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olha perigosamente através de um vidro escuro. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo o tema do duplo e sua linha tênue entre 

personalidade e pós-colonialismo. Desde a Antiguidade até a Modernidade, o 

duplo teve várias manifestações, como em lendas culturais, literatura, filosofia, 

religião e psicanálise. Dentro dessas manifestações, o duplo desdobrou-se como 

nas figuras do irmão gêmeo, do espelho, e da crise do “eu” como personalidade. 

Com o objetivo de compreender a crise de personalidade da relação entre o eu 

e o outro, a relação de colonizado e colonizador, propus um estudo por meio da 

psicanálise. Utilizei como fundamentação teórica, o estudo de Freud sobre o 

“estranho” e o “narcisismo”, Jung sobre a teoria do inconsciente e a formação da 

personalidade, e Otto Rank, não só como um literário, como também sobre o 

narcisismo. Na parte literária e histórica do duplo, foi fundamental o estudo de 

Nicole Bravo e Carla Cunha. Quanto ao entendimento sobre o mito de Narciso, 

os estudos de Junito de Souza Brandão. De acordo com as pesquisas 

realizadas, analisei os romances “O cúmplice secreto”, de Joseph Conrad e 

Desespero, de Vladimir Nabokov. O primeiro sobre uma perspectiva do estranho 

e do autoconhecimento quanto personalidade e o segundo conforme o 

narcisismo e a narrativa narcisista. Conclui que a crise de personalidade que cria 

um duplo está relacionada a não aceitação do outro, pois ele é o diferente, o 

inferior, o estranho, ou também o inverso. Essa pesquisa não só contribui para 

uma compreensão do que vem a ser o duplo durante toda sua história, como 

também no entendimento da aceitação do outro como colonizado ou colonizador. 

 

Palavras-chave: Duplo. Colonialismo. Literatura. Estranho. Narcisismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ABSTRACT  

 

This work has as object of study the theme of the Doppelgänger and its tenuous 

line between personality and postcolonialism. From Antiquity to Modernity, the 

double had several manifestations, as in cultural legends, literature, philosophy, 

religion and psychoanalysis. Within these manifestations, the double unfolded as 

in the figures of the twin brother, the mirror, and the crisis of the "me" as 

personality. With the purpose of understand the personality crisis of the 

relationship between the self and the other, the relation of colonized and 

colonizer, I proposed a study through psychoanalysis. I used as a theoretical 

basis, Freud's study about "Unheimlich" “and Heimlich”, and "narcissism”, Jung 

on the theory of the unconscious and the formation of personality, and Otto Rank, 

not only as a literary but also on narcissism. In the literary and historical part of 

the double, the study of Nicole Bravo and Carla Cunha were fundamental. As for 

the understanding of the myth of Narcissus, the studies of Junito de Souza 

Brandão. According to research conducted, I have been analyzed the narratives 

"The Secret Share" by Joseph Conrad and Despair, by Vladimir Nabokov. The 

first narrative, a short story, was analyzed about a perspective of the Unheimlich 

and Heimlich and the self-knowledge about personality, the second narrative 

according to narcissism and narcissistic narrative. I concluded that the crisis of 

personality that creates a double is related to not accepting the other, because it 

is the different, the inferior, the strange, or also the inverse. This research not 

only contributes to an understanding of what has become the double throughout 

its history, but also in the understanding of the acceptance of the other as 

colonized or colonizer. 

 

Keywords: Doppelgänger. Colonialism. Literature. Unheimlich. Narcissism 
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APRESENTAÇÃO 

  

Desde criança sou amante da literatura, pois meus pais sempre foram 

incentivadores de leitura. Ao mesmo tempo, eles incentivaram o estudo de 

Inglês, já que entendiam da importância do conhecimento da língua para o meu 

futuro. Quando jovem, optei por fazer o curso de Letras Português/Inglês, pois 

nesta graduação, eu estudaria essas duas paixões ao mesmo tempo. 

Durante meu percurso na Universidade, tive magníficas aulas de 

Literatura Inglesa e Norte Americana que, por meio delas, tive contato direto com 

livros literários em sua língua original. Mas, durante as leituras, um tema me 

chamou bastante atenção: o duplo.  

Pela curiosidade que me provocou, pedi ao professor Adolfo Frota, que 

na época era meu docente responsável pela disciplina de Literatura Inglesa, que 

me orientasse no meu TCC sobre tal tema e que eu gostaria de analisar o 

romance O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson. Ele aceitou e assim, 

passei um ano pesquisando e analisando sobre o tema, o resultado saiu como 

esperado, tirei nota máxima no meu trabalho, uma vez que eu me dediquei a 

fundo a compreender sobre o Doppelgänger. 

Anos depois, passei em um concurso em Humaitá, no estado do 

Amazonas, a minha identificação como sujeito, ao me inserir na comunidade 

amazonense, começou a me trazer indagações sobre o meu próprio “eu”, pois 

ser brasileira me bastava? Uma vez que linguisticamente, culturalmente, os 

costumes, a alimentação, entre outros aspectos são diferentes. 

Ao sair do estado de Goiás e passando a morar em Humaitá – AM, uma 

cidade povoada por comunidades indígenas como os Tenharim, Parintintin, 

Djahoi, Pirarã e outros, e com uma presença muito forte de pessoas do sul do 

país, o que causa uma mistura cultural muito forte, me trouxe, dentro desse 

contexto social, um sentimento de “estranho” ao meu “eu”, que foi posto à prova 

em detrimento do “outro”. Fui vista como uma estranha a essa comunidade, e ao 

mesmo tempo me senti estranha a mim mesma, e por conhecer a história do 

meu país, tudo é ao mesmo tempo familiar.  

Eu me sentia não pertencer aquele povo, assim como eles tiveram uma 

pequena resistência, pois sou estrangeira na terra deles. E isso fez surgir um 

questionamento: como posso me sentir estranha dentro do meu próprio país? 
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Passei a me ver como um ser duplicado, pois afinal, sou brasileira, goiana, mas 

sendo filha dessa terra (Brasil), há uma característica em mim ainda não 

descoberta: a influência da cultura indígena na minha construção quanto 

indivíduo brasileiro. 

Como docente do Instituto Federal do Amazonas, busquei conhecer sobre 

a cultura indígena, negra e branca que aqui residem, presenciei nessa sociedade 

uma guerra interna de egos, uma vez que até hoje há uma resistência de uma 

grande quantidade de alunos que não se aceitam como descendentes de índios 

ou negros. Pois, há ainda, um sentimento de colonizador em relação ao outro, 

de encobrir, de negar, a não aceitação do diferente, que não é adequado e não 

é conveniente (para eles). É óbvio os resquícios do colonialismo nesse contexto 

amazonense do qual estou inserida. E ao mesmo tempo, sou vista da mesma 

forma, questionada por minha maneira de falar, vestir e até mesmo me 

comportar. Sou vista como alguém que saiu do centro do país e vim ocupar uma 

terra não pertencente a mim, e então, o sentimento de não aceitação e ocupação 

do terreiro estrangeiro no seu próprio país.   

Ao participar das aulas do professor Miguel Nenevé e ler o livro de 

Bhabha, O local da cultura, no qual ele faz um estudo da identidade em papel 

duplo, baseando-se em Fanon, Barthes, Lacan e outros, meu questionamento 

em relação ao meu “eu” dentro da sociedade amazonense fez um maior sentido 

para mim. Mas outro questionamento surgiu: o homem europeu, no seu 

eurocentrismo, não se sentia perdido em sua personalidade após uma crise 

filosófica como o Iluminismo? Sua crise de personalidade não trouxe em si uma 

sensação de homem duplicado? E seu narcisismo, como ele fluiu após tal crise 

de existência? E justifico que por ser uma busca pessoal sobre a personalidade 

quanto ao “eu” e quanto ao “outro”, optei por escrever minha dissertação em 

primeira pessoa. E, por isso, compartilho aqui, todo o meu percurso para a busca 

de uma resposta sobre tais indagações que surgiram a partir dessa leitura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Quando se fala em Pós-colonialismo, em um primeiro impacto, somos 

levados a nos questionar, enquanto brasileiros, os reais conflitos que sofremos 

no processo de colonização do nosso país. Sabendo que os negros, os índios 

foram sujeitados a uma situação de marginalizados e que até hoje tentamos 

reparar, porém sabemos que é uma dívida impagável na nossa sociedade. 

 Consciente de um costume em que sociedades, nações se posicionam 

superiores a outras, a afirmação de Bhabha (1998) passa a ter um valor 

significativo a minha própria condição:  

 

A questão da identificação nunca é a afirmação de uma 
identidade pré-dada, nunca uma profecia autocumpridora - é 
sempre a produção de uma imagem de identidade e a 
transformação do sujeito ao assumir aquela imagem. A 
demanda da identificação - isto é, ser para um Outro implica a 
representação do sujeito na ordem diferenciadora da alteridade. 
A identificação, [...] é sempre o retorno de uma imagem de 
identidade que traz a marca da fissura no lugar do Outro de onde 
ela vem. Para Fanon, como para Lacan, os momentos primários 
dessa repetição do eu residem no desejo do olhar e nos limites 
da linguagem. A "atmosfera de certa incerteza" que envolve o 
corpo atesta sua existência e o ameaça de desmembramento 
(BHABHA, 1998, p. 76-77, grifos do autor). 

