O paradoxo do narcisismo situa-se no

fato de que o eu é também tomado como objeto externo de devoção, ou seja, há uma

tensão dentro/fora, uma espécie de nó que ata indivíduo e alteridade, paradoxo também

constitutivo do duplo:

A natureza  do  duplo,  portanto,  propicia  ao  homem tratar-se  ao ego como um
objeto  –  e  essa  capacidade  narcisista  de  auto-observação  consequentemente
conduzirá  àquela  qualidade  de  estranheza,  ao  mesmo  tempo  familiar  e
constrangedora  que,  subitamente,  pode  converter  a  ideia  de  um  outro  eu
emergente numa circunstância aterradora (CUNHA, 1998, p. 81).

Estendendo a análise psicanalítica do duplo à personagem Jacobina, percebe-se

como  sua  construção  subjetiva  é  ancorada  na  alcunha  de  alferes,  repetida

incessantemente por aqueles que o circundam, pelos parentes, escravos, por toda sua

rede  social.  Tais  deferências  constroem  a  insígnia  de  sujeito  de  renome,  validado

socialmente, o que corrobora a prerrogativa lacaniana de que o Outro é prévio ao sujeito,

é dado: “É que o eu humano é o outro, e que no começo o sujeito está mais próximo da

forma do outro do que do surgimento de sua própria tendência” (LACAN, 1988, p. 52).
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Saindo da redoma estabelecida pela voz do outro, “Joãozinho” se desvanece, se

desmaterializa, sua corporeidade é consumida, sua imagem externa dá lugar a sensações

internas sem contorno, regressando a estágios primitivos de desenvolvimento psicológico:

“Mas na verdade, esse despedaçamento do corpo é, com efeito, um estado nativo do

sujeito” (QUINET, 1986, p. 51). Que começo seria esse se não o do sujeito sem nome, o

nada, o pré-nascimento? Sujeito pré-simbólico, pré-verbal, do registro imaginário: “Trata-

se das imagens do corpo despedaçado, deslindados por Lacan, e que ele colocou dentro

dos avatares do estádio do espelho”(QUINET, 1986, p. 51). E, não por acaso, é o espelho

que atravessa a saga de Jacobina. Com seu duplo, nomeado de “alma interior”, uma alma

esfacelada, a personagem de Machado denuncia a etapa primordial do desenvolvimento

psíquico humano, anterior ao verbo, ao nome e ao próprio corpo: “É a linguagem que

confere um corpo ao sujeito” (QUINET, 1986, p. 52). A regressão a um estágio sem nome

e sem sequer existência consolidada é devastadora para a subjetividade, para a própria

noção de eu.

O duplo do alferes não cumpre a função de salvaguardá-lo da morte, mas denuncia

a vacuidade de uma existência estilhaçada, que o faz questionar sua própria humanidade.

Retomando Rosset (1988, p. 64): “[…] o que angustia o sujeito, muito mais do que a sua

morte  próxima,  é  antes  de  tudo  a  sua  não-realidade,  a  sua  não-existência.”  O  que

assegurava  a  existência  da  personagem era  a  presença  dos  outros  bajuladores  e  o

uniforme que atuava como carapaça: “Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era

melhor do que ter morrido? era pior” (ASSIS, 2019, p. 53). Pior que morrer, para ele, é

não ter nada substancial que assegure sua existência, o que implica a perda da própria

condição  humana,  processo  que  passa  pelo  apagamento  do  corpo,  cuja  imagem,  a

despeito das leis físicas, não pode ser vista no espelho.

 Com o constructo do duplo esfacelado que se precipita em um estado de solidão,

Machado faz ecoar as vozes de uma tradição corporificada por poetas como Musset e

Maupassant, que veicularam tanto o motivo do espelho como o estado solitário propulsor

da experiência de duplicação:

Por mais que à primeira vista possa parecer estranho que a solidão (em Musset),
do  mesmo  modo  que  em  Maupassant,  seja  sentida  e  representada  como  a
companhia incômoda de um outro, ela acentua – o que também Nietzsche dizia, a
irmandade com o próprio Eu, que se objetiva como um duplo (RANK, 2013, p. 43).

O duplo ocupa um lugar inquietante, pois sua eclosão pode advir de estados de

solidão  quase  absoluta.  É  o  paradoxo  de  estar  sozinho  em companhia  de  um outro
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incógnito,  ainda  indiferenciado  do  eu,  o  que  revela  a  imanência  da  alteridade  na

constituição  subjetiva.  O surgimento  de  outras  vozes/imagens,  mesmo em estado  de

solidão, revela a fragilidade da condição unificada do eu, sujeito a fragmentações que

podem ameaçar a percepção da integridade corporal.

As contundentes e perturbadoras transformações corporais também atravessam o

romance de Stevenson. A personagem Jekyll experimenta uma mutação profundamente

dolorosa na transposição para o corpo de Hyde,  este imerso em desumanidade,  pois

dotado de regressão psíquica que o situa quase na esfera do inorgânico: “Isto era o mais

chocante:  que o  lodo  do  poço parecesse  emitir  gritos  e  vozes;  que  a  poeira  amorfa

gesticulasse e pecasse; que o que estava morto, e não tinha forma, pudesse usurpar os

encargos  da  vida”  (STEVENSON,  1995,  p.  97).  Hyde  é  tratado,  na  narrativa,  como

inumano, como um ser próximo do inanimado: “[…] ele pensava em Hyde, por toda a sua

energia de vida, como alguma coisa não apenas demoníaca, mas inorgânica.” Por carecer

do desenvolvimento de uma imagem corporal acabada, da linguagem inserida no social e

da vivência de alteridade, o monstro é visto como um ser apartado da condição humana.

Mas a sociabilidade de Jekyll não é isenta de contradições e não é de todo oposta ao

isolamento de Hyde. As relações do médico eram carregadas de aspectos ambíguos: ao

mesmo tempo que davam entorno e reconhecimento, careciam de profundidade. Para

buscar  a  expressão  de  suas  características  reprimidas  pelo  status  quo,  ele  fez  o

experimento  que  deu  vazão  a  seus  desejos  na  figura  de  Hyde,  o  que  culmina  no

afastamento da própria condição relacional humana. Não foi possível a Jekyll conciliar as

inclinações  pessoais  com  as  demandas  de  convivência,  o  que  desembocou  na  via

violenta de contato humano posterior:

De  fato,  o  pior  dos  meus  defeitos  era  uma  certa  inclinação  a  uma  alegria
impaciente, tal como a que tem feito a felicidade de muitos, mas que eu achava
difícil conciliar com meu imperioso desejo de andar com a cabeça erguida e de
ostentar  um  semblante  mais  do  que  usualmente  sério  perante  o  público
(STEVENSON, 1995, p. 79).

A expressa valorização do lugar social  de respeito e prestígio muito aproxima as

personagens  de  Machado  e  Stevenson.  Jekyll  tem a  hipótese  de  que  as  causas  do

acirramento de sua duplicidade interna foram a excessiva polidez que demonstrava em

público, o intenso valor conferido à persona, muito mais do que uma maldade intrínseca

ou inerente:

Foi,  portanto,  mais  a rigorosa natureza de minhas aspirações do que qualquer
degradação particular em meus defeitos que fez de mim o que eu era e, com um
fosso  ainda  mais  profundo  do  que  na  maioria  dos  homens,  separou  em mim
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aquelas esferas do bem e do mal que dividem e compõem a natureza dual do ser
humano (STEVENSON, 1995, p. 79).

A tese de Jekyll sobre a duplicidade da natureza humana é muito semelhante à de

Jacobina, e em ambas as personagens a cisão é calcada na dicotomia entre os mundos

interno e externo, este ancorado no olhar do outro. Diz a personagem de Machado: “Cada

criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de dentro para fora, outra que

olha de fora para dentro...” (ASSIS, 2019, p. 35). Mas, enquanto Jekyll divide as partes

humanas em bem e mal, Jacobina não lança mão de maniqueísmos, o que, de certa

forma,  o  torna  mais  complexo  e  realista.  De  fato,  “O  espelho”  pode  ser  situado  na

chamada  segunda  fase  da  produção  literária  do  autor  brasileiro,  iniciada

aproximadamente em 1880, com a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás

Cubas.  O  livro  de  contos  Papéis  Avulsos,  de  1882,  que o  inclui,  marca  o  início  das

publicações  da  fase  mais  realista  da  contística  machadiana.  Mas  o  caráter  não  tão

confiável  do  narrador,  a  ironia  às  teorias  científicas  em  moda  na  época  e  o

questionamento da possibilidade de se acessar o real de maneira objetiva opõem-se a

essa escola literária.

2.2 O discurso e sua corporeidade no fenômeno do duplo

Em sua aula inaugural no Collège de France, proferida em 2 de dezembro de 1970,

Michel Foucault apresentou formulações a respeito do ato de iniciação do discurso, que

requer potência de vontade e traz uma experiência um tanto dolorosa àquele que toma a

palavra,  devido  à  exigência  de  expressão  da  subjetividade  demandada.  Como  seres

desejantes, procuramos engendrar de modo idiossincrático e original o discurso, embora

ele não surja por uma espécie de geração espontânea: “Você não tem por que temer

começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis; que

há muito tempo se cuida de sua aparição” (FOUCAULT, 1996, p. 7). Antes de nascermos,

um discurso paira sobre nós em relação a nosso lugar na família, na ordem social, no

mundo que nos cerca; destacar-se dessa zona amorfa de indiferenciação com o outro é

uma das prerrogativas da constituição subjetiva.

 Dentro da teia discursiva em que estamos imersos, diferenciar-se e formar uma voz

nova e reconhecível  em sua singularidade requer  coragem e desejo.  Seria  mais fácil

deixarmo-nos levar pela torrente de discursos que nos atravessam, sem dar início a uma

voz inaugural: “Ao invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado
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bem além de todo começo possível. Gostaria de perceber que no momento de falar uma

voz sem nome me precedia há muito tempo” (FOUCAULT, 1996, p. 5).

Relacionando o pensamento de Foucault ao conto de Machado, podemos observar

que a personagem do autor brasileiro não quer lidar com a ordem perigosa do discurso,

pois imerge na rede da voz alheia, âncora frágil para evitar o próprio desaparecimento. A

confrontação solitária com o espelho e o silêncio leva a um apagamento de si: “Existe em

muita gente, penso eu, um desejo semelhante de não ter de começar, um desejo de se

encontrar, logo de entrada, do outro lado do discurso, sem ter de considerar do exterior o

que ele poderia ter de singular, de terrível, talvez de maléfico” (FOUCAULT, 1996, p. 6). O

alferes  não quer  começar  para  além da  insígnia  da  farda,  e  quando é  forçado  a  se

reconhecer  como  indivíduo  longe  dos  outros,  ao  se  encarar  na  solidão  do  espelho,

desemboca no vazio de sentido. Foucault (1996, p. 7) reafirma:

O desejo diz: Eu não queria ter de entrar nessa ordem arriscada do discurso; não
queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que fosse
ao meu redor com uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, em
que os outros  respondessem à minha  expectativa,  e  de onde as  verdades se
elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e por ela,
como um destroço feliz.

Sem o outro que fale em seu nome, Joãozinho sucumbe à inexistência. Antes de

encarar o espelho, ele caminhava como um “destroço feliz” nomeado pelas expectativas

alheias, alienado do próprio desejo e da criação de sentidos que não aqueles trazidos

pela farda: “E sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda a hora”

(ASSIS,  2019,  p.  43).  Ele  repousava em uma zona de conforto  e aparente  calmaria,

nomeado  pelas  expectativas  de  seu  círculo  social,  das  quais,  aparentemente,  nunca

tentara se destacar.

A  personagem  de  Machado  é  plenamente  imersa  no  discurso  selecionado  e

controlado  pela  sociedade  que  integra,  a  qual  lhe  confere  um  nome  e  um  lugar  de

prestígio com a patente. Sem a farda, sem a insígnia do seu lugar de respeito, ele se vê

imerso no âmago da solidão, sendo interpelado pelo vazio, pelo espaço sem nome que

antecede o discurso.  Saindo da ordem validada da voz do outro,  seu lugar enquanto

sujeito desaparece.

No  romance  de  Stevenson,  a  voz  do  monstro  desafia  a  ordem  do  discurso,

escamoteia as leis e as interdições para se impor, ameaçando a integridade do eu e a

imagem difundida do médico bondoso: “[…] um homem de seus cinquenta anos, grande,

bem-feito, de rosto suave, talvez com um certo ar matreiro, mas com todas as marcas do
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talento e da bondade” (STEVENSON, 1995,  p.  29).  Cabe ressaltar,  entretanto,  que a

constituição  de  Hyde  é  diminuta  e  “atarracada”;  a  voz  “rouca  sussurrante”.  Embora

existisse como potência e como discurso antes mesmo de sua aparição, na dimensão do

rechaçado pela sociedade inscrito  no corpo do médico onde estava “hide” e preso, o

monstro tem estatuto ontológico inferior.  Sua voz tem uma atrofia não só no aspecto

acústico da rouquidão, mas na materialidade do texto, pois não assume a narrativa. O

romance  de  Stevenson  é  híbrido  com  o  gênero  epistolar:  há  uma  carta  de  Jekyll

esclarecendo a origem do monstro pelos desdobramentos do experimento científico, mas

não há uma carta com a versão de Hyde sobre o acontecido. Este pouco se pronuncia,

expressando-se mais em atos e na configuração de uma imagem atrofiada, incompleta,

quase fetal, que impõe o horror e que remete à noção de “prematuração” lacaniana:

A noção objetiva do inacabamento anatômico do sistema piramidal, bem como de
certos resíduos humorais do organismo materno, confirma a visão que formulamos
como  o  dado  de  uma  verdadeira  prematuração  específica  do  nascimento do
homem (LACAN, 1998, p. 100, grifo do autor).

Como um ser  prematuro  organicamente  quando comparado  a  outros  animais,  o

homem tem que lidar, desde estágios primitivos do desenvolvimento psíquico, com um

reflexo  corporal  inacabado.  Hyde  evoca  essas  questões  por  ser  fronteiriço  e  com

aspectos  embrionários;  um  semi-nascido  das  entranhas  do  médico.  O  inacabamento

constitutivo do monstro é um dos traços do horror atrelado à sua figura: é unânime entre

as personagens do romance o sentimento de aversão gerado por sua imagem, um mal-

estar indefinido que não conseguem circunscrever a algum traço específico. A mesma

debilidade constitutiva é observada no sósia de William Wilson, mas circunscrita à voz:

“meu  rival  possuía  uma  debilidade  no  aparelho  faucal  ou  gutural  que  o  impedia

completamente de erguer a voz acima de um sussurro baixo” (POE, 2012, p. 32, grifo do

autor).