 
Neste contexto, comecei a vincular o tema do duplo e a concepção de 

personalidade após os estudos pós-coloniais. Como já conhecia o primeiro tema, 

ao me deparar com o Pós-colonialismo, comecei a buscar em livros literários que 

traziam o tema do duplo depois do Iluminismo. Escolhi o Iluminismo como 

momento de referência, uma vez que Bhabha explica que: 

 

De que maneira pode-se escrever a modernidade da nação 
como o evento do cotidiano e o advento do memorável? A 
linguagem do sentir-se parte da nação vêm carregada de 
apólogos atávicos, a que levou Benedict Anderson a perguntar: 
"Mas por que as nações celebram sua antiguidade, não sua 
surpreendente juventude?” A reivindicação da nação a 
modernidade, como uma forma autônoma ou soberana de 
racionalidade política, e particularmente questionável se, como 
Partha Chatterjee, adotarmos a perspectiva pós-colonial: “o 
nacionalismo... busca representar-se na imagem do Iluminismo 
e não consegue fazê-lo. Isto porque o próprio Iluminismo, para 
afirmar sua soberania como ideal universal, necessita de seu 
Outro; se pudesse de fato se efetivar no mundo real como o 
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verdadeiramente universal, na verdade destruiria a si próprio 
(BHABHA, 1998, p. 201). 

 

 Com objetivo geral de responder aos meus questionamentos pessoais 

sobre meu “eu” no contexto social em que estou inserida, e descobrir qual a linha 

tênue entre personalidade–duplo–pós-colonialismo, buscarei dentro dos 

objetivos específicos conhecer: de que forma o tema do duplo é visto por 

culturas, filosofia, literatura e psicanálise. Se dentro da psicanálise, como até o 

próprio Fanon faz, eu encontraria o que vincula a duplicidade à angústia da 

personalidade do ser quanto social; como um contexto histórico implica nesse 

posicionamento social; se o homem inserido na sociedade como colonizador 

também tem a formação da sua personalidade questionada para si mesmo; e 

como o narcisismo se acentuou após o Iluminismo, já que o homem se tornou o 

centro do universo; se o europeu se sente um estranho para si mesmo dentro da 

sua própria sociedade, uma vez que o próprio Bhabha, citando Fanon, explica 

que o Árabe sente em seu próprio país um estrangeiro, para o europeu, essa 

sensação também é possível?: 

 

Se a psiquiatria e a técnica médica que vem como meta permitir 
que o homem não se sinta mais um estranho em seu ambiente, 
devo a mim mesmo a afirmação de que o :árabe, 
permanentemente estrangeiro em seu próprio país, vive em um 
estado de absoluta despersonalização... A estrutura social 
existente na Argelia era hostil a qualquer tentativa de conduzir o 
indivíduo de volta ao seu devido lugar (BHABHA, 1998, p. 67). 

  

À primeira vista, pode parecer que esta discussão sobre Doppelgänger e 

narcisismo não tenha nada a ver com o contexto da Amazônia ou da Pan-

amazônia, principalmente por levar essa discussão para dentro de textos em 

literatura estrangeira. No entanto, se pensarmos em nosso contexto onde o 

indígena é o “outro” para o colonizador, podemos perceber várias situações em 

que este outro é o concorrente que deve ser eliminado. Por exemplo, quando se 

vem a Amazônia com o intuito de ter “lucro e mais lucro” usando as palavras de 

Albert Memmi em O Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador 

(1977, p. 34). Assim o colonizador acredita que o colonizado, o indígena, aquele 

que está medindo de ter “lucro” sobre as terras, deve ser eliminado. Como 

argumentam Nenevé e Gomes (2015, p.179) “alguém tem que ser sacrificado 

em nome do progresso”. A tecnologia trazida para a Amazônia em nome do 
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progresso pode ser um presságio de mau agouro ou até mesmo um aviso de 

que a morte está próxima para os indígenas, para os que não dominam a 

tecnologia. Assim como pode acontecer com os Doppelgängers, os colonizados 

aparentam dar conselhos de vida, mas estão, na verdade, plantando ideias para 

excluir o outro. O outro, pode ser também o “monstro”, aquele que não serve 

para a convivência, ou é domesticado ou é eliminado, como mostra Sergio Luís 

Bellei em Monstros Índios e Canibais (2000). O “outro” pode ser o competidor, o 

que atrapalha as intenções do colonizador. Como argumenta o pensador colonial 

Enrique Dussell: “O outro é a “besta” de Ovídeo, o “futuro” de Hegel, a 

“possibilidade” de O’Gorman, a “matéria bruta” para Adalberto Caturelli: massa 

rústica “descoberta” para ser civilizada pelo “ser” europeu da “Cultura Ocidental”, 

mas “encoberta” em sua Alteridade (DUSSEL, 1993, p.36). 

Como Albert Memmi defende, o colonizador é um manipulador que chama 

o colonizado de preguiçoso (bem comum entre nós aqui na Amazônia ao nos 

referirmos aos indígenas). Todo o manipulador, na realidade é um grande 

narcisista que pode ter o colonizado como uma vítima. No seu Retrato do 

Colonizador precedido pelo retrato do colonizado, Memmi diz exatamente que o 

colonizador gosta de se retratar como “industrioso”, vencedor, forte e o outro 

como perdedor, como preguiçoso, sem iniciativa. Ele, como um narcisista, 

acredita que pode fazer tudo o que quer na terra do estranho, porque ele 

somente tem as boas características. 

De acordo com Bhabha em ao falar de Mímica ou imitação em seu livro O 

Local da Cultura, a mímica, em inglês mimicry, é uma forma de destruir o 

narcisismo do colonizador. O narcisismo empregado pelo colonizador é 

combatido pela mímica e pelo deboche. No capítulo “Of Mimicry and Man: The 

Ambivalence of Colonial Discourse”, Bhabha diz que o mecanismo psíquico do 

colonizado é imitar o colonizador e que o colonizador sempre acha um jeito de o 

colocar como inferior: “almost the same, but not quite”. Mas de acordo com 

Bhabha, a mímica é um dos meios mais efetivos para desestabilizar o 

narcisismo, para criar uma ambivalência. O sentimento de superioridade do 

“mestre colonizador” espalha a crença que o Outro é o inferior. O ocidental, 

branco, é educado, civilizado, disciplinado e o outro é o bárbaro, o monstro, o 

primitivo e ignorante. A mímica ajuda a desfazer esta dualidade, a desmantelar 

uma “identidade cultural única” (BHABHA, 1998, p 86). Neste caso, não há como 
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não relacionar o estudo do narcisismo e do “duplo” com a realidade da Amazônia 

colonizada e explorada por colonizadores de todas as partes do mundo que vem 

para a região como entes superiores que acreditam que os nativos atrapalham 

o seu “progresso” e seu lucro. 

Com base no antes e pós Iluminismo, tracei como método de pesquisa, 

analisar o histórico do duplo desde a Antiguidade até a Modernidade, para então 

entender se houve alguma mudança literária referente ao tema após o 

Iluminismo. Li alguns romances literários do século XIX, de autores europeus, e 

optei por fazer uma análise literária, com base em estudos psicanalíticos, do 

conto “O cúmplice secreto”, de Joseph Conrad e do romance Desespero, de 

Vladimir Nabokov. E a partir dessas narrativas, tracei que tipos de duplo eles 

apresentavam. 

 O que muito me chamou a atenção no texto de Conrad, foi a sensação de 

estranhamento do personagem narrador da história, pois tive uma identificação 

com a mesma sensação no contexto social no qual eu estava inserida. O 

romance de Nabokov, já levou o duplo para uma outra perspectiva: o narcisismo. 

Esse sentimento tão presente no europeu, principalmente no que diz respeito ao 

eurocentrismo, e esse sentimento narcísico tomou conta do íntimo pessoal do 

indivíduo, algo que pode ser observado através da literatura, pois a literatura 

nada mais é do que um reflexo de sua sociedade e sua história. 

 É importante observar que Conrad nasceu na Ucrânia, em 1857, mas foi 

criado na Rússia, quando jovem, tornou-se marinheiro e passou a conhecer toda 

Europa. Depois, torna-se cidadão britânico e já mais velho, resolve ir para os 

Estados Unidos, onde faz novas publicações e é recebido com honra. Já no final 

de sua jornada de vida, retorna a Inglaterra. 

 Já Nabokov, nasceu na Rússia em 1899, mas depois da Revolução 

Russa, ele e sua família foram embora para Inglaterra. Após a morte de seus 

pais, mudou-se para a Alemanha. Depois, foi para a França, Estados Unidos 

(onde viveu muito tempo), e por último, foi para a Suíça, onde faleceu em 1977. 