Para compreender as vozes incipientes do monstro e do sósia de William Wilson,

pode-se retomar o que Foucault  (1996, p.  9) afirma sobre práticas de apropriação da

palavra e as diversas interdições que operam na tessitura do discurso:

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo
controlada,  selecionada,  organizada  e  redistribuída  por  certo  número  de
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.

Na formação  dos  duplos  de  Poe  e  Stevenson,  ocorre  uma  equação  em que  o

discurso materializado nas figuras dos sósias não é abafado pela série de interdições que
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são promovidas na constituição subjetiva;  o  outro que habita  o sujeito  adquire  voz e

concretude e forma nova existência: “Uma voz só nada termina e nada resolve. Duas

vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência” (BAKHTIN, 1997, p. 257). Apesar da

presença enquanto voz, o duplo não tem o  status de fala do original e impõe-se com

menos  autoridade,  inclusive  na  materialidade  dos  textos,  pois  também  em  “William

Wilson”  a  voz narrativa  é  assumida pelo  original.  Entretanto,  a  despeito  da  diferença

ontológica entre o original e seu duplo, a relação entre um e outro expõe o aspecto basilar

da  constituição  humana  por  corporificar  as  vozes  mínimas  constitutivas  de  uma

existência.

 Analisando  o  romance  O  sósia,  Bakhtin  explicitou  a  construção  dialógica  das

personagens  de  Dostoiévski,  cuja  obra  anunciou  o  caráter  fragmentário  da  própria

condição humana, rompendo com a ilusão de unidade do discurso. No trecho que segue,

a referência é à personagem Goliádkin: 

A réplica  do  outro  (do  duplo)  não  podia  deixar  de  ofender  pessoalmente  a
Goliádkin,  pois  não  era outra  coisa senão a sua  própria  palavra  na boca  dos
outros, mas, por assim dizer, uma palavra às avessas, com acento deslocado e
aleivosamente deformado (BAKHTIN, 1997, p. 259).

 O  duplo  nesse  texto  de  Dostoiévski  se  estrutura  na  construção  dialógica  entre

personagens distintas intrincadas, e a deformidade na palavra do  alter ego  também é

marcada, como nos textos que estudamos.

 As vozes que atuam em um sujeito  chegam a ser  incontáveis,  contraditórias  e

tensionadas.  O  duplo  anuncia  desdobramentos  do  eu  que  contêm,  em  gérmen,  a

possibilidade  de  uma  expansão  desenfreada.  Bakhtin  (2013,  p.  17)  desenvolveu  o

conceito de polifonia para conceituar a orquestração de vozes e consciências dialógicas

no  romance  de  Dostoiévski,  entranhadas  sem  hierarquizações  ou  submissão  a  uma

ideologia unificada: a polifonia é a “multiplicidade de centros-consciência não reduzidos a

um  denominador  ideológico  […].”  Transpondo  tal  noção  para  a  análise  do  duplo  no

corpus,  percebemos  a  atuação  da  polifonia  em  estágio  embrionário,  pois  o  grau  de

autonomia das consciências não se destaca totalmente de uma mesma personagem ou

de um certo centro ordenador: as vozes discursivas não chegam a orbitar em torno de um

mesmo corpo ou indivíduo, mas também não têm completa independência.

 A construção do duplo transita entre o monologismo e a polifonia, ou seja, entre

personagens fechadas e encerradas em si e a expansão de consciências em diálogo. São

materializados corpos dissonantes como o próprio caráter contraditório da consciência, o



58
que  é  potencializado  na  escrita  de  Dostoiévski:  “Pode-se  dizer  francamente  que

Dostoiévski  procura  converter  cada  contradição  interior  de  um  indivíduo  em  dois

indivíduos para dramatizar essa condição e desenvolvê-la extensivamente” (BAKHTIN,

2013, p. 32). Quando ideologias dissonantes não só se enredam em conflitos de uma

consciência,  mas  adquirem  carnadura  e  se  desdobram  em  outros  corpos,  a  própria

tradição individualista do romance é confrontada.

Percebemos, na criação do duplo em  O médico e o monstro, que o discurso que

seria interditado por não corresponder à ordem vigente, acaba eclodindo sob a forma do

desdobramento  em Mr.  Hyde.  Criado  no contexto  da  sociedade  vitoriana, o  romance

reflete na figura do monstro, em sua própria estrutura corporal, as mazelas sociais não

assumidas pela persona de Henry Jekyll: este só consegue dar lugar à fala da loucura e

da subversão pela criação do sinistro Hyde, que sai da condição de “escondido” para

escamotear as interdições sociais aos atos dos criminosos.

Para Bakhtin (1997), todo discurso é dialógico, social e pregnante de ideologia, o

que rompe com os pressupostos do subjetivismo individualista.  A linguagem enquanto

produto de uma mente isolada ou a enunciação como algo inédito, sem a presença de

discursos anteriores e coevos, não existem. Bakhtin (1997, p. 256) rompe com a ideia de

uma mente abstrata que funciona como depositário de conteúdos exclusivos do indivíduo

e incomunicáveis:

Representar  o  homem  interior  como  o  entendia  Dostoiévski  só  é  possível
representando a comunicação dele com um outro. Somente na comunicação, na
interação do homem com o homem revela-se o “homem no homem” para outros
ou para si mesmo.

 Mesmo a linguagem tida como mais hermética e subjetivista é direcionada a um

outro, ainda que este não esteja presente no momento ou não possa ser identificado na

memória mais imediata. Não gera estranheza, no ensejo do estudo que realizamos, que a

palavra  possa  ser  direcionada  a  um  duplo.  Para  Bakhtin  (2006,  p.  115),  inclusive  o

monólogo requer um interlocutor e tem “um auditório social”:

Essa orientação da palavra em função do interlocutor tem uma importância muito
grande. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto
pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém.
Ela  constitui  justamente  o  produto  da  interação  do  locutor  e  do  ouvinte.  Toda
palavra serve de expressão a um em relação ao outro.

A consciência e a fala humanas são enredadas em conexão com os outros, com o

social, e tendem a se esvair sem o ancoramento da alteridade: “a atividade mental do eu

tende para  a  autoeliminação;  à  medida que se  aproxima do  seu limite,  perde a  sua
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modelagem ideológica e consequentemente seu grau de consciência,  aproximando-se

assim da reação fisiológica do animal” (BAKHTIN, 2006, p. 117). O homem em situação

de isolamento perde seu próprio distintivo existencial, posto que é um ser eminentemente

social, cultural e atravessado pela ideologia. A consciência não se faz presente sem uma

dimensão mais concreta de atuação, quase performática: “Tudo isso lança uma nova luz

sobre  o  problema  da  consciência  e  da  ideologia.  Fora  de  sua  objetivação,  de  sua

realização num material determinado (o gesto, a palavra, o grito),  a consciência é uma

ficção” (BAKHTIN, 2006, p. 120, grifo do autor). A consciência é objetivada nas relações

sociais, no corpo, e existe por meio deles.

Machado de Assis pôde vislumbrar o estado de um homem no isolamento quase

completo. Nessa construção de personagem, não é a própria noção de “eu” que vemos

eliminada?  Não  é  a  própria  consciência,  que  sem  seu  arcabouço  objetivo,  a  farda,

desaparece? Há um retorno a um estado primevo, somente imaginável no Éden ou no

vazio precedente a tudo o que foi criado: “Só o grito inarticulado de um animal procede do

interior, do aparelho fisiológico do indivíduo isolado” (BAKHTIN, 1997, p. 121).

A valorização da farda é ancorada em uma ideologia vigente à época e ainda hoje,

que  dá  renome  ao  distintivo  social  por  meio  de  gestos,  signos  e  palavras  de

reconhecimento. A matéria inanimada do uniforme, o tecido que o constitui,  assumem

uma espécie de vida própria por meio dos olhares benevolentes e aduladores que atrai.

Sem  o  prestígio  que  lhe  era  conferido,  a  consciência  do  alferes  tornou-se  fictícia,

desvanecendo-se em névoa disforme sem o território social que habitava. A personagem

tornou-se um rudimento de eu, um esboço de personalidade e pensamento. Despir-se da

vestimenta é como desprover-se do olhar do outro, o que implicou a desintegração da

psique, a regressão ao quase fisiológico, a uma “alma interior” esfacelada e espectral:

“Faltando o olhar do outro, Jacobina entra em um estado de solidão que beira a angústia”

(BOSI,  2014,  p.  239).  Angústia  que  não  consegue  alcançar  o  status de  corpo;  afeto

disforme que escapa ao olhar  e  à denominação;  regressão a  um estágio anterior  de

coisas, ao grito que antecede o verbo.

2.3 Corpos em trânsito, corpos límbicos

Em  seu  livro  Estética  da  criação  verbal,  Bakhtin  discorre  sobre  o  modo

essencialmente humano de vivenciar a própria aparência, enquanto ser que não dispõe

em relação a si dos recursos de perspectiva de um observador externo. Na construção da



60
autoimagem, há a tentativa de acoplar as impressões interiores, que são basicamente as

únicas de que se dispõe de forma substancial, à forma exterior:

Não  há  dúvida,  evidentemente,  de  que  minha  imagem externa  não  integra  o
horizonte  real  concreto  de  minha  visão,  salvo  os  casos  raros  que  eu,  como
Narciso, contemplo meu reflexo na água no espelho. Minha imagem externa, isto
é, todos os elementos expressivos do meu corpo, sem exceção, é vivenciada de
dentro por mim; é apenas sob a forma de extratos, de fragmentos dispersos, que
se agitam nas cordas da auto-sensação interna; minha imagem externa chega ao
campo dos meus sentimentos externos, antes de tudo da visão, mas os dados de
tais sentimentos não são a última instância nem para decidir se esse corpo é meu;
só a nossa auto-sensação resolve a questão (BAKHTIN, 2003, p. 26).

A junção que se tenta operar entre os mundos interno e externo para a construção

da  unidade  é  imperfeita:  lembremos  dos  momentos  em  que  sentimos  um  membro

adormecido e estranhamos a sua presença,  como se vê-lo  não fosse suficiente  para

assegurar sua existência. No sentido contrário, é comum que pessoas que sofreram uma

amputação recente – e que carecem, portanto, da percepção externa do membro perdido

– sintam-no ainda integrado ao corpo, o que mostra a dissonância que pode ocorrer entre

as sensações interna e externa de si.

A autoimagem do ser humano é essencialmente frágil e em construção, tecida pelo

elo entre a representação externa e o vivenciamento interior de si, ligados pelo “cordão

umbilical da auto-sensação” (BAKHTIN, 2003, p. 28). A expressão “cordão umbilical” dá a

noção de uma ligação primordial, mas que pode ser rompida. Conduzindo as reflexões

bakhtinianas  sob  o  prisma  do  objeto  de  pesquisa,  nota-se  esse  rompimento  na

personagem William Wilson, pois sua imagem externa passa a habitar outro ser e outra

realidade, a do sósia. O próprio eu, em sua perspectiva de “fora”, objetiva, passa a se

oferecer  como um ente  do  mundo  exterior,  embora  em uma dimensão  incompleta  e

inacabada,  pois  todas  as  manifestações  “objetivas”  do  homônimo estão  vinculadas  à

existência do original. No caso da personagem de Machado, ao atravessar uma vivência

angustiante  sem o olhar  dos outros,  ocorre  a  imersão na percepção amorfa  de uma

corporeidade interna. A imagem objetiva, o fora, se desfazem.

No trecho  que  segue,  é  possível  observar  o  efeito  avassalador  da  ausência  do

círculo de relações para a experiência corporal da personagem de “O espelho”: 

Às vezes fazia ginástica; outra dava beliscões nas pernas; mas o efeito era só
uma  sensação  física  de  dor  ou  de  cansaço,  e  mais  nada.  Tudo  silêncio,  um
silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula.
Tic-tac, tic-tac...(ASSIS, 2019, p. 61). 
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O aspecto difuso da percepção interna, cuja enformação necessita do olhar de um

terceiro,  toma  a  configuração  de  desapropriação  do  sentimento  do  corpo,  que  se

transforma em estrangeiro, preso à necessidade dos estímulos externos, dos “beliscões”,

para validar a existência. A dependência do que está fora de si para assegurar a própria

concretude  do  ser  é  trazida  em uma  dimensão  primitiva,  na  dor  inclusive  física  que

constitui a dialética eu/outro, o que remete ao dito popular: “Me belisca para ver se não

estou sonhando”, espécie de resgate do mergulho subjetivo em vivências oníricas por

meio da intervenção externa.

A evanescência da autoimagem e sua fugacidade são parcialmente ludibriadas no

mecanismo de construção do duplo em Poe e Stevenson, pois o “eu” passa a oferecer-se

como objeto entre outros no mundo, tornando-se alvo de sentimentos que normalmente

são direcionados a outras pessoas. A esse respeito, Bakhtin (2003, p. 44) diz:

Pode-se amar o próprio corpo, sentir por ele uma espécie de ternura, mas isso
significa apenas uma coisa: o anseio permanente e o desejo daqueles estados e
vivenciamentos puramente interiores que se realizam através do meu corpo,  e
esse amor não tem nada de essencialmente comum com o amor pela imagem
externa individual de outra pessoa; o caso de Narciso é interessante precisamente
como uma exceção que caracteriza e explica a regra.

O preceito cristão sobre amar o próximo como a si mesmo não é corroborado pelas

observações de Bakhtin, pois as duas formas de afeição diferem em natureza. A própria

moral  vigente  em diferentes  sociedades  expressa  a  diferença  de  valor  entre  os  atos

contra a vida se direcionados a si mesmo ou a outra pessoa: o suicídio é frequentemente

associado a doenças como depressão, à fraqueza moral ou a um pecado imperdoável; já

o homicídio é mais comumente tratado como crime, um dos piores que se pode cometer.

Se a imagem do outro é algo claro e delimitado no espaço e no tempo, o mesmo não

se dá em relação à autoimagem: “Meu corpo, em seu fundamento, é um corpo interior; o

corpo do outro, em seu fundamento, é um corpo exterior” (BAKHTIN, 2003, p. 44). Esses

princípios explicam, em parte, o ataque ao duplo, a despeito da consciência de que isso

implica a morte de si.  Mesmo que o original saiba, em nível cognitivo, que matar seu

duplo implica morrer, a visão de fora que tal relação propicia faz com que a percepção e o

sentimento em relação a esse outro, ainda que incipiente e indiferenciado, seja diferente

da percepção de si mesmo.