 A escolha pelo romance dos autores foi também pelos seus percursos de 

vida, pois filhos da Europa, mesmo indo para os Estados Unidos, retornaram ao 

berço europeu. Nabokov ainda escreve algo que é inquietante no início de seu 

livro: 
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Devo acrescentar preventivamente que os peritos em “escolas” 
literárias devem desistir desta vez de aludir à “influência dos 
impressionistas alemães”. Não sei alemão e nunca li os 
impressionistas, sejam eles quem forem. Ao contrário, conheço 
francês e ficarei muito interessado se alguém chamar o meu 
Hermann “o pai do existencialismo”. O livro tem muito menos 
tendência russo-branca do que meus outros romances de 
emigração (NABOKOV, 1966, p. 3). 
 

 Nabokov negar que sabe alemão chega a ser curioso, uma vez que ele 

morou por quinze anos na Alemanha. Outro fator interessante é afirmar que o 

livro tem “muito menos tendência russo-branca do que meus outros romances 

de emigração”. Essa introdução de Nabokov me causou mais uma curiosidade 

em ler e analisar o Hermann como um personagem com crise de personalidade, 

que fortemente aponta para o narcisismo. 

 Portanto, na primeira seção deste trabalho, farei o percurso do duplo de 

forma cronológica desde as lendas cristãs até a psicanálise. Na segunda seção, 

analisarei a personalidade do capitão, do conto “O cúmplice secreto”, a partir da 

teoria do estranho de Sigmund Freud e da busca do “eu” conforme as teorias 

Carl G. Jung. E na terceira e última seção, analisarei o personagem Hermann, 

no romance Desespero, por um viés narcisista de acordo a teoria de Freud e 

Otto Rank. E assim, fazer um paralelo entre essas crises de personalidade, o 

duplo e o Pós- colonialismo. 
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2 AS MANIFESTAÇÕES DO DUPLO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 

As manifestações1 do duplo e seus desdobramentos2 são os objetos de 

estudo desta primeira seção, que elenca uma série de teorias na tentativa de 

compreender as atribuições simbólicas e de vocábulos referentes ao duplo e sua 

origem, assim como suas manifestações e desdobramentos, pois, durante seu 

percurso histórico, o tema sobre a duplicata ocorreu na filosofia, religião, cultura 

e atingiu seu ápice na literatura no século XIX e na psicanálise no século XX. 

Essas várias manifestações são consideradas, neste trabalho, como 

perspectivas, que ajudam a entender esse fenômeno antigo. 

Para compreender como se concebeu esse percurso histórico, optei por 

fazer um levantamento cronológico da ocorrência do duplo desde a sua origem 

mitológica, passando pela hermenêutica filosófica, literária e, por fim, 

psicológica. A psicologia será a perspectiva que vai nortear o estudo deste 

fenômeno em duas narrativas: “O cúmplice secreto”, de Joseph Conrad e 

Desespero, de Vladimir Nabokov. 

 

 

2.1 A ORIGEM DO DOPPELGÄNGER E SUAS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES 

 

 

Para iniciar essa pesquisa, faz-se necessário investigar a origem do 

vocábulo “duplo”, assim como o seu significado primordial. Para isso, cito Nicole 

Bravo (2000, p. 261) que escreveu o verbete “Duplo” presente no livro Dicionário 

de mitos literários. Segundo ela, uma das suas primeiras denominações foi a de 

alter ego. Em referência às comédias de Plauto, o duplo era chamado de sósia 

ou menecma, que diz respeito a duas pessoas que são muito semelhantes ao 

ponto de se confundirem. Mas, o ápice desse termo veio através do Romantismo, 

                                                           
1 De acordo com o dicionário Aurélio online, o termo “manifestação” significa: apresentar, expor, 
aparecer, tornar-se visível; e “desdobramento”: estender, desenvolver, explicar, analisar. O duplo 
se manifesta em diversas áreas do conhecimento como na literatura, filosofia, psicanálise, entre 
outros e desdobra-se de várias maneiras. Como exemplo, na manifestação literária desdobra-se 
como duplo do espelho, da sombra, do sósia, entre outros. 
2 Os termos “manifestação” e “desdobramento” do duplo, utilizados nesta dissertação, são 
usados por autores estudiosos do tema. Tal acontecimento pode ser observado nos livros aqui 
analisados, como os de Nicole Bravo e Otto Rank.  
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quando foi chamado de Doppelgänger, que tem como tradução “duplo” ou 

“segundo eu”. O termo foi cunhado por Jean Paul Richter, em 1796, e tem como 

significado “aquele que caminha do lado” e “o companheiro de viagem”.  

Já Carla Cunha (2017) explica que o conceito mais habitual é que o tema 

do duplo se trata de algo advindo de um “eu” original, porém a duplicata adquire 

características próprias e independe do primeiro ser para sobreviver. Mas tanto 

o “eu” original quanto a cópia partilham de uma mesma identificação. Assim, o 

duplo é uma cópia do primeiro “eu” que vive de forma autônoma, contudo nem 

sempre sua existência se dá de forma pacífica. 

Ainda conforme Cunha (2017), duas modalidades de duplo se 

apresentam: a primeira diz respeito ao “eu” imediato, que identifica seu duplo de 

forma positiva. Nesse caso, eles (os sósias) se afeiçoam; a segunda, do ponto 

de vista do “eu” imediato, o duplo é uma representação negativa, o que estimula 

um conflito entre os dois, já que há uma contraposição entre suas características. 

Levando-se em consideração o duplo referente a um “eu” imediato, a 

autora divide-o em endógeno e exógeno. O endógeno trata-se de uma 

“extensão” do “eu” em que há um desdobramento exato que compartilha 

características óbvias e que elevam o “outro” ao seu estado de “sombra”. Cunha 

(2017) ainda afirma que quanto a esse tipo de duplo, pode haver uma relação 

harmoniosa ou não, e que em todos os casos, o “outro” não pode usufruir da 

mesma posição plena do “eu”: 

 

Estabelece-se entre ambos uma relação de harmonia e 
cumplicidade. O inverso também é possível, se o DUPLO gerado 
a partir de um sujeito permanece enquanto seu contraste, 
confirmando-se uma relação bilateral de adversidade e 
oposição. Em ambos os casos, parece notória a noção de que o 
D., tendo tido a sua génese em um sujeito determinado, sendo 
uma cópia do mesmo, uma mimese, não pode desfrutar do 
mesmo estatuto ontológico subjacente ao “eu” a partir do qual se 
originou. O DUPLO estabelece ainda um compromisso entre a 
interioridade e a exterioridade do sujeito, do “eu”, refletindo o seu 
interior e assumindo-se-lhe exterior, porque autónomo, ele 
próprio diferente já do “eu” original. A mimese do sujeito e a 
criação de um DUPLO, obedece ainda a um princípio de self-
judgement, onde a autoconsciência possui um papel 
determinante.3  

 

                                                           
3 *CUNHA, Carla. Duplo. Disponível em: < http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/5993/duplo/> 

Acessado em 11 de outubro de 2017. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/5993/duplo/
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Para haver um duplo, necessita-se de um “eu” original, pois o “outro” surge 

a partir dele que se autoconhece interiormente e assim se exterioriza por meio 

de outra figura que seja sua cópia. Como afirma Carla Cunha (2017), “mas, 

sendo uma cópia, uma imitação desse ‘eu’, ele não é exatamente o ‘eu’”, pois a 

partir do momento em que surge de um outro ser, o duplo ganha independência 

e possui alma própria, o que o permite diferenciar-se do “eu” original, tornando-

se o autêntico “outro”. Segundo a pesquisadora, esse tipo de duplicata refere-se 

aos “duplos de extensão, sombra ou fantasma”, que assustam e atormentam o 

ser originário. 

Ela também sugere ser possível que um duplo surja como um 

desdobramento que veio de algum lugar exterior ao “eu”. Com isso, a cópia é 

mais do que uma divisão do “eu” e cria-se sem estar ligado ao seu interior. Nesse 

caso, pode alguém vir a enxergar em um outro ser a sua mimese. No momento 

em que ambos os seres se enxergam como similares e compartilham de uma 

assimilação psíquica, vem à tona o duplo exógeno, no qual não há só um “eu” 

originário, ou só um outro, mas “cada ‘eu’ é uma representação do outro, com o 

qual se identifica”. Complementando, Cunha (2017) ainda acrescenta que:   

 

As mesmas representações, as mesmas características 
essenciais são então reconhecidas em cada um destes sujeitos. 
Ambos são o espelho de si-mesmos, pois cada “eu” se revê no 
outro “eu”, como se este outro “eu” fosse um espelho que lhe 
devolve a sua imagem. Mais uma vez, a perspectiva é subjetiva, 
pois cabe a cada um destes sujeitos assumir que a imagem que 
lhe é devolvida pelo outro “eu” é semelhante, analogamente 
desenhada e configurada como a sua. Só o julgamento 
tridimensional do “eu” poderá efetuar o reconhecimento do outro 
“eu” enquanto seu DUPLO, assistindo-se de novo, a um 
processo de identificação (duplo positivo) ou de oposição (duplo 
negativo). 
 

Assim como Cunha, na tentativa de explicar o duplo, Miguel Pomar Amer 

(2011, p. 141) afirma que a busca de identidade e a posição do duplo no mundo 

também é estudado por Lubomír Doležel, que divide o tema em três categorias: 

a primeira, é o tema Orlando, também conhecido como reencarnação, em que 

duas pessoas podem ter as mesmas características pessoais existentes em dois 

ou mais mundos fictícios. Então, o eu poderia ser o mesmo em dois mundos 

diferentes. A segunda, é a sua definição de Doppelgänger, ou irmão gêmeo, em 

que há um mesmo mundo para dois indivíduos com identidades pessoais 
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distintas, mas homônimas em suas propriedades.  A terceira, “surge quando 

duas formas de realizações alternativas de um mesmo indivíduo coexistem em 

um mesmo mundo de ficção4”. De acordo com Amer (2011), para Doležel, o 

principal e mais nobre dos duplos é o terceiro, pois “o duplo é uma característica 

intrínseca, nessa altura, é que o mesmo personagem pode apresentar em duas 

diferentes formas de realização no mesmo mundo ficcional5” (DOLEŽEL, 1995, 

apud AMER, 2011, p. 141).  

Retornando à Nicole Bravo (2000, p. 262), ela entende o duplo a partir da 

visão de algumas culturas em que o tema está ligado a morte, pois uma duplicata 

à solta é algo sinistro, que traz consigo um indício de morte. Como no caso das 

lendas nórdicas e germânicas, que dizem respeito a alma viajante que sai do 

corpo e assume a forma de animais ou sombra, sendo uma das representações 

do alter ego, porém, a duplicidade também representa o espírito protetor 

chamado Schutzgeist. Já para a cultura do Egito, o duplo se dá pelo Ka, que é 

uma força vital. Ao passar pelo seu Ka, a pessoa morre, já que o Ka sobrevive a 

morte da carne.  

Sobre as manifestações mais remotas, Suzana Cánovas (2004) cita o 

duplo a partir de uma perspectiva religiosa cristã ao fazer referência ao livro de 

Gênesis, sobre o ato de criação do mundo em que há a ideia de singularidade e 

desdobramento quando se revela que o “espírito de Deus pairava sobre as 

águas”. Isso ocorre porque o mesmo Deus que criava o mundo tinha um espírito 

a planar sobre as águas. E mais adiante, no mesmo livro, Deus criou o homem 

a sua imagem e semelhança, o que Cánovas chama de “duplo divino”. A quebra 

da unicidade veio então com o pecado de Adão e Eva, uma vez que os dois 

tentaram viver de forma egoísta, como afirma Cánovas, “tendo eles desejado 

viver de si e para si, separando-se do duplo divino, ocasionaram a quebra da 

unidade primordial que propiciava uma situação paradisíaca” (2004, p. 205). 

Nessa mesma perspectiva, Lamas (2002) em sua tese “Lygia Fagundes Telles: 

imaginário e a escritura do duplo”, aponta que: 

 

                                                           
4 “ It arises when two alternate embodiments of one and the same individual coexist in one and 
the same fictional world." Tradução minha. Doravante, todas as traduções de minha autoria serão 
indicadas pela nota de rodapé do texto original. 
5 “The double's intrinsic feature, then, is that the same character can be present in two different 
embodiments in the same fictional world. 
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O tema do duplo aparece desde remota época, distante no 
tempo e presente nas mais antigas narrativas e lendas. No relato 
bíblico da criação do mundo, é com uma divisão dual que Deus 
rompe com o verbo, dando início à Criação: luz versus trevas 
(LAMAS, 2002, p. 45). 
 

Segundo Cánovas, a história de Adão e Eva está relacionada ao mito dos 

andróginos que está presente em “Salmácida”, de Ovídio, contado em As 

metamorfoses, e na Cabala. De acordo com essa tradição, Adão era 

primitivamente andrógino e Eva foi criada a partir de sua costela, ou seja, de sua 

metade. Citando Rousseau, Cánovas (2002, p. 204) explica que Eva era a parte 

material e Adão era o fogo e o espírito. Porém, ao pecar, Adão fez com que seu 

espírito caísse em matéria.  

No que se refere às crenças, Marie Miguet (2000, apud CÁNOVAS, 2004, 

p. 206), expõe que foi ignorado pela análise judaica-cristã, porém ainda é 

“presente na tradição rabínica, sobretudo no Zohar, a bissexualidade de Deus e 

do homem anterior à queda”, da qual compreende-se a partir do seguinte trecho 

bíblico: “Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; 

homem e mulher os criou” (Gênesis 1.27).  

Para além dos mitos cristãos, a filosofia também traz consigo o tema do 

duplo que se torna uma manifestação nas mitologias que o relatam como uma 

divisão do “eu” e o outro, o bom e o mau. De acordo com Otto Rank (2015, p. 

71) em seu texto Duplo: um estudo psicanalítico, o duplo era usado, por vezes, 

como uma justificativa para vários acontecimentos, como lendas (que retratavam 

a sombra como um reflexo da alma), irmãos gêmeos, nomes iguais na mesma 

família, mitos6 que explicavam a sexualidade, o amor, a quebra da unicidade 

entre outros antagonismos que angustiavam a alma humana, sobretudo a morte. 

                                                           
6 É interessante lembrar o que vem a ser o mito, já que estou fazendo uma referência à uma 

narrativa mitológica. De acordo com Mircea Eliade (1992, p. 50), o mito expõe uma história 
sagrada que relata um acontecimento importante no início do Tempo, ab initio. Ao contar uma 
história sagrada, revela-se um mistério, já que os personagens míticos são deuses ou heróis 
civilizadores. Eliade (1992) ainda afirma que: “Por esta razão suas [gestas] constituem mistérios: 
o homem não poderia conhecê-los se não lhe fossem revelados. O mito é pois a história do que 
se passou in illo tempore, a narração daquilo que os deuses ou os Seres divinos fizeram no 
começo do Tempo. “Dizer” um mito é proclamar o que se passou ab origine. Uma vez “dito”, quer 
dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica: funda a verdade absoluta. [...] O mito proclama 
a aparição de uma nova “situação” cósmica ou de um acontecimento primordial. Portanto, é 
sempre a narração de uma “criação”: conta se como qualquer coisa foi efetuada, começou a ser. 
É por isso que o mito é solidário da ontologia: só fala das realidades, do que aconteceu 
realmente, do que se manifestou plenamente” (ELIADE, 1994, p. 50).  
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As lendas que retratam o duplo como uma fuga da morte serviram de motivação 

para Rank pesquisar e teorizar sobre o Doppelgänger. Ele (2015, p. 70) afirma 

que a psicanálise não pode negar a coincidência do significado da morte do 

duplo estar ligada ao mito de Narciso7.  

Considerando a manifestação filosófica do duplo, um dos mitos que 

explica tal manifesto é o do andrógino, escrito por Platão (2002) em O banquete, 

com uma abordagem empírica. O texto não só explica, de uma maneira clássica, 

a divisão homem e mulher e também o porquê da homossexualidade. 

Inicialmente, a humanidade possuía três gêneros, sendo eles o masculino, o 

feminino e o andrógino. Os seres humanos tinham aparência peculiar: 

 

Inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os 
flancos em círculo; quatro mãos ele tinha, e as pernas o mesmo 
tanto das mãos, dois rostos sobre um pescoço torneado, 
semelhantes em tudo; mas a cabeça sobre os dois rostos 
opostos um ao outro era uma só, e quatro orelhas, dois sexos, e 
tudo o mais como desses exemplos se poderia supor. E quanto 
ao seu andar, era também ereto como agora, em qualquer das 
duas direções que quisesse; mas quando se lançavam a uma 
rápida corrida, como os que cambalhotando e virando as pernas 
para cima fazem uma roda, do mesmo modo, apoiando-se nos 
seus oito membros de então, rapidamente eles se locomoviam 
em círculo. Eis por que eram três os gêneros, e tal a sua 
constituição, porque o masculino de início era descendente do 
sol, o feminino da terra, e o que tinha de ambos era da lua, pois 
também a lua tem de ambos; e eram assim circulares, tanto eles 
próprios como a sua locomoção, por terem semelhantes 
genitores. Eram por conseguinte de uma força e de um vigor 
terríveis (PLATÃO, 2002, p. 20). 

 

Porém, o ser humano era orgulhoso, e assim revoltou-se contra os deuses 

e tentou subir ao céu. Zeus, junto com os outros deuses, se reuniram e decidiram 

dividir o homem ao meio como forma de castigo. Além disso, essa divisão tornou 

o novo homem mais útil aos deuses, já que dobrou a quantidade de seres 

humanos, que ficaram também mais fracos. E começou a busca desesperada 

do homem por sua metade: 

 

Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em 
duas, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia, 
e envolvendo-se com as mãos e enlaçando-se um ao outro, no 

                                                           
7 Narciso será trabalhado no capítulo 3. Por esse mesmo motivo, não estenderei no capítulo I as 
explicações referentes ao mito. 
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ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, 
por nada quererem fazer longe um do outro. E sempre que 
morria uma das metades e a outra ficava, a que ficava procurava 
outra e com ela se enlaçava, quer se encontrasse com a metade 
do todo que era mulher — o que agora chamamos mulher — 
quer com a de um homem; e assim iam-se destruindo (PLATÃO, 
2002, p. 21). 