Os  mecanismos  atuantes  nas  personagens  de  Poe  e  Stevenson  ludibriam  as

fronteiras entre dentro e fora: William Wilson toma seu duplo como igual e alter ego, ao

mesmo tempo que o torna alvo de praticamente todos os sentimentos que poderiam ser
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direcionados a outra pessoa. Da mesma forma, Jekyll lança um olhar um tanto objetivo a

Hyde, pois a própria possibilidade de narrar cria um distanciamento, uma lacuna entre

original e cópia, mesmo que sejam simultâneos temporalmente. No conto de Machado, a

distância  temporal  de  aproximadamente  duas décadas  permite  a  Jacobina  lançar  um

olhar de fora para Joãozinho quando nomeado alferes, e narrar a projeção no espelho da

matéria disforme, inapreensível pela linguagem naquele momento de angústia. 

Para Bakhtin (2003, p.  55),  a percepção de si  como um ente do mundo externo

opera de forma artificial e perturba a espontaneidade:

Na  falta  dessa  posição  de  autoridade  para  a  visão  axiológica  concreta  –  a
percepção de mim mesmo como outro –, minha imagem externa – meu ser para
os outros – procura vincular-se à minha autoconsciência, dá-se um retorno a mim
mesmo com vistas a usar em proveito próprio meu ser para os outros. Neste caso,
meu reflexo no outro, aquilo que sou para o outro torna-se meu duplo, que irrompe
em minha autoconsciência, turva-lhe a pureza e desvia da atitude axiológica direta
para comigo. O medo do duplo. O homem, acostumado a sonhar concretamente
consigo  mesmo,  quando  procura  imaginar  sua  imagem  externa  e  zela
morbidamente pela impressão externa que ela suscita mas não confia nela, enche-
se de amor-próprio, perde a diretriz correta e puramente interior para o seu corpo,
torna-se tardo, não sabe o que fazer com as mãos, os pés; isso acontece porque
em seus gestos e movimentos interfere um outro indeterminado, surge nele um
segundo  princípio  de  relação  axiológica  consigo  mesmo,  o  contexto  de  sua
autoconsciência é confundido pelo contexto da consciência que o outro tem dele,
seu corpo interior esbarra na oposição do corpo exterior que está separado dele e
vive sob os olhos do outro.

O  lugar  existencial  do  homem  é  fundamentalmente  o  de  duplicidade,  pois  ele

convive com a percepção interna do corpo, que lhe é mais substancial, e a imagem de si

tecida pela mediação da visão do outro: “Como sujeito, jamais coincido comigo mesmo”

(BAKHTIN, 2003, p. 100).  A ligação ontológica entre essas duas realidades não é tão

natural  quanto possa parecer,  mas se estabelece na teia complexa da construção da

personalidade, em que a tensão entre dentro e fora, subjetividade e alteridade nunca é

tênue. A morte simbólica de Jacobina foi desencadeada pela dominância da perspectiva

do outro, daquilo que o alferes era para seu entorno social. O “ser para os outros” que

compõe a “alma exterior”  passou a abarcar toda a existência;  a ausência da imagem

confeccionada – a farda – acabou por devorá-lo: “Quem perde uma das metades, perde

naturalmente metade da existência;  e casos há,  não raros,  em que a perda da alma

exterior implica a da existência inteira” (ASSIS, 2009, p. 35-36).

O  duplo  no  romance  de  Stevenson  é  bastante  instigante  ao  se  considerar  os

mecanismos de construção da autoimagem. Os desejos de Jekyll  vetados pela ordem

social  são incorporados em outra figura, a de Hyde, que consegue dar vazão a eles.

Médico  e  monstro,  em  sua  configuração  externa,  são  antípodas,  contrastantes,
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representantes de mundos internos incompatíveis materializados em corpos que evocam

reações  sociais  também  opostas.  Mas  a  polaridade  não  impede  que  compartilhem

sensações corporais:  o  primeiro  desfruta  de  prazeres na figura do segundo,  além de

novas  sensações  de  vitalidade  e  jovialidade.  Dividem  ainda  consciência  dos  atos

cometidos e memória, e o conhecimento de que a morte de um implica a do outro.

Para  a  percepção  humana,  a  noção  da  finitude  do  outro  é  mais  clara  que  a

consciência da própria mortalidade; o eu individual não se impõe os mesmos limites que

mediam a relação com o outro, “[…] abrangendo quaisquer fronteiras, qualquer corpo,

ampliando-se além de quaisquer limites; minha autoconsciência destrói a capacidade de

persuasão  plástica  da  minha  imagem”  (BAKHTIN,  2003,  p.  37).  No  romance  de

Stevenson, Jekyll e Hyde não se estruturam como indivíduos plenamente distintos, pois

um é capaz de enxergar no outro a própria finitude, e o principal vínculo da figura do

monstro com a do médico é o temor da morte.

A forma idiossincrática de vivenciar a própria condição existencial faz o ser humano

flertar com a eternidade, negando os limites do corpo, o que, paradoxalmente, pode levar

à autodestruição. Alguns procedimentos de construção literária do duplo permitem uma

perspectiva, um ângulo de si virtualmente impossíveis ao indivíduo, pois este consegue se

projetar para fora, no exterior. No conto William Wilson, a subjetividade bipartida conduz à

condição de espectador da própria morte.

Retomando  a  asserção  freudiana,  que  descreve  o  duplo  como  mecanismo  de

proteção da castração, compreende-se que a fragmentação é uma forma de negar os

próprios limites corporais e as ameaças que circundam a individualidade. Os mecanismos

de  bipartição/tripartição/multiplicação  atuariam  no  sentido  de  domar  a  fragilidade

essencial  da  auto-representação.  Como  afirma  Bakhtin  (2003,  p.  34-35),  carece  de

consistência  para  o  ser  humano a  percepção  externa  de sua existência,  e  o  conflito

dentro/fora permeia a construção da representação de si:

Já  vimos  que,  embora  habitualmente  eu  não  represente  para  mim  a  minha
imagem, com certo esforço posso fazê-lo e então representá-la para mim, é claro
que limitada de todos os lados como imagem do outro. Mas essa imagem carece
de  persuabilidade  interna:  não  cesso  de  me  vivenciar  de  dentro,  e  esse
autovivenciamento permanece comigo, ou melhor, eu mesmo permaneço nele e
não o introduzo na imagem representada; o que nunca é convincente em mim é
precisamente a consciência de que isso sou eu inteiro, de que fora desse objeto
completamente  limitado  eu  não  existo:  a  consciência  de  que  isso  não  sou  eu
inteiramente é o coeficiente  necessário  de toda percepção e representação de
minha expressividade externa.
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Se, por um lado, vivenciamos uma liberdade maior em relação ao próprio corpo por

não estabelecermos o contorno requerido para sua objetificação, por outro, carecemos de

uma dimensão volitivo-afetiva em relação a ele, encerrados no próprio esgotamento que a

individualidade traz:

Só os lábios do outro posso tocar com meus lábios, só no outro eu posso pousar
as mãos, erguer-me ativamente sobre ele, afagando-o todo por completo, o corpo
e a alma que há nele, em todos os momentos da sua existência (BAKHTIN, 2003,
p. 39, grifo do autor). 

Em outro âmbito, o ser humano paga um preço alto por nunca conseguir ausentar-se

de si:  enquanto  ele  pode se  separar  do outro  que o incomoda,  os subterfúgios para

escapar à própria subjetividade são praticamente nulos: “Eu estou sempre comigo, não

pode  haver  vida  para  mim sem mim”  (BAKHTIN,  2003,  p.  96).  Daí  se  depreende  a

impossibilidade de fuga da própria dor. Não é possível “dar um tempo” de si mesmo ou se

esquecer da própria existência, exceto talvez em certos estágios profundos de sono e de

torpor.  Enquanto é possível  ignorar  o sofrimento alheio,  a  própria  dor  é  imperativa.  A

existência, entretanto, só adquire substancialidade na dimensão da alteridade: “[…] minha

vida é a existência que abarca no tempo as existências dos outros” (BAKHTIN, 2003, p.

96).  Sem  o  outro,  o  ser  humano  recai  em  armadilha  narcísica  autoaniquilante,  bem

representada no conto de Machado: “[…] a imagem era a mesma difusão de linhas, a

mesma decomposição de contornos (ASSIS, 2019, p.  65).”  Aniquilação, em diferentes

configurações, experimentada por todas as personagens estudadas.

É  necessário  ao  ser  humano ceder  ao  imperativo  do  outro  para  fazer  parte  do

mundo. O lançar-se à alteridade tensiona com a afirmação da própria individualidade; a

relação é dialética e conflitante. O mergulho em si pode ser fatal, mas também o é a

busca maciça e sem reservas pelo outro.  Pela forte  ancoragem na insígnia social  de

alferes,  Jacobina  perdeu  a  “alma  interior”;  o  mesmo  se  deu  com  Jekyll  ao  ceder

constantemente às formas de sociabilidade vitorianas, até a irrupção do antípoda Hyde.

William Wilson e seu homônimo trocam ódio, amor, no cerne da inseparabilidade e da

indistinção: ter  uma réplica de si  habitando o mundo traz um sentido de dependência

contundente do outro, e fugir disso implica fugir de si.

Alguns transtornos psíquicos evidenciam a dissonância que pode ocorrer entre a

autoimagem e a  perspectiva  dos outros  sobre  o indivíduo.  A anorexia  e  o  transtorno

dismórfico corporal são representantes significativos desse fenômeno. Sabemos que nem

mesmo o espelho é capaz de fornecer um retrato fiel da nossa imagem exterior, o que fica
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patente nesses casos: a imagem que um anoréxico vê de si é bastante divergente da

percepção  social  a  seu  respeito  ou  do  que  objetivamente  é  refletido.  Para  ele,  o

sentimento interno do próprio corpo sobrepuja os dados de realidade trazidos pela visão;

o espelho não é capaz de impor uma perspectiva que seja incorporada por essas pessoas

em sua autopercepção. Nem as falas do círculo social mais imediato é capaz de refutar o

olhar distorcido acerca de si mesmas – uma voz indeterminada, talvez do passado, um

“outro  fictício”,  transformado  em  voz  interior,  é  que  se  torna  responsável  pela  visão

deturpada da autoimagem. 

Em indivíduos delirantes, a percepção interna separa-se de forma radical do mundo

exterior,  e  eles  podem crer  em conspirações  ou  sentir  disjunções  corporais  que  não

encontram  eco  na  realidade  compartilhada,  inclusive  biológica.  As  outras  pessoas,

inutilmente,  tentam dissuadi-los  de suas convicções infundadas sobre a realidade.  As

alucinações,  como  os  estudos  psicológicos  evidenciam,  não  se  dão  por  um  defeito

biológico da visão e da audição, mas por uma fratura na percepção da realidade, mediada

pela linguagem.

Bakhtin (2003, p. 30) aprofunda-se na teorização sobre a insuficiência do espelho

em sua função reveladora da autoimagem:

De  fato,  nossa  situação  diante  do  espelho  sempre  é  meio  falsa:  como  não
dispomos  de  um  enfoque  de  nós  mesmos  de  fora,  também  nesse  caso  nos
compenetramos  de  um  outro  possível  e  indefinido,  com  cuja  ajuda  tentamos
encontrar  uma  posição  axiológica  em  relação  a  nós  mesmos;  também  aqui
tentamos vivificar e enformar a nós mesmos a partir do outro; daí a expressão
original e antinatural de nosso rosto que vemos no espelho [e] que não temos na
vida.

A associação  entre  a  degradação  da  alma  e  as  mutações  na  aparência  física

aparece no romance de Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray, cujo retrato atua como um

espelho que reflete a corrupção da personagem. Em O médico e o monstro, as mutações

físicas de Hyde acompanham seu mundo interno, pois o monstro se configura com um

corpo  próprio  e  contrastante  com  o  de  Jekyll.  Há  um  movimento,  um  processo  de

transfiguração e mesmo de desfiguração corporal no sentido de harmonizar interioridade

e aparência: as dores e o sacrifício que o médico experimenta na metamorfose traduzem

a própria transformação interior que procura se projetar em uma insígnia externa.

Hyde não se destaca como um indivíduo acabado, mas se situa no trânsito entre

percepção interna e externa, como um ser fronteiriço: “– Não é fácil de descrever. Há algo

de errado com a sua aparência; alguma coisa desagradável, alguma coisa definitivamente
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detestável”  (STEVENSON,  1995,  p.  17).  O  monstro  não  segue  os  princípios  de

enformação da imagem externa como outros seres do mundo; ele é quase fetal, situado

no  trânsito  dentro/fora,  o  que  aqui  nomeamos  de  “corpo  límbico”,  tanto  pelo  caráter

fronteiriço quanto por adotarmos a referência ao sistema límbico cerebral, responsável

pelas emoções. Não é possível para nenhuma personagem do romance de Stevenson

delimitar claramente o traço gerador da sensação desagradável: “Mr. Hyde era pálido e

atarracado; dava uma impressão de deformidade sem que apresentasse qualquer má-

formação identificável” (STEVENSON, 1995, p. 26). Sua aparência resiste à apreensão,

como se estivesse situado no entre-lugar  percepção interna/percepção externa,  daí  a

razão de nunca ter sido fotografado no romance, apesar dos crimes de impacto público. A

posição axiológica que permite direcionar ao monstro sentimentos de ódio está mantida;

entretanto, ela não pode ser delimitada em nenhum detalhe específico de sua imagem,

que resiste à linguagem como princípio delimitador, como apontam Souza e Rossi (2002,

p. 195):

Ao  tentar  descrever  a  imagem  distorcida  daquele  que  se  ocuparia  de  um
assassinato  mais  tarde,  Utterson,  juntamente  das  demais  personagens  que
também se ocupam desse ato, frustram-se, já que impedidos da pronúncia daquilo
que levaria  ao reconhecimento:  o  estabelecimento da identidade,  aquilo  que é
próprio de um eu. Mesmo aquele impregnado pelo dom da pronúncia absoluta não
atingiria o feito de identificar Hyde pela sua aparência, atendo-se somente a uma
tentativa falhada: a “falta de humanidade” será uma das expressões que permeará
o discurso de todas as personagens que vislumbrarão o ser de Hyde. Utterson é
um dos que se deparam com esse obstáculo intransponível.