 

O duplo, neste caso, diz respeito às metades, pois, partido ao meio, o 

homem precisa encontrar seu outro lado para tornar-se mais forte e completo. 

Para Platão (2002, p. 22), a procura do ser humano de se completar também é 

o que o faz amar, é uma busca para a cura de sua divisão, já que “há tanto tempo 

que o amor de um pelo outro está implantado nos homens, restaurador da nossa 

antiga natureza, em sua tentativa de fazer um só de dois e de curar a natureza 

humana”, assim o amor é a cura da dualidade humana. 

Platão (2002) também fez uma abordagem metafísica sobre o duplo no 

mito da caverna, que está no Livro VII de A república, em que Sócrates tem um 

diálogo com Glauco no qual ele explica sobre o estado de ignorância e sobre o 

Mundo das Ideias: 

 

SÓCRATES — Agora imagina a maneira como segue o estado 
da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. 
Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de 
caverna, com uma entrada aberta à luz; esses homens estão aí 
desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de modo 
que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante 
deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça; a luz 
chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por 
detrás deles; entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada 
ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está 
construída um pequeno muro, semelhante às divisórias que os 
apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das 
quais exibem as suas maravilhas. [...] Imagina agora, ao longo 
desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda 
espécie, que o transpõem: estatuetas de homens e animais, de 
pedra, madeira e toda espécie de matéria; naturalmente, entre 
esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. 
[...] Assemelham-se a nós. E, para começar, achas que, numa 
tal condição, eles tenham alguma vez visto, de si mesmos e dos 
seus companheiros, mais do que as sombras projetadas pelo 
fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? [...] Portanto, 
se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que 
tomariam por objetos reais as sombras que veriam? [...] E se a 
parede do fundo da prisão provocasse eco, sempre que um dos 
transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que 
passasse diante deles? [...] Dessa forma, tais homens não 
atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados 
(PLATÃO, 2002, p. 339, grifo meu). 
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De acordo com o mito, o homem acorrentado só pode ver as sombras que 

são projetadas na parede em sua frente por meio do fogo (sol), tornando-se, 

portanto, a única realidade para ele. Se ele se libertar e sair, poderá conhecer 

outra realidade, o que compreende ser o Mundo das Ideias. Sendo assim, uma 

realidade só pode ser possível porque existe um Outro, o mundo empírico e vice-

versa. Segundo Suzana Cánovas (2004, p. 203), o mundo empírico é um duplo 

anômalo do Mundo das Ideias, pois “em resumo, o verdadeiro real não está aqui, 

mas em outro lugar”. Vivemos em um lugar que não passa de uma cópia do que 

vem a ser o real e/ou ideal. 

Portanto, o tema do duplo adquiriu vários conceitos durante seu percurso 

durante a sua história, pois é visto por diversas formas de acordo como se 

manifesta. Compreendo que por ser uma manifestação tão vasta, falar de um 

outro “eu” não se encerra em atribuir concepções ou definir por meio de uma 

palavra o que vem a ser uma duplicata, porém, é indispensável conhecer o que 

os estudiosos deste tema têm a explicar e fundamentar de que forma e quais os 

tipos de cópia se apresentam nas mais diversas sociedades, pois o duplo não 

se desdobra somente como sósia ou menecma, e suas manifestações vão além, 

pois se apresentam na metafísica, na mitologia, na literatura e psicanálise.  

Para tanto, no próximo subcapítulo, apresentarei a manifestação literária 

do duplo de acordo com a pesquisa de Nicole Bravo (2000), pois seu texto 

mostra um percurso literário de como o tema foi tomando forma e lugar de acordo 

com as mudanças históricas e filosóficas, o que deixa claro de como os 

desdobramentos do duplo, dentro da manifestação literária, são relevantes para 

a compreensão das várias vertentes que se criaram a partir desse assunto. 

 

 

2.2 O DUPLO DO HOMOGÊNEO AO HETEROGÊNEO E “O ABANDONO 

PROGRESSIVO DO POSTULADO DA UNIDADE DA CONSCIÊNCIA” 

 

 

Além as manifestações metafísicas e mitológicas, as concepções sobre o 

duplo se estenderam com a chegada do Romantismo. O tema ganhou espaço 

de forma exponencial na literatura, como pode ser observado em narrativas de 

autores como Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Fiodor Dostoievski, 
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entre outros. O duplo passou a ser um assunto que ultrapassou as lendas e 

crenças de um povo e tornou-se também uma autobiografia de monstros 

interiores dos autores, que escreveram sobre o tema (RANK, 2015, p.40). Neste 

subcapítulo, irei mostrar o percurso literário do duplo de acordo com os estudos 

de Nicole Bravo (2000) em seu verbete “Duplo”, que encontra-se no Dicionário 

de mitos literários. 

No percurso histórico literário do duplo, descrito por Bravo (2000, p. 263), 

o tema foi dividido em quatro épocas e em dois termos. O primeiro termo se 

refere da Antiguidade até o século XVI, no qual o mito do duplo era visto como 

homogêneo ou idêntico. Assim, “a semelhança física entre dois personagens é 

usada para fins de substituição, de usurpação de identidade”, em que o sósia ou 

o irmão gêmeo poderia ser confundido com o herói, mas cada um teria sua 

identidade. 

Das várias figuras referentes ao duplo homogêneo, destaca-se a do 

irmão gêmeo, pois essa é o primeiro desdobramento do tema na literatura, uma 

vez que o gêmeo ficou considerado como aquele que tornou possível mostrar ao 

mundo a sua duplicata (BRAVO, 2000, p. 264). 

Outros desdobramentos correspondentes ao duplo homogêneo são: o 

sósia, em que este pode substituir o primeiro “eu” sem nenhum problema com a 

aparência; o sobrenatural ou mágico, que se refere às lendas heroicas da ligação 

de deuses e mortais: “união mística do céu e da terra, que deve produzir o 

nascimento de um herói salvador” (BRAVO, 2000, p. 266). Neste caso, a 

duplicata e o primeiro “eu” são representados como um único ser. 

O segundo conceito refere-se ao duplo heterogêneo, tendo iniciado a 

partir do fim do século XVI, depois veio a quebra da unicidade no século XIX até 

chegar à um “fracionamento infinito” no século XX (BRAVO, 2000, p. 264). Essa 

metamorfose do duplo é uma representação de como o homem se viu situado 

na natureza, pois de acordo com as religiões monoteístas, o ser humano é 

imagem e semelhança de Deus, portanto seu outro “eu” era “objetivo”. Já no 

século XVII, com a convicção e a afirmativa de que há uma independência “do 

ego e de Deus”, o que é divino é levado a morte: 

 

O livre exercício da razão data do momento em que Descartes 
se debruça sobre o seu eu e fundamenta no “cogito” (2ª 
Meditação metafísica) as verdades da metafísica e da moral que 
antes se deduziam de Deus. É o primeiro passo de uma reflexão 
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que considerará o sujeito como o centro do mundo (Kant) e que 
dará como resultado sua hipertrofia (Fichte, Schelling), fonte do 
sentimento de alienação (o eu duplo dos românticos) (BRAVO, 
2000, p. 264). 

 

Os desdobramentos do duplo heterogêneo são divididos em tópicos por 

Bravo, conforme os acontecimentos históricos e as perspectivas dos autores que 

escreveram sobre o tema. No primeiro tópico de seu ensaio sobre o duplo 

heterogêneo, em que Bravo (2000) intitula como “O eu estranho, a dispersão do 

eu”, trata-se de um reflexo de como os autores, que escreveram sobre 

duplicatas, enxergavam essa busca do outro eu em uma crise política e, diga-se 

de passagem, filosófica. Neste momento histórico (século XVIII), discursava-se 

sobre a Revolução Francesa e a filosofia idealista. Com o colapso político e o 

caráter religioso posto de forma contenciosa, o homem se viu em um conflito 

interior de personalidade. E, nesse instante, a metafísica serviu como base para 

o duplo.  

O duplo heterogêneo refere-se, portanto, à capacidade de um 

personagem de enxergar o seu “eu” em um outro indivíduo. É o reflexo de uma 

identidade guardada ou pior, sufocada, que por vezes um dos lados não quer 

reconhecer. O heterogêneo diz respeito a um desdobramento em que não existe 

um primeiro “eu” e um outro, mas um único eu dividido em dois, um lado bom ou 

mau, contido numa mesma figura, porém o primeiro “eu” enxerga seu outro lado 

em um outro ser que não passa de uma projeção da mente: 

 

Tudo o que alguém percebe fora de si é sempre esse alguém 
mesmo. [...] O desdobramento, o conhecimento, é sinônimo da 
perda de uma inocência da inconsciência que permitia ao 
homem formar um todo indivisível com a natureza. A consciência 
humana, com sua capacidade de desdobramento, seu poder de 
imaginar, torna-se fonte de terror. Romance de educação, Titã 
(1800 – 1811) mostra os perigos de uma subjetividade que se 
fecha dentro de si mesma: a perda da substância do eu 
acompanha a coisificação alienante, a petrificação do eu num 
duplo, angústia que desfaz a realidade do mundo causando um 
sentimento de horror ao próprio corpo (BRAVO, 2000, p. 270). 
 