Os autores afirmam que, mesmo Utterson, o advogado que desvenda os mistérios

da narrativa e cuja profissão e construção do nome evocam a capacidade de fluência

verbal (utter=proferir, absoluto; son=filho, descendente), não é capaz de descrever Hyde.

O escape do monstro à nomeação aguça o  horror  que ele  provoca e  intensifica  sua

desumanidade:

[...]  todos  os  que  experimentam  a  visada  em  Hyde  (e  de  Hyde),  somente
visualizam  o  desprovimento  de  humanidade,  não  conseguindo  fixar  uma
especificidade ou uma semelhança em relação ao humano que possa caracterizar
essa personagem. De certa maneira, eles veem o Unheimliche — que, por limitar-
se ao psíquico,  não deveria  ser  visível  —, aquilo que lhes é estrangeiro,  mas
também enxergam o  familiar  ao  estabelecer  o  conceito  de  humanidade  como
referente para definir o inumano (SOUZA; ROSSI, 2002, p. 197).

A tentativa do médico de se transportar para o mundo com um alter ego transgressor

não desemboca na construção acabada de outro indivíduo: Hyde tem estatura menor, tem

ligeireza  que  remete  à  sua  própria  fugacidade  imagética,  espécie  de  evanescência

derivada de um mundo interior do qual não se descolou totalmente. É um ser embrionário,
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com  linguagem  incipiente.  A  construção  fantasmagórica  de  tal  imagem  carece  dos

recursos externos da percepção: como uma entidade que brota das entranhas do médico,

o  monstro  carrega  atributos  desse  mundo  interno;  sua  face  resiste  à  inscrição

fantasmática, é um rosto fugaz e evasivo, que se subtrai à apreensão contornada que um

objeto exterior pode oferecer:

[...] o vulto não tinha um rosto pelo qual o pudesse reconhecer; mesmo em seus
sonhos ele não tinha face, ou tinha um rosto que o confundia e se dissolvia diante
de  seus  olhos;  era  assim que  brotava  e  crescia  na  mente  do  advogado  uma
curiosidade singularmente forte, quase desordenada, de contemplar os traços do
verdadeiro Mr. Hyde (STEVENSON, 1995, p. 22).

O  monstro,  com  seu  caráter  embrionário,  está  vinculado  ao  mundo  interior  do

médico, como gêmeo siamês, como um ser parasitário irrompendo das profundezas e do

âmago do ser: “jazia enjaulado em sua própria carne, onde ele o ouvia resmungar e o

sentia  lutar  para  nascer”  (STEVENSON,  1995,  p.  97).  A  aproximação  das  duas

personagens é realizada, no enredo, também pela caligrafia e a assinatura: Hyde carrega

em si  a  letra  de  Jekyll,  com a sutil  diferença de uma leve inclinação à  esquerda.  O

monstro livra-se da fúria popular por ter pisoteado uma criança usando um cheque com a

assinatura que herdou do médico; ambos se misturam na esfera material da linguagem:

“[…] quando, inclinando minha caligrafia para trás, forneci a meu duplo uma assinatura,

pensei ter-me colocado para além do alcance do destino” (STEVENSON, 1995, p. 87). 

É no corpo de Hyde que Jekyll compõe a carta direcionada a Lanyon, com o pedido

do sal para a mistura da transformação. O experimento do médico teve como pressuposto

a noção de efemeridade da matéria, e tal fluidez permitiria o trânsito a outra configuração

corporal: “Comecei a perceber, mais profundamente do que jamais havia sido afirmado, a

tremulante  imaterialidade,  a  transitoriedade  nebulosa  deste  corpo  aparentemente  tão

sólido dentro do qual vivemos vestidos” (STEVENSON, 1995, p. 81). A falta de solidez e

de  concretude  do  corpo  é  uma marca  literária  do  romance  que  remete  aos  próprios

processos de crescimento e de maturação humanos. Haveria, entretanto, um limite para a

possibilidade de mudança, pois alguns aspectos da aparência,  como a cor dos olhos,

alteram-se pouco ou nada durante a vida. Jekyll, entretanto, vislumbra uma possibilidade

grande de maleabilidade corporal, que desemboca na criação de um ser quase disforme. 

A forma é o veículo do sentimento amoroso, conforme Agamben (2007) aponta em

suas  formulações  sobre  a  construção  fantasmática  do  desejo.  No  livro  Estâncias,  o

filósofo realiza uma profícua análise sobre a faculdade imaginativa humana, relacionando-

a  aos  “fantasmas da  imaginação”,  conceito  aristotélico  cujo  gérmen  se  encontra  nos
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diálogos  platônicos.  Para  Platão,  a  faculdade  da imaginação  é  exercida  por  meio  de

“pinturas na alma” deixadas pelos objetos sensíveis: estes se inscrevem como memória a

partir das marcas que imprimem, as quais permitem evocá-los inclusive em sua ausência.

Ampliando o escopo de seu raciocínio, a filosofia platônica se vale de outra metáfora, a da

cera  impressionável  sobre  a  qual  incidem  as  formas  dos  objetos  exteriores:  como

inscrições ou assinaturas deixadas na alma pelo mundo externo, os fantasmas são a

primeira insígnia, a mais primeva, da presença da alteridade na constituição subjetiva,

que se dá sob a égide do desejo.

Agamben  menciona  os  mitos  de  Narciso  e  Pigmaleão  para  ilustrar  o  caráter

imagético do desejo. O primeiro amor humano é pela imagem, e esse tipo de afeição é

construída  já  em  estágios  primitivos  da  formação  subjetiva,  acompanhando  o

desenvolvimento individual,  embora mude de configuração com a maturidade.  A vasta

literatura  dedicada  ao  mito  de  Narciso  associa-o  predominantemente  ao  amor

ensimesmado, incapaz de se voltar ao outro; entretanto, mesmo nesse caso a alteridade

faz-se presente por meio da construção imagética, já que a representação de si depende

do olhar de outros seres humanos e da incidência perceptual do mundo externo. Esses

mitos  dialogam com o duplo,  que se  situa  na tênue fronteira  entre  o  narcisismo e  a

atuação imagética e corporal da alteridade, tendo como lugar o entre-lugar.

As religiões intuem de forma significativa a base do princípio amoroso: as imagens

de  adoração  corporificam a  marca  sensível  do  amor  divino,  de  modo  a  favorecer  a

devoção humana a Deus. O homem é imagem e semelhança d´Ele e, por isso, também

objeto de seu amor. O duplo nas histórias estudadas insere-se num campo de profanação

da imagem, alvo de ódio e adoração, insígnia do eu e do outro pouco diferenciados. O

disforme Hyde não é capaz de suscitar amor em outros seres, não tem uma forma que

provoque afeição; o sentimento comum que o monstro desperta é a aversão, em clara

oposição à simpatia evocada pela face pacífica de Jekyll: “Estava ocupado, saía muito,

fazia o bem; seu rosto parecia franco e iluminado, como se ostentasse uma consciência

interior para servir; por mais de dois meses o médico ficou em paz” (STEVENSON, 1995,

p. 45). É como se as feições de Jekyll expressassem a natureza de seu mundo interior,

em tentativa de harmonização dentro/fora. Tal semblante plácido não poderia abarcar os

sentimentos do monstro em franca irrupção na psique do médico, daí a necessidade da

construção de outro corpo contrastante. 
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A deformidade de Hyde remete à interioridade, ao corpo que é carne e não adquiriu

os  contornos  necessários  à  apreciação  estética;  um  corpo  sem  pele,  cujas  dores  e

desintegração remetem a estados psicóticos: “Sobrevieram as mais tormentosas dores:

trituração nos ossos,  náusea  insuportável  e  um horror  do  espírito  que  não  pode  ser

sobrepujado na hora do nascimento ou da morte” (STEVENSON, 1995, p. 82). A única

convergência que os observadores de Hyde têm sobre sua aparência é a impressão de

deformidade que ela causa: “Em apenas um ponto eles estavam de acordo, e este era a

obsessiva  sensação  de  deformidade  indefinida  com  a  qual  o  fugitivo  impressionava

aqueles que o viam” (STEVENSON, 1995,  p.  38).  O monstro, produto da imaginação

científica  do  médico,  é  constituído  de  maneira  desfigurada,  o  que  traduz  desejos  de

transgressão e destruição. 

A questão imagética também atravessa o conto de Machado, pois o alferes perde a

capacidade de se ver no espelho sem o investimento afetivo daqueles que o circundavam;

torna-se  um  emaranhado  de  linhas  sem  sentido,  algo  que  resiste  à  apreensão  da

linguagem. O fenômeno do duplo constitui-se sob a influência do desejo fantasmático, o

que mostra a relevância do pensamento de Agamben (2007, p. 135) para o estudo da

questão:

O movimento, ou paixão, produzido pela sensação é posteriormente transmitido
para a fantasia,  que pode produzir  o  fantasma inclusive na ausência  da coisa
percebida (De anima, 428a). Não é fácil determinar o que é essa parte da alma
onde os fantasmas têm seu domicílio, e o próprio Aristóteles confessa que se trata
de  um  “problema  sem  saída”,  mas  certamente  Aristóteles  é  dos  primeiros  a
teorizá-la  explicitamente  como atividade  autônoma:  “aquilo  através  do  qual  se
produz em nós o fantasma” (428a).

A  “ausência  de  domicílio”  dos  fantasmas  situa-os  como  seres  em  trânsito.  A

percepção  mais  comum  e  consensual  é  de  que  as  imagens  derivadas  dos  sentidos

tornam-se  internas,  situadas  na  esfera  da  mente  individual,  deveras  em um local  do

cérebro. O fenômeno do duplo rompe com essa visão hermética e com esse lugar-comum

da  localização  do  fantasma  nas  fronteiras  corporais.  As  imagens  fantasmáticas

expandem-se para corpos desdobrados, para sujeitos quase independentes, que podem

inclusive falar:

Outro  aspecto  da  teoria  aristotélica  do fantasma,  a  que convém acenar  nesta
altura, é a função que o mesmo cumpre na linguagem. No  De anima (420b), a
respeito da fonação, Aristóteles afirma que nem todo som emitido por um animal é
voz, mas só aquele que vem acompanhado de algum fantasma, pois a voz é um
som significativo. O caráter semântico da linguagem está, pois, indissoluvelmente
associado à presença de um fantasma, e veremos mais adiante a importância que
tal associação assumirá no pensamento medieval (AGAMBEN, 2007, p. 137).
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Imagem, desejo e linguagem estão intrincados na constituição do sujeito humano. A

última se estrutura ancorada na faculdade imaginativa,  e  o que resiste  à enformação

também não pode ser apreendido facilmente pelo signo linguístico e pelo desejo. Tais

preceitos dialogam com a construção de Mr. Hyde, pois sua figura resiste ao contorno

imagético e à linguagem como princípio delimitador.

Na personagem machadiana, ocorre uma degradação da faculdade imaginativa a

partir do afastamento dos outros que forneciam a nomeação de alferes, materializada na

imago da farda. A perda temporária da referência das pessoas que bajulavam o militar

leva-o à incapacidade de formar os contornos de si no espelho. Apenas em uma época

posterior,  distanciada  temporalmente,  Jacobina  consegue  narrar  a  experiência

desintegradora, dando arcabouço de linguagem a um momento de vida caracterizado pela

impotência dessa faculdade.

Em “William Wilson”, a ternura e o ódio direcionados ao sósia se estruturam sob a

égide do amor pela própria imagem e do temor de recair em estado de indiferenciação

com o outro, que ainda não tem status completo de alteridade, pois ambos se confundem.

A personagem de Poe é mais próxima do mito de Narciso, devido ao duplo de aparência

refletida, e o desejo direcionado à autoimagem é permeado pela idealização de um ser

que deteria um estado moralmente superior e digno de admiração. O duplo, desse modo

idealizado, acaba personificando, em contrapartida, um outro persecutório.  Percebe-se

que  o  sósia  de  William  Wilson  promove  um  desdobramento  da  imagem  do  original,

transmutada em alter ego, o que traduz um esforço de transporte do eu para o mundo.

Enquanto Hyde não se descolou do mundo interno de Jekyll para se tornar um ente

do mundo exterior que se ofereça à plena apreciação estética, o homônimo de William

Wilson tem contornos mais delimitados que o destacam da pura interioridade: ele é um

duplo especular, um decalque do original, uma imitação em aparência e nome. Entretanto,

isso não lhe confere o status ontológico de indivíduo acabado:

Essa parece ser a peculiar condição ontológica do duplo: tem sua origem em um
individuo,  do qual pode se assemelhar até quase a identidade plena, mas não
possui o mesmo estatuto dele: ele sequer é um “outro” pleno, uma vez que não
tem  valor  em si  mesmo,  mas  apenas  aquele  que  o  seu  modelo  lhe  fornece
(FRANÇA, 2009, p. 3).

As fronteiras entre identidade e alteridade são, de certa forma, ludibriadas no conto

de Poe, mas o sósia não adquire completamente o status de ser humano: um dos indícios

que confirma tal hipótese é que apenas o original é quem percebe o caráter mimético do
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homônimo: “Mas, na realidade, eu não tinha motivo para acreditar que (com exceção da

questão do parentesco, e no caso do próprio Wilson) essa similaridade tivesse jamais

constituído tema de comentário, nem sequer sido notada pelos nossos colegas” (POE,

2012, p. 33). Outro sinal de inferioridade ontológica é a voz sussurrante, em eco, que

traduz a incipiência do lugar de sujeito pleno do discurso: “e assim seu sussurro singular

tornou-se o puro eco do meu” (POE, 2012, p. 33, grifo do autor).

A falta de perspectiva externa de si a que está fadado o ser humano implica que sua

autoimagem jamais coincida com a forma como os outros o representam. Dentro e fora

não se equivalem nem quando há a oportunidade instrumental  para tal.  A criação de

aparelhos  de  gravação  de  voz  e  de  imagem  possibilitaram  observar  de  modo  mais

objetivo a diferença entre a autopercepção e a visão de si de fora. É comum o sentimento

de estranheza diante da própria imagem em um vídeo; a voz em uma gravação difere de

sua autopercepção, pois, no último caso, a ossatura da caixa craniana em interação com

os sons da garganta gera padrões diferentes de ressonância. E é justamente na esfera da

voz que se quebra a equivalência entre a personagem de Poe e o sósia.

 A certeza de William Wilson da igualdade com o homônimo não é compartilhada por

outras  pessoas:  o  amálgama  entre  autopercepção  e  percepção  externa  traz  a

idiossincrasia de sua visão sobre o duplo que, para além de uma cópia imagética, atua

como um desdobramento da interioridade do original. Em contrapartida à igualdade física,

constitui-se a antítese moral entre as personagens: o lado moralmente superior do sósia

atua como uma afronta para o original, que não se reconhece no discurso social vigente,

levando uma vida boêmia e desregrada.  O duplo confronta-o em sua tentativa de se

constituir em oposição aos valores sociais validados, impondo a voz da moral que cobra

sua legitimidade enquanto discurso:

Nós,  leitores,  somos  então  instados  a  acreditar  que  o  conto  deva  ser
compreendido de modo alegórico, ou mesmo parabólico: o homônimo de William
Wilson não passaria de uma figura de linguagem: o duplo como metáfora de sua
consciência  atroz,  que  o  atormentaria,  numa  inversão  do  sinistro  e  maléfico
doppelgänger persecutório: aqui o duplo é bom, idealizado, é melhor que o ser
duplicado, mas persegue e aterroriza o protagonista, com sua voz sussurrante,
com seus conselhos fraternais, com sua elevação moral (FRANÇA, 2009, p. 4).

 Tal configuração de que Poe lança mão para construir suas personagens, antitéticas

moralmente mas idênticas na aparência, não se realiza no romance de Stevenson. Seria

intolerável para o médico vitoriano e para a própria sociedade em que vivia deparar-se

com uma figura polida e de prestígio cometendo as atrocidades de Hyde. Percebe-se que

Jekyll  tem aguda preocupação em resguardar a autoimagem benfazeja e filantropa da
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qual William Wilson prescinde; este é, desde o início do conto, um infame e desgraçado

que é contrariado pelo duplo.

O subterfúgio encontrado pelo médico para transpor ao mundo a parte renegada de

si  é  deformar  o  duplo,  torná-lo  monstruoso  para  evitar  se  reconhecer  nele.  Tal

distanciamento permite inclusive que Hyde se transforme em objeto da narração de Jekyll

–  este lança um olhar  de  observador  ao monstro,  o  qual  é  avesso à  linguagem e à

narrativa, que procura destruir: 

Esta, então, é a última vez, a menos que aconteça um milagre, em que Henry
Jekyll  pode  ter  seus  próprios  pensamentos  ou  ver  seu  próprio  rosto  (agora
tristemente  alterado!)  no  espelho.  Nem  devo  eu  retardar  demais  o  fim  deste
escrito;  pois,  se  minha  narrativa  escapou até  aqui  da  destruição,  foi  por  uma
combinação de grande prudência e muito boa sorte. Se as dores da mudança me
apanharem no ato  de  escrevê-la,  Hyde a rasgará  em pedaços (STEVENSON,
1995, p. 98-99).

As feições do médico estão na iminência de desaparecerem, de serem consumidas

pela face de Hyde. O reflexo será perdido, como na tradição da literatura fantástica. O

monstro,  com sua  força  destrutiva,  ataca a  imagem de  Jekyll  e  seus  registros  como

narrador.  Tal energia devastadora, entretanto, contrasta com sua perenidade enquanto

personagem, como se do sacrifício e da morte irrompessem a eternidade. 

Jekyll e Hyde compartilham memórias e sensações, o que ocorre de forma diferente

no conto de Poe. Em “William Wilson”, o homônimo é onipresente e onisciente; entretanto,

a  simbiose e  a  igualdade  são tão  grandes  que imaginar  a  própria  noção de troca é

questionável. Hyde teria, nesse sentido, um status maior de alteridade. Como ponto de

convergência entre as histórias estão as tênues fronteiras entre as atitudes direcionadas

ao próprio eu e ao duplo: se o original mata a cópia, também morre; se a cópia ataca o

original, também sucumbe. A vida e a morte de um implicam a do outro, o que amalgama

os sentimentos direcionados a si e ao duplo, permitindo questionar a assertiva de Bakhtin

(2003, p. 47): “Sou profundamente frio comigo mesmo, inclusive na autopreservação.” No

caso de William Wilson, a agressividade contra o sósia repercute no eu, destruindo-o. Já

no romance de Stevenson, o suicídio de Hyde para escapar do patíbulo culmina na morte

de Jekyll.

O original, no conto de Machado, é “Joãozinho”, cuja “alma interior” foi destruída

pela farda, pela patente. A cópia assume toda a existência, e o mundo interno esfacelado

torna-se um duplo espectral.  A autodestruição no conto do escritor brasileiro dá-se no
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registro  simbólico;  a  morte  que  acontece  é  psíquica:  a  personagem  esvai-se

existencialmente quando deixa de ser percebida e venerada pelos outros:

Rompida a comunicação  com os  seres  humanos que o incensavam,  Jacobina
experimentou, como primeiro efeito da solidão, “uma sensação como de pessoa
que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tivesse consciência da ação
muscular”. Estranhos sintomas de um corpo cujos movimentos fossem de repente
paralisados. Quão profundo e intenso fora o estímulo da alma exterior a ponto de,
na sua falta, cessar todo sinal da alma interior! (BOSI, 2014, p. 239)

A formação do corpo humano e o estabelecimento de seus contornos são, desde os

primórdios, determinados pelo contato social,  primordialmente com a figura dos pais e

cuidadores. O atavismo da alteridade na constituição subjetiva se manifesta na própria

construção da autoimagem:

[…] pode-se dizer que o homem tem uma necessidade estética absoluta do outro,
do seu ativismo que vê, lembra-se, reúne e unifica, que é o único capaz de criar
para ele uma personalidade externamente acabada; tal personalidade não existe
se o outro não a cria; a memória estética é produtiva, cria pela primeira vez o
homem exterior em um novo plano de existência (BAKHTIN, 2003, p. 33, grifo do
autor).

É notável que Bakhtin e Machado de Assis utilizem o mesmo adjetivo, “exterior”,

para se referirem à forma como o ser humano se apresenta ao mundo, à sua vivência da

aparência e da relação com os outros. A diferença das descrições dos autores está mais

na  natureza  das  linguagens  filosófica  e  literária  que  na  construção  das  imagens  e

conceitos a esse respeito.

A “alma interior” de Jacobina representaria virtualmente a condição do ser humano

sem a presença do outro, uma condição difícil de imaginar, da qual só se podem formular

hipóteses. Mesmo sós diante do espelho, o outro nos habita: “[…] no acontecimento da

autocontemplação  interfere  um segundo  participante,  um outro  fictício,  um autor  sem

autoridade não fundamentado” (BAKHTIN, 2003, p. 31). Os laços sociais são constitutivos

do humano, animal essencialmente cultural. Não é possível conceber de forma fidedigna

um  sujeito  que  prescinda  da  alteridade,  por  mais  que  as  tendências  narcísicas  da

contemporaneidade tendam a afirmar o contrário. Reconhecer a dependência do outro é

inclusive uma ação ética. Apenas narrativas como as do filme Kaspar Hauser ou dos

casos  dos  meninos-lobos  dariam  vislumbres  da  dinâmica  do  homem  no  isolamento

completo.  O  desenvolvimento  cultural  é  muito  norteado  pela  dialética

dependência/autonomia, em movimentos de recuo e expansão em direção às relações. 

Pode-se especular sobre o motivo pelo qual a ausência passageira dos parentes

teve  efeitos  tão  devastadores  para  a  vivência  de  Jacobina  sobre  o  próprio  corpo:  é
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possível  que  seu  círculo  social  não  cumprisse  funções  empáticas  e  simpáticas  que

dessem contornos à  frágil  subjetividade.  As relações do militar  pareciam de natureza

superficial  e  frívola,  calcadas  principalmente  no  distintivo  social  da  farda,  instância

materializadora  desses  outros  bajuladores:  “[…]  todo  o  fardamento  me  foi  dado  por

amigos”  (ASSIS,  2019,  p.  41).  Houve  uma  falha  na  construção  de  uma  imagem

substancial  de  si,  que  permitisse  vivenciar  sem maiores  consequências  o  estado  de

solidão:  “A  compreensão  simpática  recria  todo  o  homem  interior  em  categorias

esteticamente  afagantes  para  uma  nova  existência  em  um  novo  plano  de  mundo”

(BAKHTIN,  2003,  p.  94).  As  relações  sociais  significativas,  os  vínculos  consistentes,

favorecem lidar com a solidão, pois um outro substancial pode ser evocado mesmo em

sua ausência, pela memória e o afeto. A construção da imagem de si dialoga com os

diversos outros que atravessam a história individual e com o “fora” mais etéreo da cultura,

que é fortemente atuante, apesar de menos concreto e apreensível. O ambiente cultural é

capaz de criar acordos de apreciação estética, de estabelecer as formas mais belas às

quais os olhares coletivos acabam voltando-se com frequência e admiração.

O mundo externo da cultura e das relações interage, portanto, com a constituição

interna e a idiossincrasia de cada corpo. Para Bakhtin (2003, p. 28, grifo do autor), é

praticamente impossível ao ser humano conceber sua própria imagem sem a influência de

sensações interiores:

É necessário algum novo esforço para me imaginar a mim mesmo nitidamente em
face, desligar-me por completo de minha auto-sensação interior; conseguindo isto,
somos afetados em nossa  imagem externa  por  algum  vazio  original,  por  algo
imaginário e um estado de solidão um tanto terrível dessa imagem.

A imagem desligada de sua interioridade, de seu corpo, é oca. É como a farda de

Jacobina, que não contém nada em si, pois a personagem perdeu o contato com o mundo

interno, com sua corporeidade, com a dimensão mais concreta do ser, e virou um boneco

oco. O reflexo tornou-se, para ele, o espaço de projeção da aniquilação. Interpelando o

vazio original do espelho, sucumbiu a uma vivência sem contornos e sem forma.

O espelho, tão ressignificado ao longo da tradição literária, a ponto de se tornar um

dos  motes  centrais  do  gênero  fantástico,  evoca  a  limitação  constitutiva  do  humano,

incapaz de acessar  diretamente  o real,  sempre na dependência de um outro,  de um

instrumento, da própria linguagem, instância mediadora por excelência. Sem tais recursos

intermediários, é praticamente impossível relacionar-se com o mundo, ele torna-se pura

vaguidão sem sentido.
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Capítulo 3 – O duplo e suas pontes com o fantástico

A apreensão do texto fantástico requer um olhar sintético que enlace conteúdo e

forma, ou seja, que observe as recorrências temáticas em diálogo com a estrutura do

texto,  a  qual  abarca,  dentre  outros  fatores,  os  procedimentos  de  construção  de

personagens.

Instância de questionamento da razão ocidental, a produção do fantástico começou

a se estabelecer entre o final do século XVIII e o início do século XIX, com autores como

Jacques Cazotte, Jean Potocki e E. T. A. Hoffmann. Essa ascensão relaciona-se com os

desdobramentos de profundas transformações sociais, como a Revolução Francesa, o

Iluminismo e a  Revolução Industrial.  O fantástico denuncia,  pelo viés  da desrazão,  a

insuficiência dos conhecimentos científicos e filosóficos estabelecidos então para abarcar

toda a gama de experiências e modos de sentir humanos. Dentre os saberes emergentes

no período, o da psiquiatria, que não deu conta de circunscrever a loucura ao discurso

médico, visto a recorrência da temática na produção literária da época e em momentos

ulteriores.

O progresso e a confiança na ciência trazidos com as revoluções seculares não

foram capazes de lançar luz sobre todas as angústias humanas, matéria-prima para as

experiências de medo e choque produzidas no fantástico. O espírito boêmio e aventureiro

de muitos de seus autores, que recebiam, como os românticos, a alcunha de escritores

“malditos”, materializava o individualismo em oposição à vulgaridade da moral burguesa:

Em 1831, Alfred de Musset começa sua “Revista fantástica” no jornal Temps. Em
um dos artigos que escreve, ele exalta a literatura alemã pela liberdade de ação
que esta faculta a seus escritores e, a título de exemplo, cita o caso Hoffmann,
referindo-se à sua vida boêmia e a seu aspecto desleixado, contribuindo assim
para  a  construção  do  “mito  Hoffmann”,  identificado  com  o  atributo  de  “artista
maldito”, do lado oposto ao do “burguês filisteu” (BATALHA, 2003, p. 260).

Parte do modus operandi do fantástico ancora-se na crítica aos valores burgueses e

na busca de liberdade criativa e individual. Seria uma contradição em termos apreender

esse gênero literário apenas com os recursos da análise e da faculdade cognitiva, pois ele

reivindica, em alto grau, a potência da imaginação, das emoções e das sensações. Estas

precisam ser  ativadas para  uma crítica  mais  abrangente  e  fidedigna do fenômeno.  A

imaginação  é  capaz  de  abarcar  paradoxos,  antíteses  e  oxímoros,  que  resistem  à

compreensão racional, e o fantástico é rico de tais dialéticas:

A síntese  não  nasce  aqui  do  inventário  vasto  e  diverso  dos  textos,  mas  da
organização,  por  contraste  e  por  tensão,  dos  elementos  e  das  implicações
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heterogêneas que fazem o atrativo do relato fantástico e sua unidade. O fantástico
não é senão um dos métodos da imaginação, cuja fenomenologia semântica se
relaciona tanto com a mitografia quanto com o religioso e a psicologia normal e
patológica,  e  que,  a  partir  disso,  não  se  distingue  daquelas  manifestações
aberrantes do imaginário ou de suas expressões codificadas na tradição popular
(BESSIÈRE, 2012, p. 305-306).

O duplo, motivo recorrente na literatura fantástica, opera uma espécie de fissura na

razão ocidental, que tem como um de seus sustentáculos a noção de unidade individual.

Embora  seja  tratado  em narrativas  milenares,  na  mitologia,  nos  textos  bíblicos  e  em

produções literárias que não pertencem propriamente à esfera do fantástico,  é  nesse

gênero que o duplo se torna mais presente, vasto e basilar. Por questionar a unidade do

eu, questiona também a racionalidade humana, conduzindo à derrisão da própria noção

de indivíduo enquanto sede do pensamento.