O sentimento de horror era algo comum para aqueles que encontravam, 

enxergavam ou até mesmo criavam seu outro eu. Era o estranho que não se 

conhecia vindo à tona e esse estranho causava esse sentimento de aversão, 

repulsa e ao mesmo tempo de curiosidade. O duplo não passa de um resultado, 
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bem ou mal sucedido, da busca incessante de haver uma lógica no “eu”, mas 

não passa de um “eu” se escondendo de um outro “eu” (BRAVO, 2000, p. 270-

271), já que o homem desse momento histórico não sabia onde se encontrava, 

em que ou quem realmente acreditava, estava perdido em si mesmo.  

Os questionamentos a respeito do “eu” e seu lugar no mundo tornaram-

se uma inquietude neste momento histórico, a ponto de a ciência ir atrás de uma 

resposta. Os autores do Romantismo, com o intuito de descreverem suas 

angústias, começaram a vincular suas histórias aos assuntos estudados pela 

ciência, tais como os elementos da natureza que causavam hipersensibilidade 

ao ser humano, ocasionando, por exemplo, os sonhos e a hipnose. Então, 

surgiram os textos baseados em sonho, união de almas, em que morto e vivo se 

encontravam (BRAVO, 2000, p. 271). Essa mesma angústia é notória nos textos 

em que os artistas definem o duplo como uma representação de um “eu” que 

busca seu outro lado para complementar-se, com o propósito de saber 

verdadeiramente sua identidade. Portanto, é uma procura de se encontrar, na 

espera de algo melhor, mas nem sempre é o que se obtém, daí um paradoxo.  

Os “Monstros de dentro ou inferno íntimo” é um tópico do duplo 

heterogêneo, em que há várias narrativas relevantes como “William Wilson”, de 

Edgar. A. Poe, O duplo, de Fiodor Dostoievski, O médico e o monstro, de Robert 

Louis Stevenson, entre outros (BRAVO, 2000, p. 276). Essa parte refere-se a um 

“eu” dividido em suas esferas do bem e do mal. Por vezes, uma única 

personagem tem características físicas diferentes e até identidades diferentes 

para representar o lado bom e o monstro que tem dentro de si. É o sujeito 

escondido dentro do inconsciente que vem à tona, que se torna puramente mal. 

Diz respeito ao lado obscuro que a sociedade não aceita, enquanto o indivíduo 

do bem e aceito socialmente fica a tampar os malfeitos de um duplo totalmente 

aterrorizante. Ou o oposto, quando o primeiro “eu” não satisfaz os desejos da 

sociedade, o seu duplo o faz. Bravo expressa o seu conceito desse duplo 

afirmando que:    

 

Quanto mais avançamos no século XIX, mais chega ao primeiro 
plano uma das características que se delineiam no romantismo 
– a representação do dilaceramento vivido pelo eu até em seus 
aspectos patológicos. A análise ontológica permanece 
subjacente à análise psicológica, mas esta toma a dianteira: o 
sujeito freudiano dividido aparece na literatura antes de 
teorizado; o heterogêneo é, numa de suas componentes, a 
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dualidade do ser: o sujeito de desejo entra em choque com a 
personalidade, imagem imposta pela sociedade. O antagonismo 
entre o ser de desejo e o eu social, ou seja, a imagem de um eu 
ajustado que se exige na sociedade, é o tema de três variações 
sobre o duplo que têm como trágico desfecho a destruição do 
eu, na loucura ou na morte (2000, p. 276). 

 

Assim, o duplo é uma criação em busca de uma resposta para a desordem 

íntima que o sujeito tem, em relação a sua personalidade, na tentativa de se 

completar. Quando o “eu” não é aceito socialmente, o duplo atua conforme os 

ajustes da sociedade e vice-versa. Mas, essa criação traz suas consequências: 

a loucura ou a morte. 

Compreendo a divisão do duplo literário de Bravo como uma separação 

histórica de pensamentos. A primeira, o duplo homogêneo, se refere ao homem 

de fé, em que Deus é o centro do Universo. A segunda, o duplo heterogêneo, 

após o Iluminismo, o homem passa a ser o centro do Universo, mudando assim 

seu pensamento e sua visão de mundo e, consequentemente, sua literatura.  

Até o momento da pesquisa realizada por Bravo, o duplo ainda é figura 

representada pelo heterogêneo com uma visão filosófica e psicológica. No 

século XX, em que o duplo é visto como uma metáfora da metamorfose do ser 

humano, a busca pela identidade torna-se um discurso de incompletude do “eu 

mesmo” e a dupla personalidade o “discurso do outro” (BRAVO, 2000, p. 280). 

Tal metamorfose do duplo também é explicada por Otto Rank (2015, p. 

12), que esclarece que os temas advindos da pré-história ganharam formas 

poéticas na literatura por autores que relataram sobre o duplo, e há uma 

concordância do seu significado que é mais tarde ofuscado. E por último, os 

autores, que escrevem sobre duplicatas, voltam a problemática do “eu”. “O que 

o adaptador moderno, apoiado ou forçado pela nova tecnologia de 

representação, coloca de forma tão clara no primeiro plano e assim deixa falar 

uma tão expressiva linguagem imagética” na tentativa de se encontrar por meio 

da literatura.  

É inegável a influência da psicanálise na literatura sobre o duplo no início 

do século XX, uma vez que o duplo é visto como uma dualidade do consciente 

(BRAVO, 2000, p. 279). Para tanto, no próximo subcapítulo, irei fazer uma breve 

apresentação de como o duplo é estudado e conceituado pela psicanálise. É 

importante ressaltar que o viés psicanalítico sobre a duplicata é o fundamento 

teórico principal deste trabalho para a compreensão dos personagens que serão 
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analisados: o capitão, de O cúmplice secreto e Hermann, de Desespero. Por 

isso, as discussões sobre o duplo psicanalítico serão trabalhadas conforme as 

análises dos respectivos textos de Joseph Conrad e Vladimir Nabokov.  

 

 

2.3 O DUPLO E A PSICANÁLISE: UM BREVE ESTUDO 

 

 

A partir do século XX, como aponta Nicole Bravo (2000, p. 262-263), o 

duplo é estudado e visto como uma manifestação psicológica dentro de um viés 

literário. Neste ponto, ela utiliza a teoria de Rank (1914, apud BRAVO, 2000, p. 

262) para explicar que os personagens literários principais, obtendo uma 

duplicata, tem uma paixão pelo seu Ego e ao mesmo tempo sofrem pela 

incompetência de não amar o outro. Então, o que gera o duplo no caso da 

psicanálise é: 

 

Um conflito psíquico [...], uma projeção da desordem íntima; o 
preço a pagar pela libertação é o medo do encontro [1ª tese]. 
Mas o duplo está ligado também (2ª tese) ao problema da morte 
e ao desejo de sobreviver-lhe, sendo o amor por si mesmo e a 
angústia da morte indissociáveis. Visto sob essa perspectiva, o 
duplo é uma personificação da alma imortal que se torna a alma 
do morto, ideia pela qual o eu se protege da destruição completa, 
o que não impede que o duplo seja percebido como um 
assustador mensageiro da morte, do que resulta a ambivalência 
de sentimentos a seu respeito (interesse apaixonado/terror): ele 
é ao mesmo tempo o que protege e o que ameaça (BRAVO, 
2000, p. 263). 

 

O duplo na psicanálise vai ao encontro do conceito inicial da palavra nas 

lendas germânicas, tanto significa a morte e mau presságio (Doppelgänger) 

quanto proteção (Schutzgeist), ambos causados por um conflito interno, na 

busca de um outro “eu”. 