A dinâmica tensionada do fantástico reflete as próprias fissuras das transformações

culturais em que o relato se insere, desvelando a insuficiência dos saberes e valores

estabelecidos para apaziguarem a inquietação e os desatinos humanos:

O fantástico  instaura  a  desrazão  na  medida  em que  ultrapassa  a  ordem e  a
desordem e que o homem percebe a natureza e a sobrenatureza como marcas de
uma racionalidade formal. Ele se alimenta inevitavelmente das realia, do cotidiano,
do qual releva os desatinos, e conduz a descrição até o absurdo, ao ponto em que
os  próprios  limites,  que  o  homem  e  a  cultura  atribuem  tradicionalmente  ao
universo, já não circunscrevem nenhum domínio natural ou sobrenatural, porque,
invenções do homem, eles são relativos e arbitrários (BESSIÈRE, 2012, p. 307).

A contextualização histórica do corpus em análise permitiu depreender aspectos das

realia em que as obras foram construídas. O Jacobina de Machado, ao lançar mão da

racionalidade instituída para construir seu relato sobre o caráter duplo da alma, revela,

sem se dar conta, os disparates da própria razão ocidental. É aí que reside, em grande

parte, a argúcia da ironia machadiana, ao tecer uma personagem plenamente imersa nos

valores e na racionalidade burguesa, que, involuntariamente, sucumbe à desintegração

da individualidade que lhe é tão cara. Nesse sentido, “O espelho” insere-se na linhagem

da contística do autor que questiona as fronteiras entre loucura e normalidade, como “O

alienista” que, não por acaso, também foi publicado no volume Papéis avulsos.

 Ancorado  nos  signos  sociais  (farda  e  patente)  que  em tese  assegurariam sua

validação enquanto sujeito,  “Joãozinho” se vê totalmente desprovido de “alma interior”

devido à ausência, ainda que passageira, desses distintivos validados culturalmente. Esse

processo denuncia a efemeridade dos papéis sociais que se oferecem muitas vezes como

única possibilidade de existência em um mundo complexo como o urbano,  revelando
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ainda  a  fragilidade  de  uma  persona  que  pode,  paradoxalmente,  levar  à  degradação

subjetiva: “O alferes eliminou o homem” (ASSIS, 2019, p. 47).

Machado  não  criou  uma personagem em franca loucura  para  o  trabalho  com o

motivo do duplo, como é comum no relato fantástico. Pelo contrário, aquela padece de

uma sobrecarga de normalidade: é um militar adaptado ao sistema, com uma felicidade

genuína diante do lugar alcançado na estrutura social, mas que não consegue assegurar

sua  existência  simbólica  ao  se  deparar  com  a  solidão.  A  escolha  das  palavras

“provinciano e capitalista” pelo narrador em terceira pessoa insere a ironia em relação ao

lugar  de  Jacobina  na  sociedade:  é  um brasileiro  na  metrópole  carioca,  deslumbrado

diante dos avanços das correntes de pensamento e do progresso europeus, que nunca

perdeu seu provincianismo,  assimilando de forma caricata teorias importadas como o

empirismo e o positivismo.

No entre-lugar do provinciano, entre o campo e a cidade, é pelos ecos do meio

urbano que o alferes sustenta seu lugar de sujeito. Quando o barulho cessa, ele sucumbe

ao  abismo,  ao  nada apontado  por  Ceserani  (2006,  p.  88)  como  um  dos  sistemas

temáticos recorrentes na literatura fantástica:

O nada.  Quando  o  sentido  do  limite  se  torna  o  sentido  da  ruína,  há  aí  uma
temática também nova e sugestiva, fortemente niilista. Ela se relaciona de uma
parte com a filosofia materialista do século XVIII, de outra com individualismos e
espiritualismos  de  teor  pessimista.  Mas  a  possibilidade  de  colher  os  buracos
vazios  dentro  da  realidade  é  fortemente  “moderna”,  alternativa  às  ideologias
otimistas da tradição oitocentesca. Loucura e niilismo frequentemente se juntam,
não  só  nos  acontecimentos  de  muitos  contos  fantásticos,  mas  também  na
biografia  externa  de  alguns  personagens  exemplares,  protagonistas  de
experiências de exploração de todas as incoerências e incongruências do modelo
cultural dominante (basta citar os nomes de Hölderlin, Nerval, Nietzsche).

A associação do niilismo à experiência da loucura é estabelecida no fantástico pelo

viés  da  vivência  abissal  de  ruptura  com  os  sentidos  consolidados  e  compartilhados

socialmente. No caso da personagem de Machado, o  nada é apresentado mais como

uma fenda na própria estrutura normativa da realidade;  daí,  mais uma vez, o caráter

inovador  do autor  brasileiro,  inclusive em relação a Poe e seu trabalho profícuo com

experiências  no  limiar  da  desrazão.  Voltando  ao  conto  do  escritor  norte-americano,

percebe-se que o narrador-personagem William Wilson, logo no início, coloca-se em um

lugar de pária de uma estrutura social que é, paradoxalmente, capaz de provê-lo com a

mais  diversa  gama  de  prazeres.  O  sósia,  que  encarna  a  consciência  vigilante  da

moralidade,  impõe-se  como  perseguidor,  e,  embora  os  dois  se  estruturem  como

antitéticos  na  dimensão  de  valores,  eles  se  igualam  em  aparência.  Essas  duas
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consciências  em  tensão  acabam  revelando  que  a  oposição  moral  carrega  em  si  a

igualdade  das  personagens,  com  aparência  e  trejeitos  idênticos.  Transpondo  tal

pensamento para uma dimensão mais ampla de análise, pode-se afirmar que a própria

estrutura social  que segrega alguns comportamentos é também responsável  pela sua

emergência,  e  que o  paladino  da moral,  em essência,  não se  distingue do indivíduo

devasso; ambos são William Wilson. O idêntico, o mesmo, está presente na diferença, e

vice-versa.  Os  desatinos  da  realidade  são,  portanto,  abarcados  em  uma  dimensão

sintética pelo fantástico, em franco exercício de imaginação que concilia opostos.

O desdobramento de Jekyll em Hyde parte da euforia com os avanços científicos,

apreendidos pelo médico como panaceia para os conflitos humanos. Se a Era Vitoriana

não autorizava a emergência de uma subjetividade como a do monstro, o subterfúgio

encontrado para a sua aparição foi a perscrutação das próprias promessas da ciência,

espécie de subversão das luzes da razão, como no clássico Frankenstein, pois é pela via

do ápice do desenvolvimento científico que são produzidos os piores monstros e que o

lado mais sombrio do humano eclode. O relato fantástico, nesse sentido

corresponde  à  colocação  em  forma  estética  dos  debates  intelectuais  de  um
determinado período, relativos à relação do sujeito com o supra-sensível ou com o
sensível; pressupõe uma percepção essencialmente relativa das convicções e das
ideologias do tempo, postas em obra pelo autor. A ficção fantástica fabrica assim
outro  mundo  por  meio  de  palavras,  pensamentos  e  realidade,  que  são  deste
mundo (BESSIÈRE, 2012, p. 306).

A criação do monstro traz à baila as consequências da crença ilimitada no progresso

científico sem o contraponto da ética. Os próprios avanços realizados na Era Vitoriana, no

bojo da Revolução Industrial, não se refletiram em melhores condições de vida para o

povo, ou seja, não foram acompanhados de uma preocupação ética com o bem-estar

geral.  Pelo  contrário,  grande  parte  dos  trabalhadores  eram  submetidos  a  condições

degradantes e não usufruíam dos resultados promissores do desenvolvimento técnico-

científico.

A figura de Jekyll  representa certa  elite  econômica e intelectual  do período que,

apesar da condição de privilégio, era submetida a preceitos rígidos de comportamento e

postura, condizentes com sua classe social: parece que é no cerne dessa exigência de

polidez e moralidade que Jekyll atravessa a cisão do eu, na “luta do ser revoltado e aliado

às potências inferiores  contra  as  potências superiores”  (RETINGER apud BESSIÈRE,

2012,  p.  306).  E,  paradoxalmente,  é  pela  via  de  uma ciência  “transcendental”  que o

médico procura a libertação de sua natureza oculta e subversiva; o discurso científico, na
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história,  é aquele que “cultiva,  fabrica e evoca”  (BESSIÈRE, 2012,  p.  307)  uma nova

forma de existência, a de Hyde, que, ironicamente, volta-se contra o criador e contra a

própria promessa de iluminação trazida pelo conhecimento: “De acordo com a época, o

relato fantástico se lê como o reverso do discurso teológico, iluminista, espiritualista ou

psicopatológico,  e  não existe  senão graças  a  esse  discurso  que  ele  desfaz  desde o

interior” (BESSIÈRE, 2012, p. 308).

O lugar de “gênio incompreendido”,  descobridor de uma poção mágica capaz de

dirimir os limites da natureza material, e a posição de visionário apto a desconstruir os

estreitos limites da natureza humana resultam, no romance de Stevenson, na produção

do horror. Nesse sentido, a iluminação da ciência do médico desemboca no “simétrico

negativo do relato do milagre e da iniciação” (BESSIÈRE, 2012, p. 308).  O médico e o

monstro expõe a fragilidade dos saberes humanos e também a impotência de um sujeito

que  acreditava  ter  transcendido  os  limites  estreitos  da  matéria.  Tais  debilidades  são

inscritas na própria figura de Hyde que, a despeito da aparente liberdade que traz ao

médico,  sucumbe  junto  dele  enquanto  possibilidade  válida  de  existência  na  cidade

londrina: “O pavor e a inquietude, ligados ao fantástico, determinam uma conclusão: a de

que ele  se  interessa por  traçar  os  limites  do indivíduo,  conforme os dados culturais”

(BESSIÉRE,  2012,  p.  318).  A  transformação  de  Jekyll  no  monstro  porta  a  antiga

mensagem do mito de Prometeu, da punição que incide no homem que se coloca na

posição de Deus: ao humano não é permitido criar um ser elevado, mas apenas uma

imagem degradada e desfigurada de si mesmo, que invariavelmente se volta contra seu

criador. 

Como um ser frágil e incompleto, o homem é limitado em suas possibilidades de

controle e previsibilidade sobre o mundo, dispondo de algumas formas de atuação sobre

a realidade e a natureza, a partir  da ciência. É a impureza da mistura consumida por

Jekyll que causa a emergência de Hyde, ou seja, uma variável do experimento que não

estava sob controle: o acaso e o imprevisto prevaleceram, no romance de Stevenson,

sobre a razão. A fragilidade da noção de unidade individual é tematizada e, nesse sentido,

pode-se  questionar:  em  que  ponto  das  mutações  sofridas  por  Jekyll  instala-se  outro

indivíduo?  E,  de  modo  mais  geral,  pode-se  perguntar  ainda  sobre  a  instância  que

estabelece  que  somos  uma  mesma e  única  pessoa  do  nascimento  até  a  velhice,  a

despeito das enormes mudanças corporais e comportamentais que ocorrem ao longo da

vida. O médico vê como efêmero e evanescente o receptáculo material a que chamamos

de corpo, como se as mudanças diárias pelas quais este passa suplantassem algo de
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permanente em sua estrutura. Antes de ser estável, o corpo seria móvel, em trânsito e,

por  que não,  “límbico”.  O caráter  instável  da percepção de sua estrutura ficaria  mais

evidente em transtornos mentais dissociativos e psicóticos.

Todorov (1992, p. 168) ressalta o fantástico como subterfúgio para lidar com temas

tabus como a loucura e determinadas expressões da sexualidade. O escape à censura

dá-se  por  meio  do  uso  de  um  código  que  autoriza  a  transgressão:  “a  função  do

sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei e com isto mesmo transgredi-la.” Como o

fantástico escapa à economia do real, não se vê forçado a arcar com a vigilância que

incidiria sobre um texto realista que tratasse de temas como o incesto, a necrofilia,  a

loucura, o uso de drogas, o crime etc: “Para muitos autores, o sobrenatural não era senão

um pretexto para descrever coisas que não teriam nunca ousado mencionar em termos

realistas” (PENZOLDT apud TODOROV, 1992, p. 167).

Os  tabus  estabelecidos  pelas  sociedades  humanas  variam  historicamente,  de

acordo  com  os  valores  aceitos  ou  rechaçados  por  meio  de  pactos  sociais.  A

homossexualidade, hoje, tem expressão mais livre em várias culturas, o que permite o

desenvolvimento do tema de forma relativamente mais explícita em textos literários. No

século XIX, entretanto, essa orientação sexual era não apenas tratada como tabu, mas

associada a doenças mentais e mesmo criminalizada. Devido à sua conotação pejorativa

e  transgressora,  só  havia  então  a  possibilidade  de  abordá-la  de  forma encoberta  na

literatura. No texto de Poe, os sentimentos ambivalentes de William Wilson pelo sósia, a

admiração matizada de inveja e a identificação apaixonada com o homônimo tangenciam

uma forma de afeição homossexual. A aproximação é tão apaixonada que nenhuma outra

personagem é capaz de se interpor entre os dois; um existe exclusivamente em função do

outro, em verdadeira simbiose. O elo intenso desemboca em loucura, um dos fatores que

enreda a dúvida sobre se tratar de um afeto autodirigido ou pelo sósia; um amor narcísico

ou por outra pessoa. A dúvida é um dos procedimentos do fantástico que permite trazer à

tona temas tabus, pois não possibilita afirmações categóricas e acaba não ofendendo

diretamente princípios e valores arraigados.

No romance de Stevenson, o tema tabu é, paradoxalmente, o potencial de alcance

da ciência na resolução de problemas humanos e sua relação com a ética. Paradoxal tal

mote porque, na esteira do Iluminismo, a ciência se apresentava como possibilidade de

substituir  visões  místicas  e  obscurantistas  sobre  a  realidade.  Mas,  no  caso  de

Jekyll/Hyde, o que a medicina transcendental evoca é mais um tabu, o do homem que se
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coloca no lugar de Deus. E o desenvolvimento do romance vem a confirmar o valor social

que atrela um castigo a quem ousa desafiar os desígnios divinos. Reiterando a tradição

fantástica, a personagem do médico é punida devido à vaidade científica:

Tivesse eu abordado minha descoberta com um espírito mais nobre, se tivesse
arriscado a experiência em quanto ainda sob o domínio de aspirações mais pias e
generosas, tudo poderia ser diferente, e dessas agonias de vida e morte eu teria
vindo à luz como um anjo em lugar de um espírito maligno […] Naquela época
minha  virtude  estava  inativa;  minha  maldade,  mantida  desperta  pela  ambição,
encontrava-se alerta e ágil para agarrar a oportunidade; e a coisa que se projetava
era Edward Hyde (STEVENSON, 1995, p. 84).

A criminalidade de Hyde é assimilada no contexto do romance e da cultura da época

por se transfigurar  em um indivíduo com aparência repulsiva,  banido por  princípio da

ordem social; um pária em todos os aspectos. Não há um questionamento da ordem, mas

uma afirmação de sua estrutura, da qual o monstro constitui exceção a ser extirpada.

O conto de Machado subverte o lugar-comum instituído, embora use estruturas que,

aparentemente, afirmam-no. O narrador em primeira pessoa é uma figura autoritária e

reacionária, que quer generalizar uma experiência pessoal a um modelo de explicação

universal  sobre  a  natureza  humana,  como  se  tivesse  descoberto  uma  teoria

revolucionária.  A narrativa questiona,  ao mesmo tempo, modelos de subjetividade em

ascensão no período, de pessoas tão identificadas com suas posses e papéis sociais que

perdiam o sentido da própria existência, a ponto de suas almas se circunscreverem a tais

distintivos exteriores.  O fantástico,  em “O espelho”,  opera uma crítica contundente às

normas  vigentes,  valendo-se  dos  recursos  e  estruturas  delas.  Não  há  o  apelo

propriamente  ao  sobrenatural  para  encetar  a  subversão;  há  uma  aparência  de

conservadorismo na narrativa,  mas ela ataca algumas das bases do meio urbano em

ascensão e a própria autoridade de Jacobina enquanto narrador fidedigno – ataque ao

relato pela via da ironia.

3.1 Espelho e espelhos

Retomemos o título do conto de Machado de Assis, “O espelho: esboço de uma

nova  teoria  da  alma humana”,  construção  extensa  que  sugere  a  mescla  de  gêneros

literários, contaminações entre conto e ensaio, gerando no leitor uma dupla disposição

estética e intelectual, entre a expectativa de ouvir uma narrativa e a de entrever no texto

uma teorização sobre a natureza humana:

Numa cultura em que se tende para a especialização dos textos, a cada função
cultural corresponde um gênero, um tipo de texto adequado: o relato fantástico
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parece  uma  perfeita  máquina  para  contar  e  produzir  efeitos  “estéticos”
(BESSIÈRE, 2012, p.317). 

O  jogo  de  palavras  do  título  materializa  a  própria  natureza  especular,  dupla  e

espectral  do  conto:  o  termo “esboço”,  em seguida a  “espelho”,  remete  ao reflexo  da

personagem,  um esboço  de  imagem que  é  sua  própria  alma  inacabada,  espécie  de

tentativa frustrada de existência. E, de modo mais universal, o título do conto machadiano

evoca o esboço que todo espelho reflete, um esboço da própria realidade.

A partir  de  uma  vivência  traumática  do  passado,  em  que  se  viu  refletido  com

contornos disformes, Jacobina traz, ao modo ensaístico, sua “nova teoria” sobre a alma

humana, que, entretanto, de nova não tem nada – é uma tese brilhante apenas na mente

pretensiosa  e  pedante  da  personagem,  que  a  apresenta  a  sua  plateia  como  uma

descoberta sem precedentes. Inovador, entretanto, é o trabalho que Machado faz com

motivo do duplo em diálogo com o espelho, a despeito da recorrência dessa temática na

tradição do fantástico:

O  duplo.  O  desdobramento,  gêmeos  e  sósias,  a  duplicidade  de  cada
personalidade, tudo isso é tema antigo, já muito desenvolvido no teatro, seja no
trágico ou no cômico mas também nas narrativas de todos os tempos. Entretanto,
no fantástico, o tema é fortemente interiorizado, e ligado à vida da consciência,
das  suas  fixações e projeções.  O tema,  nos  textos  fantásticos,  se  torna  mais
complexo e se enriquece, por meio de uma profunda aplicação dos motivos do
retrato,  do  espelho,  das  muitas  refrações  da  imagem  humana,  da  duplicação
obscura que cada indivíduo joga para trás de si,  na sua sombra (CESERANI,
2006, p. 83).

Como o reflexo da personagem machadiana situa-se na potência de um “esboço”, a

imagem é inacabada e sem contornos definidos; não chega a ser interiorizada, pois a

personagem teve a vida interior aniquilada pela farda. Como não passa de um desenho

inacabado, não alcança a esfera da projeção psíquica; é antes um espectro disforme. A

perda da imagem como punição por um pecado ou pela “venda da alma”, recorrente no

fantástico,  é  aqui  ressignificada,  pois  inscrita  na  psicologia  da  personagem,  em uma

vivência  angustiante  que  lhe  tirou  a  capacidade  de  fala  e  de  visão  clara  de  si.  A

possibilidade de narrar só é recobrada bem mais adiante, muito depois do ocorrido no

sítio. A própria linguagem, indomável, escapa do alferes naquela ocasião:

Em certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político,  um
romance, uma ode; não escolhi nada definitivamente; sentei-me e tracei no papel
algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como a tia
Marcolina, deixava-se estar.  Soeur Anne, soeur Anne… Coisa nenhuma. Quando
muito vinha negrejar a tinta e alvejar o papel (ASSIS, 2019, p. 59-61).
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O traumático da experiência de desintegração, impossível de ser descrita na época e

durante alguns anos devido à própria natureza silenciadora de uma vivência traumática,

torna-se narrativa mais adiante. Nesse sentido, contar uma história significa superar a

morte, no caso a morte psíquica, a qual funcionou, ao mesmo tempo, como uma espécie

de sacrifício para a geração do conto. 

Colado na carapaça da farda, Jacobina é, na experiência passada, como o animal

sem proteção que perde o invólucro. É um boneco autômato oco ou preenchido apenas

como o é um soldadinho de chumbo, enrijecido e canhestro:

-  Oh! fora bom se eu pudesse ter medo! Viveria. Mas o característico daquela
situação  é  que  eu  nem  sequer  podia  ter  medo,  isto  é,  o  medo  vulgarmente
entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um
sonâmbulo, um boneco mecânico (ASSIS, 2019, p. 57). 

Torna-se  novamente  pertinente  aqui  o  pensamento  de  Rosset  (1988)  sobre  a

desolação trazida pela incerteza em relação à própria existência. O tic-tac monótono da

maquinaria  do  relógio  veicula,  no  conto,  a  sensação  do  automatismo  em  que  a

personagem imergiu, daí a angústia com o som repetitivo.

A desumanização de Jacobina remete, por contraste, a algo recorrente na tradição

do fantástico, que é o temor de que autômatos tornem-se vivos: “Um dos meios artísticos

mais seguros para provocar o unheimlich consiste em deixar no leitor a incerteza quanto à

figura específica que tem diante de si – se é uma pessoa ou um autômato” (JENTSCH

apud CESERANI, 2006, p. 17). Machado novamente subverte a tradição, dessa vez por

meio da experiência de horror de Jacobina diante da constatação de que abdicou daquilo

que o distinguia enquanto humano, a “alma interior”, ao render-se ao imperativo da farda,

vestida reiteradamente para propiciar a visão da imagem no espelho:

Não era mais um autômato, era um ente humano. Daí em diante, fui outro. Cada
dia, a uma certa hora, vestia-me diante do espelho, lendo, olhando meditando; no
fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime pude atravessar
mais seis dias de solidão, sem os sentir (ASSIS, 2019, p. 67).

A necessidade da personagem de colar-se a uma persona para validar a própria

existência não é tão destoante do senso comum, não chega a ser exceção, mas está

presente  na  própria  normalidade,  o  que  torna  ainda  mais  aterrorizante  a  experiência

narrada: o alferes é um típico homem urbano que condicionou sua existência ao  status

alcançado, e que se deparou com a fragilidade da farda como insígnia que assegurasse

seu lugar enquanto sujeito. O espelho se esvaziou diante dele, não havia o que refletir, e

é nessa ausência que o horror foi instaurado. Se, na tradição fantástica, a venda da alma
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é associada à perda do reflexo, como vimos em Hoffmann, aqui  também o é, mas a

entidade maligna que furta a essência de Jacobina são as próprias normas instituídas e

não há nada de sobrenatural nelas.

O motivo do espelho também é importante em “William Wilson” e  O médico e o

monstro, conforme mencionado anteriormente. No segundo, a presença do objeto móvel

no quarto onde se davam os experimentos de Jekyll é percebida por Utterson e Poole

como assombrosa e até mais estranha que a própria criação de Mr. Hyde:

A seguir, no curso de sua busca pelo quarto, os dois chegaram ao espelho móvel,
para cujas profundezas olharam com involuntário horror. Mas ele estava voltado
de modo a não lhes mostrar nada além do brilho rosado brincando no teto, o fogo
cintilando em centenas de repetições pela frente envidraçada das estantes, e seus
próprios  semblantes  pálidos  e  atemorizados  curvando-se  para  olhar  o  próprio
espelho.
– Este espelho viu algumas coisas muito estranhas, senhor – sussurrou Poole.
– E certamente nenhuma mais estranha do que ele próprio – falou o advogado, no
mesmo tom. – Para que Jekyll – ele se deteve na palavra, com um susto, e depois
continuou, dominando a fraqueza – o que poderia Jekyll querer com isto? – disse.
– É de se perguntar! – afirmou Poole (STEVENSON, 1995, p. 65).

E o que o espelho contém de tão atemorizador? Talvez a própria estranheza da

duplicação  humana  encarnada  na  saga  Jekyll/Hyde,  segundo  a  intuição  de  que  a

autoimagem e a imagem dos outros escapam ao controle consciente e não se restringem

às leis físicas da reflexão. O espelho, no trecho, resiste a revelar os meandros da imagem

humana (volta-se para o teto) e, paradoxalmente, tem a potência de mostrar o que se

deseja ocultar.  É insuficiente para apreender  o real,  tal  qual  a  linguagem, ao mesmo

tempo que desvela o que não se quer ver, como o próprio inconsciente, estruturado como

linguagem. 

No conto “William Wilson”, o espelho é percebido no paroxismo do desfecho, quando

as fronteiras entre as personagens são esgarçadas e o ataque ao duplo repercute na

destruição do original, aspecto culminante da dúvida sobre as identidades tecida durante

toda a narrativa.

3.2 Dúvida e hesitação

A dúvida, no conto de Poe, instala-se no leitor e no narrador, e é um dos principais

procedimentos apontados por Todorov (1992) na tessitura do fantástico. William Wilson se

apresenta, logo no início da trama, como um indivíduo de imaginação fértil,  o que dá

margem para questionar os eventos relatados. A hesitação inscreve-se na personagem
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alguns meses após a saída do ateneu, quando questiona a veracidade das sensações

passadas que encetaram a crença na constituição fisionômica idêntica do sósia:

Eu podia agora encontrar ensejo para duvidar da evidência de meus sentidos; e
raramente  chegava  mesmo a  pensar  no  assunto,  a  não  ser  com um quê de
admiração ante a amplitude da credulidade humana, e um sorriso para a vívida
força de imaginação que me fora hereditariamente legada (POE, 2012, p. 36).

A dúvida é introduzida no leitor em um espectro mais amplo, pois as perseguições

reiteradas pelo homônimo são bastante improváveis objetivamente; em todos os lugares,

William Wilson é acometido por essa visita inesperada. O narrador afirma o caráter de

quase deidade do sósia em sua vigilância: “O sentimento de profunda reverência com que

habitualmente encarava o caráter elevado, a sabedoria majestosa, a aparente onipotência

e  onipresença  de  Wilson”  (POE,  2012,  p.  44).  O  questionamento  da  realidade  da

percepção a respeito  do  duplo  persecutório  torna-se  inevitável  durante  a  leitura,  pois

muitos indícios  levam a crer  que se  trata de uma alucinação de William Wilson:  ele,

entretanto,  tem  apenas  dúvidas  frágeis  sobre  a  existência  do  duplo  e,  no  desfecho,

reafirma a presença dele após confundi-lo com sua própria imagem:

[…] e, quando caminhei em sua direção tomado por extremos de terror, minha
própria imagem, mas com as feições pálidas e salpicadas de sangue, avançou
para ir ao meu encontro com um andar débil e vacilante.
Assim me parecia, afirmei, mas não. Era meu antagonista – era Wilson, que então
se punha de pé diante de mim, sofrendo as agonias da morte (POE, 2012, p. 47).

Nesse momento, o sósia perde a voz sussurrante, igualando-se completamente ao

original, para quem traz a sentença fatal. Os dois tornam-se indiscerníveis, e o momento

derradeiro vem reafirmar que são um só, atualizando a dúvida que perpassa todo o conto

e que se inscreve na dimensão existencial. Resgatando a questão da voz como único

ponto de dissonância entre as personagens, pode-se pensar sobre a diferença acústica

entre a audição da própria voz e ouvi-la em um gravador, ou sobre a diferença entre a voz

enquanto linguagem da alucinação e enquanto fato sonoro, fatores com que a narrativa

joga ao tensionar os dois (ou um só) William Wilson.  

O vício em jogo, a tentativa de trapaça com as cartas escondidas no casaco, a

ocultação do nome “real” pelo narrador, visto que a alcunha William Wilson é apresentada

como um pseudônimo; todas essas estratégias estabelecem uma espécie de jogo cênico

com o leitor, de ocultação e desvelamento, e a dúvida inscreve-se no intervalo entre um e

outro. O jogo aparece desde os tempos do ateneu, com o sósia, e isso permite pensar

que o duplo seja apenas um jogo cênico, um “truque” de mágica com espelhos. A cópia ou

reflexo revela o truque ficcional na cena do jogo de cartas, quando denuncia a trapaça do
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original,  como se  quisesse  alertar  o  leitor  sobre  a  pouca  confiabilidade  do  relato  do

narrador, um jogador compulsivo. 

A ilustração de  Kakofonia  para a edição de 2017 das  Histórias Extraordinárias de

Poe,  pela  Companhia  das  Letras,  evidencia,  no  trabalho  artístico  com  as  cartas  do

baralho, os motes da repetição e da duplicação, materializadas inclusive na partícula “W”

de William Wilson, inserida no lugar do “J” original do valete/jack:

O valete de espadas na ilustração remete ao duelo em “William Wilson”, e também

aos  duplos  intrincados,  indiscerníveis.  As  duas  cartas  voltadas  para  baixo  trazem

incerteza, indefinição, o lidar com o desconhecido, algo a ser desvelado. As cartas ainda

não reveladas podem ser o “trunfo” do jogador, o que não difere muito da construção

literária de um conto à medida que certas informações apenas são trazidas à tona quando

é conveniente para produzir o efeito no enredo. 
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O padrão de dúvida  sobre  a  própria  ontologia  das personagens configura-se  de

modo  diferente  no  romance  de  Stevenson.  Em  nenhum  momento,  qualquer  das

personagens hesita  sobre a realidade da existência de Hyde,  e o questionamento se

direciona à natureza de sua ligação com Henry Jekyll, ou seja, o traço mais marcante é o

mistério que o advogado Utterson tenta decifrar durante a narrativa. De início, ele crê que

o médico esteja sofrendo chantagens de Hyde em razão de algum segredo do passado.