Fazendo referência a Keppler, Nicole Bravo expõe que o duplo é ao 

mesmo tempo igual e diferente ao seu eu originário, sendo, em alguns casos, 

até o avesso dele: “ele é ao mesmo tempo interior e exterior, está aqui e lá, é 

oposto e complementar” (KEPPLER, 1972, apud, BRAVO, 2000, p. 263) e acaba 

por gerar reações psíquicas sendo elas de desprezo ou fascinação.  
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Outra característica do duplo apontada por Keppler, segundo Bergh-

Seeley (2011, p. 15) é: "o segundo eu tende a ser o possuidor de segredos que 

o primeiro eu nunca pode entender e, portanto, ser o estranho, é também o mais 

forte, sempre tendendo a estar no controle real do relacionamento8 ". Bergh-

Seeley (2011) complementa que este segundo “eu” está mais inclinado a 

conhecer seu plano do que o outro, porém a exatidão e o princípio de seu 

conhecimento, assim como sua intenção, ficam em um lado obscuro. Ela 

também acrescenta que o segundo “eu” é munido de poderes quase 

sobrenaturais, que permite dominar o primeiro “eu”. Portanto, o primeiro “eu” 

jamais será como o segundo: 

 

O segundo eu é claramente diferente do primeiro eu e, mais 
importante, "ele deve ser diferente de uma maneira particular, 
uma maneira que é responsável pela tensão dinâmica que 
sempre existe entre eles. Keppler também aponta para o forte 
relacionamento que existe entre este par ou conjunto de 
contrapartes, um relacionamento que pode incluir uma 
"proximidade especial" que tem sua origem em uma oposição na 
natureza e atitude. A atração do segundo eu "para o primeiro eu 
tende a ser enraizada nesta oposição fundamental”. A relação 
entre esses seres opostos pode ser um "terror, ódio, repulsa, 
amor, mesmo, às vezes, um tipo de adoração", mas 
definitivamente "nunca é de se dar por garantido9 " (BERGH-
SEELEY, 2011, p 16). 
 

O conceito citado por Bergh-Seeley (2011), que refere-se à teoria de 

Keppler sobre o segundo self, portanto, dialoga com a teoria de Jung (2008) em 

seu livro O eu e o inconsciente, de que os seres humanos estão sempre à 

procura do desenvolvimento de suas personalidades, para sentirem-se mais 

completos, buscando uma autorrealização que implica no ser humano encontrar 

consigo mesmo e, por fim, saber quem realmente é. 

                                                           
8 ‘the second self tends to be the possessor of secrets that the first self can never quite fathom, 
and thus in being the stranger, is also the stronger, always tending to be in real control of the 
relationship.  
9 The second self is clearly different from the first self, and, importantly, “he must be different in a 
particular way, a way that is responsible for the dynamic tension that always exists between 
them”. Keppler also points to the strong relationship that exists between this pair, or set, of 
counterparts, a relationship that may include a “special closeness” which has its source in an 
opposition in nature and attitude. The attraction of the second self “for the first self tends to be 
rooted in this fundamental opposition”. The relationship between these opposite selves may be 
one of “terror, hatred, revulsion, love, even at times a kind of worship”, but it is definitely “never 
that of taking each other for granted”.  



 

32 
 

A partir do momento em que o duplo passa a ser um assunto psicológica, 

alguns estudiosos da psicanálise e filósofos como Otto Rank, Sigmund Freud, 

Carl Gustav Jung, Clément Rosset, dentre outros, buscam compreender o que 

justifica tal acontecimento.    

Dentre as manifestações do duplo na psicanálise, Freud teoriza em seu 

ensaio “O estranho”, por meio da etimologia da palavra Unheimlich e Heimlich, 

o desdobramento do duplo como algo escondido e que é revelado causando uma 

sensação assustadora, mas ao mesmo tempo, remete ao que é conhecido e 

familiar. Ele também teoriza, em outros trabalhos, sobre a questão da formação 

da personalidade e suas implicações para uma manifestação do duplo como um 

segundo “eu” assim como os demais psicanalistas citados10. Esse conflito do que 

é estranho e familiar será trabalhado no próximo capítulo na análise do conto “O 

cúmplice secreto”. 

 

 

3 “O CÚMPLICE SECRETO” E O “REFLEXO DE MIM MESMO NAS 

PROFUNDEZAS DE UM IMENSO E SOMBRIO ESPELHO” 

 

 

O duplo, como reflexo de um transtorno de personalidade, é um 

desdobramento habitual na manifestação literária após o Romantismo. O 

estranhamento de si é uma das evidências dos distúrbios psicológicos que 

trazem à tona um outro, seja ele fantasmático ou reconhecido em uma outra 

pessoa pela qual um “eu” o identifica como sósia. De qualquer forma, trata-se do 

inconsciente mostrando algo que está dentro de si, mas que ainda é 

desconhecido ou não é aceito por esse “eu”, por isso lhe é “estranho”. Essa 

sensação de estranhamento provocará o conflito tanto externo (do eu com o 

outro), quanto interno (do eu com a sua própria consciência). 

Neste capítulo, será analisado o conto “O cúmplice secreto”, de Joseph 

Conrad, publicado pela primeira vez em 1910 na revista inglesa Harper’s e 

coletado em 1912 na Twixt Land and Sea. A história é relatada em primeira 

pessoa pelo capitão inominado. Ele conta uma aventura de quando era 

                                                           
10 As teorias psicanalíticas serão trabalhadas nos próximos capítulos, por isso, não me estendi 
em explicações teóricas. 
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marinheiro. O capitão assumiu o navio sobre o qual não tinha muito 

conhecimento. Por outro lado, seus oficiais já trabalhavam há oito meses ou mais 

na embarcação. Certo dia, o narrador resolveu fazer a guarda do navio, quando 

um homem nu lhe aparece vindo do mar e subindo as escadas para entrar na 

nau. O capitão o recebeu de bom grado, mesmo o homem lhe contando que 

cometera um assassinato e estava fugindo do Sephora, um navio que se 

encontrava nas proximidades. Após algumas conversas, o capitão passa a 

reconhecer em Leggatt, o homem foragido, seu sósia, pois encontrava nele 

várias semelhanças psicológicas e físicas. O capitão vive momentos de tensão 

para proteger seu cúmplice secreto, principalmente quando o capitão do 

Sephora vai em busca do assassino. No final, ele consegue encontrar um lugar 

para seu dúplice descer e ir embora e finalmente retoma seu navio mais seguro 

de si. 

O conflito psicológico do capitão é o motivo de sua narrativa ser uma 

intrigante e intensa busca do “eu” perdido no inconsciente. Dessa forma, John 

G. Peters, de acordo com André Cechinel, em seu artigo “O estranhamento no 

conto ‘The secret sharer’”, explica que o conto pode ser compreendido: 

 

Como um estudo psicológico da luta de um jovem capitão sem 
nome para mostrar-se digno do comando do navio. Mais que 
isso, contudo, a história é uma investigação do processo por 
meio do qual busca-se o conhecimento de si (PETERS, 2006, 
apud CECHINEL, 2013, p. 156). 

 

Esse processo de busca do conhecimento de si mesmo 

(autoconhecimento) é explorado pelo narrador protagonista de forma a convidar 

seu leitor a uma análise psicológica do duplo em relação aos acontecimentos. É 

importante observar que toda narrativa é apresentada conforme a visão de seu 

narrador. Em “O cúmplice secreto”, essa perspectiva se encontra em primeira 

pessoa e o narrador é, também, o protagonista de sua história.  

Gérard Genette, no livro Discurso da narrativa (1995), categoriza os 

narradores, quanto à diegese, da seguinte forma: o narrador personagem é 

designado como intradiegético e o narrador não participante da trama, 

extradiegético. Na primeira categorização, ele define de autodiegético quando o 

narrador é também o protagonista da história, e homodiegético o narrador só 

participa dos acontecimentos. Quanto ao tipo extradiegético, Genette cria o 
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termo heterodiegético, ou seja, o narrador que não participa da diegese. Dentre 

os três tipos de narradores (autodiegético, homodiegético, heterodiegético), é 

possível compreendê-los como subjetivos, em virtude de a diegese ser contada 

sob um ponto de vista, que tende a ser parcial. Entretanto, é possível também 

perceber, pelo menos no caso de “O cúmplice secreto”, um grau maior de 

subjetividade, devido ao tipo de narrador que Joseph Conrad concebe, ou seja, 

um narrador autodiegético11. Essa subjetividade da narrativa é parte significativa 

do conflito do narrador com a sua própria história, afirmação mais detalhada na 

sequência dos capítulos. 

 O capitão é um narrador autodiegético e conta uma história passada há 

muito tempo. Conforme pode ser observado em sua fala, quando ele afirma que 

o capitão do Sephora “balbuciava como se sentisse vergonha do que dizia; me 

deu seu nome (alguma coisa parecida com Archbold, mas depois de tantos anos 

já não tenho mais certeza)” (CONRAD, 1966, p. 49). O protagonista enxerga em 

Leggatt um sósia, com físico e história parecidos. No relato do capitão, ele refere-

se ao sósia como dúplice ou outro “eu”, já que via em Leggatt sua própria 

imagem: “Meu dúplice acompanhou meus movimentos; nossos pés descalços 

não faziam nenhum som; deixei-o entrar, fechei a porta com cuidado e, depois 

de chamar o segundo imediato, voltei ao tombadilho para o revezamento” 

(CONRAD, 1985, p. 35). Ao se referir à Leggatt como o seu “dúplice”, o narrador 

expõe sua perspectiva sobre a maneira como ele via seu cúmplice: eram duas 

personagens pretensamente parecidas e que, naquele momento, tinham 

experiências semelhantes.  

O estudo proposto nessa seção propõe uma investigação acerca do 

capitão e Leggatt no conto “O cúmplice secreto”, com base na perspectiva do 

duplo como uma busca do autoconhecimento da personalidade mergulhada 

numa procura do “eu” perdido no inconsciente, segundo a teoria de Jung e assim, 

reconhecer que esse “eu” perdido pode ser uma manifestação do “estranho”, de 

acordo com o conceito de Freud. 