Ao longo da trama, o vínculo entre os dois vai se revelando pelas cartas de Lanyon e do

próprio Jekyll; o segredo é desvendado; a dúvida, dirimida: o médico criou o monstro por

meio de um experimento e acabou sucumbindo à sua figura. A hesitação, portanto, não é

um traço fundamental do romance, não leva a questionar a existência de fato do duplo ou

a realidade do experimento (mesmo que considerado herético e místico no meio científico,

especialmente pelo Dr.  Lanyon),  e  o próprio  médico não duvida de sua metamorfose

corporal, não cogita que possa ser um delírio. Nesse sentido, O médico e o monstro pode

ser  aproximado  do  gênero  estranho,  por  fornecer  uma  explicação  plausível,  a  do

experimento de Jekyll, para a existência de Mr. Hyde. O estranho é um gênero vizinho do

fantástico, distinguindo-se do segundo por fornecer explicações científicas, racionais ou

verossímeis para os eventos inquietantes relatados:

Nas obras que pertencem a este gênero, relatam-se acontecimentos que podem
perfeitamente ser explicados pelas leis da razão, mas que são, de uma maneira ou
de outra, incríveis, extraordinários, chocantes, singulares, inquietantes, insólitos e
que,  por  esta  razão,  provocam na personagem e no leitor  reação  semelhante
àquela que os textos fantásticos nos tornam familiar (TODOROV, 1992, p. 53).

O estranho,  segundo  o  autor,  gera  os  mesmos sentimentos  que  o  fantástico,  o

mesmo estado de medo e tensão; entretanto, não se vincula a um acontecimento que

desafie a ordem racional e não tem a dúvida como procedimento estrutural. É um gênero

mais amplo que o fantástico, e atravessa a literatura de horror com grande recorrência. O

estranho, em Hyde, é configurado, em grande parte, pelo corpo indefinido e inominável,

que provoca calafrios em que o vê. Trata-se de uma carne móvel, diminuta e com grande

atividade  muscular,  de  caráter  semelhante  ao  de  um  feto;  um  corpo  límbico  em

suspensão. O monstro precisa ser exercitado para alcançar a existência de fato, precisa

crescer, e esse processo vai se desenrolando no romance: 

Aquela parte de mim que eu tinha o poder de projetar vinha sendo, ultimamente,
muito  exercitada  e  nutrida;  havia  me  parecido  recentemente  que  o  corpo  de
Edward Hyde tinha aumentado de estatura, como se (quando usava aquela forma)
eu estivesse consciente  de um fluxo sanguíneo mais generoso (STEVENSON,
1995, p. 88-89).
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O corpo estranho e parasitário de Hyde, à medida que é exercitado e estimulado,

passa a ser o lado dominante, suplantando a existência de Jekyll. O horror derivado do

mundo  interno  do  médico  vai  adquirindo,  assim,  envergadura  e  força  na  figura  do

monstro, que vai colhendo seu alimento dos ataques contra as pessoas e contra a própria

ordem social. 

Os  sentimentos  de  medo e  pavor  não  são  propriamente  evocados  no  conto  de

Machado.  A dúvida  tensiona  a  narrativa,  mas  não  dialoga  com  o  sobrenatural,  nem

propriamente com a loucura. Um dos primeiros indicativos que chamam a atenção sobre a

possibilidade de hesitação quanto ao que é narrado é a negativa de Jacobina para a

réplica dos companheiros de conversa: “Espantem-se à vontade; podem ficar de boca

aberta, dar de ombros, tudo; não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou

dormir” (ASSIS, 2019, p. 35). A postura autoritária do narrador não dá margem para que

as outras  personagens questionem a veracidade de sua experiência,  sequer  sobre  o

significado geral que ele lhe atribuiu, o de uma lei sobre a dinâmica da alma humana. Ao

leitor, entretanto, cabe não ceder à negativa de Jacobina e pensar sobre a natureza da

vivência relatada; ao contrário dos circundantes, o leitor pode refutar sua tese. E pode

inserir a dúvida: seria a experiência passada apenas uma ilusão, produto de uma crise

nervosa diante da solidão? Seria uma experiência subjetiva sem nenhuma possibilidade

de generalização? Afinal, foi uma vivência solitária, sem testemunhas, sem “provas”, e

mesmo que houvesse alguém por perto, não teria a visão que foi relatada, a qual é, por

princípio, impossível de ser compartilhada, pois o espelho, pelas leis da física, reflete a

imagem.

Machado  autoriza  que  se  coloque  em  dúvida  a  pretensa  descoberta  sem

precedentes de Jacobina, cujo relato pode ser percebido como subterfúgio do autor para

tecer  uma  crítica  incisiva  à  vacuidade  da  existência  e  à  presunção  de  muitos  tipos

urbanos da época. A falta de confiabilidade do narrador em primeira pessoa, além das

marcas de ironia do narrador em terceira, fornecem pistas para que se duvide dos fatos

apresentados.  “Os  fatos”,  na  verdade,  são  nada.  São  uma  narrativa  sobre  uma

experiência, por princípio, incomunicável. O espelho resistiu a refletir a imagem, desviou-

se de sua função de objeto mediador, escape que é também aquele da própria linguagem,

impotente para apreender o real. 

Ao traçar críticas às correntes de pensamento da época, aos detentores do poder e

da “palavra” na estrutura social, materializados na figura do narrador Jacobina, Machado
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se vale de recursos da tradição fantástica, corporificando no trabalho com o duplo e com a

perda do reflexo a crise da racionalidade burguesa.

A ideia  de  que  a  faculdade  do  pensamento  predomina  ao  longo  da  história  da

humanidade é, em si, questionável. Há um consenso relativamente recente em torno da

possibilidade da consciência de atuar sobre a realidade e transformá-la a nosso favor.

Episódios violentos,  sanguinários e que beiram o absurdo na história  da humanidade

abalam  reiteradamente  a  noção  de  que  a  racionalidade  é  uma  instância  estável  e

adquirida de forma permanente ao longo da evolução da espécie. A literatura é um locus

de criação que perscruta as  situações de crise e é capaz de revelar  os desatinos e

disparates ao longo da História, por meio do trabalho com a linguagem.  
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Considerações finais

A construção  de  uma  personagem  requer  a  atuação  sobre  um  corpo:  implica

desfigurá-lo,  ou  configurá-lo  e  dar-lhe  forma  por  meio  do  princípio  delimitador  da

linguagem. Esse processo artístico envolve a imaginação e o próprio  corpo do autor,

inscrito em determinado contexto histórico. Nesse sentido, o estudo realizado perscrutou

o espírito, ou melhor, o “corpo de época” que permitiu a profusão acerca da temática do

duplo na literatura. Percebemos que a crise da razão como organizadora do real e da

unidade  individual  atravessa  a  composição  literária  de  personagens  duplicadas  e

fragmentadas, constitutivas do fantástico. 

Em nossa pesquisa, o que seria propriamente o literário, isto é, os mecanismos da

linguagem atuantes no texto, imiscui-se com os saberes psicológico e histórico. O espírito

de época toma corpo na própria tessitura das personagens, que são atravessadas por

discursos e pelas formas de pensar e sentir  do período, ou seja,  a psicologia de seu

tempo. São personagens cindidas, dissociadas, como as próprias pacientes histéricas da

Era Vitoriana, cujo estudo viria a ser sistematizado por Sigmund Freud. Em seu ensaio “O

inquietante”,  que  retomamos,  há  especulações  profícuas  sobre  o  estranho  ou  os

estranhos  –  e  familiares  –  que  nos  habitam e  que  escapam  à  circunscrição  do  eu.

Revisitar os estudos das psicoses a partir de Jacques Lacan expandiu as possibilidades

de  análise  das  multiplicações  do  eu,  as  quais  desvelariam  o  atavismo  do  Outro  –

inconsciente e estruturado como linguagem – na constituição subjetiva.

A amostra literária estudada permitiu depreender o processo imagético e corporal

formador das personagens, cuja matéria-prima transita entre dentro e fora, subjetividade e

alteridade, ainda que a última esteja em estado embrionário. Personagens fantasmáticas,

que carregam certa carnadura de entre-lugar, de “corpo límbico”– o limbo que abarca um

limiar entre emoção e razão, entre eu e outros, entre morte e vida; o limbo que é o próprio

corpo do literário, feito de linguagem. William Wilson, Jekyll/Hyde e Jacobina materializam

corpos abismais, fronteiriços, habitando uma zona de indeterminação e indiferenciação,

espécie  de  umbral  existencial  que  só  pode  ser  solucionado  com a  morte  ou  com a

narrativa, tentativa de sobreviver à primeira (TODOROV, 2006). 

O fantástico, o estranho e outras linhagens literárias que atuam com a dimensão

inquietante  da  existência  permitem  apreender  traumas  sociais,  transmutando-os  em

histórias  que  podem  ter  alcance  universal  quando  concernem  a  algo  mais  geral  do
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humano (sem desconsiderar fatores de ordem política, social e econômica que intervêm

na escolha de obras consideradas cânones).

 O trauma nasce da impotência da linguagem diante do real; a produção de sentido

procura apreender e abrigar o que foi silenciado. Todo trauma está inscrito em corpos e,

em âmbito maior, no imaginário coletivo – este pode circunscrever-se a uma nação ou

atravessar  continentes,  o  que  se  torna  cada  vez  mais  comum  com  as  redes  de

comunicação ampliadas, que ultrapassam inclusive barreiras linguísticas.

As produções do fantástico,  ancoradas nos derivados da desrazão, resgatam do

limbo  os  corpos  dos  párias  sociais,  integrando-os  às  suas  épocas,  tirando-os  da

circunscrição operada pelo tabu,  dando-lhes vozes narrativas.  Ainda que a moral  e  a

ordem  vigente  condene-os  à  morte  no  enredo,  eles  continuam  ecoando  enquanto

personagens através dos tempos ao serem lidos e relidos. Nesse sentido, tornam-se mais

vivos  do que nunca,  pela  via  da  integração do lado sombrio  humano que o  símbolo

literário propicia, uma incorporação criativa do que há de obscuro em nós.

 Os  procedimentos  da  literatura  contemporânea  e  as  formas  de  subjetivação

fragmentárias  remetem-nos  a  William Wilson,  Jacobina  e  Jekyll/Hyde,  apesar  de  tais

personagens cindidas terem sido produzidas em outro contexto histórico. Ampliando o

escopo  especulativo,  questionamos:  que  tipo  de  “corpo  de  época”  o  nosso

contemporâneo configura,  e  como isso  é  materializado nos textos  literários? Pode-se

pensar, aqui, nas formas de relação com a imagem derivadas da ascensão das redes

sociais e também nos corpos configurados a partir da pandemia. Com ela, novos habitats,

novos  espaços  de  relações  foram  construídos,  onde  os  vínculos  passaram  a  ser

intensamente mediados pelas telas dos celulares e computadores, ou seja,  pelo meio

digital. Nas videoconferências tornou-se comum a visão de si mesmo na tela ao mesmo

tempo em que são vistos os interlocutores. Isso possibilitou uma perspectiva do eu “de

fora” que não era possível em outros momentos da história: autoimagem e imagem dos

outros tornaram-se, nesse novo contexto, muito próximas e afins. 

As redes possibilitam existências simultâneas diferentes nos avatares, intensificando

a criação de personas e papéis sociais, de duplos que tendem à multiplicação  ad infinitum

no  virtual. O  real,  entretanto,  em  sua  dimensão  mais  concreta,  impõe-se  com

contundência e crueza na situação pandêmica atual em que vivemos. A fragilidade do

corpo, cuja integridade é ameaçada por um organismo que sequer é vivo, é exposta. A

esse fantasma sem forma que paira dá-se um nome, uma definição, uma delimitação
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conceitual, na procura de circunscrevê-lo, de domar o vírus com a razão humana. Das

bordas  da  ciência,  entretanto,  caem  os  precipitados  da  desrazão  sob  a  forma  de

negacionismo e teorias conspiratórias que, paradoxalmente, ignoram a ameaça real que

se impõe. A noção de que proteger a si mesmo implica salvaguardar as outras pessoas

torna-se premente em uma situação de doença contagiosa: ignorar esse princípio deveras

ontológico  implica  destruir  o  outro  e  autodestruir-se;  é  o  lançar-se  sob  o  carro

desgovernado de Jagrená, arquétipo que parece ressuscitado periodicamente. 

A pandemia realça,  com suas idiossincrasias,  a  vivência  humana da duplicidade

inscrita  no  próprio  tempo.  Aguarda-se  o  mundo  pós-pandêmico,  intitulado  pelo  senso

comum de “novo normal”; lamenta-se a ausência da vida de outrora e, principalmente, as

tantas vidas ceifadas. De certo modo, não estamos nem no passado, nem no futuro, nem

no presente de fato: estamos no limbo e na indefinição que mal permitem elaborar o luto

pelas perdas, pois não há sequer espaço para ritos e despedidas. É uma situação de

represamento e imobilidade, um entre-lugar nem cá nem lá que se inscreve em nossos

corpos,  os  quais  estão  sem  muitas  das  marcas  sensíveis  e  afetivas  das  relações

presenciais – insígnias mais concretas de lugar no mundo. 

Refletindo sobre os tantos aspectos sombrios da atualidade, questionamos: em que

ponto se inscreve de forma mais contundente a desrazão? Quais traumas – além dos

mais evidentes, os trazidos pelas mortes, pelas vítimas que não foram veladas – vão advir

da pandemia, e que temas tabus ela gerará? Até que ponto esses traumas produzirão

fragmentações  do  eu  (corpos  duplos,  múltiplos,  límbicos)  a  serem  apreendidas  pela

literatura? Pode-se falar em uma “confluência de corpos” físico e digital, que chegariam a

se amalgamar? Questões que o tempo e estudos futuros poderão contemplar. 
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