 

 

 

 

                                                           
11 O narrador autodiegético também está presente em Desespero, de Vladimir Nabokov. 
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3.1 O CONFLITO PSICOLÓGICO DO CAPITÃO “NAQUELA SENSAÇÃO 

MENTAL DE ESTAR EM DOIS LUGARES AO MESMO TEMPO”  

 

 

A personalidade é toda experiência que inclui componentes do consciente 

e do inconsciente. Se o autoconhecimento é necessário para haja uma 

personalidade íntegra, em “O cúmplice secreto”, o capitão da nau busca esse 

autoconhecimento para que sua personalidade alcance sua plenitude. A 

necessidade de se autoconhecer causa um mergulho no seu mais íntimo “eu” e 

as respostas para sua própria “estranheza”, possivelmente, estão em seu 

inconsciente. Neste tocante, Jung (2000) explica, em seu texto Os arquétipos e 

o inconsciente coletivo, que a personalidade só pode ser totalmente entendida 

se o indivíduo conhecer tudo o que é responsável por sua formação, inclusive as 

informações guardadas e reprimidas no inconsciente. Dessa maneira, o 

protagonista do conto precisa conhecer tudo o que há guardado em seu 

inconsciente que precisa vir para o consciente. Essas informações guardadas 

em seu inconsciente inquietam sua mente e o fazem se sentir dividido tanto 

mentaL quanto fisicamente: 

 

Eu não estava inteiro e nem completamente com a nau. Parte 
de mim estava ausente. Aquela sensação mental de estar em 
dois lugares ao mesmo tempo afetava-se fisicamente, como se 
a essência da clandestinidade tivesse penetrado minha alma 
(CONRAD, 1985, p. 59). 

 

A “sensação mental de estar em dois lugares ao mesmo tempo”, 

possivelmente, refere-se ao seu desdobramento psicológico, pois seu 

inconsciente está lhe apresentando um eu desconhecido, por isso “a essência 

da clandestinidade penetra sua alma”. Assim, o capitão se sente dividido, há um 

“eu” conhecido (o capitão do navio), mas há um outro “eu” (o lado perdido da 

personalidade do capitão) a se manifestar trazendo a luz informações de seu 

inconsciente. 

Apesar de a sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo inquietar 

o capitão, ele possivelmente está buscando o melhor recurso para se 

autoconhecer, pois para Jung (2000), a solução do autoconhecimento referente 

a personalidade é trazer os elementos guardados no inconsciente para o 

consciente, já que “uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela 
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presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, 

portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus 

conteúdos” (JUNG, 2000, p. 16, grifo do autor). O autor dividiu o inconsciente em 

pessoal e coletivo. O primeiro diz respeito às experiências emocionais da vida 

pessoal do ser humano, e o segundo trata-se de conteúdos que ele traz na sua 

genética, o conhecimento de mundo, que ele chama de arquétipo: 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode 
distinguir-se de um inconsciente pessoal pelo fato de que não 
deve sua existência à experiência pessoal, não sendo, portanto, 
uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é 
constituído essencialmente de conteúdos que já foram 
conscientes e no entanto desapareceram da consciência por 
terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do 
inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, 
portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua 
existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente 
pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo 
do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 
arquétipos (JUNG, 2000, p. 53, grifos do autor).   

 

Assim, Jung (2008, p. 23) explica, em seu texto O eu e o inconsciente, 

que o inconsciente pessoal é então toda a aquisição de experiências pessoais, 

ou seja, individuais, inclusive, também podem ser conscientes. De maneira que 

as experiências que não se adaptam ou não são bem quistas pelo indivíduo são 

reprimidas e se tornam inconscientes, mas se forem reconhecidas, podem tornar 

conscientes novamente. E por fim, toda essa experiência, seja ela inconsciente 

ou não, é o que torna o ser único, compõe sua personalidade. E por fazer parte 

da personalidade, se os conteúdos inconscientes de natureza pessoal forem 

perdidos, produzem na consciência um sentimento de inferioridade e a essência 

desse sentimento produz um “ressentimento moral”. Esse ressentimento moral 

mostra que há algo faltando, algo do qual o sujeito deveria se conscientizar. Ele 

vem à tona quando o indivíduo tem um conflito consigo mesmo. 

Possivelmente, os conteúdos perdidos do inconsciente do capitão, em “O 

cúmplice secreto”, são responsáveis por causar a sensação estranha de não 

pertencer ao navio e, consequentemente, não conseguir se impor como deveria 

diante de sua tripulação, por isso um “ressentimento moral”, como pode ser 

observado nas primeiras atitudes tomadas pelo capitão ao determinar o que 

fazer no navio: 
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Depois reconheci que eu mesmo tinha resolutamente 
dispensado meus oficiais das obrigações e, por decisão própria, 
tinha prescindido de que um sentinela fosse destacado e os 
serviços prestados como de costume. Indaguei-me se era sábio 
interferir na estabelecida rotina dos deveres, mesmo que fosse 
pelo mais generoso dos motivos. Minha atitude provavelmente 
soara como a de um excêntrico. Só Deus sabia como aquele 
imediato absurdamente barbudo “prestaria contas” de minha 
conduta e o que o navio inteiro pensava daquela informalidade 
de seu novo capitão. Envergonhei-me de mim mesmo 
(CONRAD, 1985, p. 27).  

 

Após os comandos realizados pelo capitão, observa-se uma insegurança, 

uma vez que envergonhou-se de si mesmo por tomar tal atitude. Ainda que ele 

seja o líder daquela embarcação, ele mesmo não confia em suas decisões, já 

que se questiona “como aquele imediato absurdamente barbudo prestaria contas 

de [sua] conduta e o que o navio inteiro pensava daquela informalidade de seu 

novo capitão”. O narrador não sabe se a atitude tomada é de fato o que 

realmente precisa ser feito e, então, sente-se constrangido. Essas atitudes e 

sentimentos mostram o conflito que o protagonista passava consigo mesmo. 

Levando-se em consideração as teorias sobre o duplo já levantadas neste 

trabalho, observa-se que o ressentimento moral advindo do conflito de si mesmo 

exige uma compensação, o que pode levar a incompletude e, por vezes, pode 

ser um dos motivos de se criar uma duplicata. Dessa forma, como Jung explica: 

 

O sentimento de inferioridade moral não provém de uma colisão 
com a lei moral geralmente aceita e de certo modo arbitrária, 
mas de um conflito com o próprio si mesmo que, por razões de 
equilíbrio psíquico, exige que o déficit seja compensado (2000, 
p. 131, grifo do autor).   

 

A falta de conhecimento sobre os elementos constituintes da 

personalidade causa a sensação de algo perdido de si mesmo. Essa ausência 

de conhecimento dos elementos que compõem a personalidade precisa ser 

preenchida, o que pode fazer o indivíduo buscar a completude desse vazio com 

a presença de um “outro” o qual se manifesta de diversas maneiras e esse 

“outro” é o que pode ser chamado de duplo, pois “afinal são as qualidades morais 

de um ser humano que o obrigam a assimilar seu si-mesmo inconsciente, 

mantendo-se consciente, quer pelo reconhecimento da necessidade de fazê-lo, 
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quer indiretamente, através de uma penosa neurose12” (JUNG, 2008, p. 23, grifo 

do autor). 

O conflito enfrentado pelo capitão, possivelmente, já era uma “penosa 

neurose”. O líder daquela nau, ao encontrar Leggatt, no início não o via como 

seu duplo. Somente após uma conversa ele transferiu ao seu protegido a 

projeção de um outro “eu”, começou a vê-lo como sua cópia. Da mesma maneira 

que Freud (1969) explica o estranho vindo à tona como uma figura familiar, o 

capitão vê seu “eu”, projetado de dentro de si, ressurgindo na figura de um 

estranho, em seu cúmplice, que ao mesmo tempo lhe é semelhante. 

No princípio, ele conta, de forma poética e assustadora, o surgimento de 

Leggatt, como se aos poucos o mar, ou então, a própria mente do capitão, fosse 

formando um ser humano, como uma criação de alguém, parte a parte. Inclusive, 

a nudez do homem faz uma referência ao momento do nascimento de um ser 

humano e a sensação descrita por ele, deste acontecimento, é como se algo 

gelado invadisse seu corpo, um tipo de sensação que se descreve quando 

alguém é tomado pelo medo ou por uma presença desconhecida e incômoda: 

 

O costado da embarcação formava um opaco cinturão de 
sombra no tremeluzir vítreo e enigmático do mar. 
Imediatamente, porém, vi alguma coisa alongada e pálida 
flutuando muito perto da escada. Antes que eu pudesse formar 
qualquer suposição, uma tênue centelha de luz fosforescente, 
que parejou pela água adormecida, no mesmo jogo ilusório e 
silencioso dos relâmpagos de verão num céu noturno. Ofegante, 
vi surgirem, para espanto meu, dois pés, as pernas longas, 
costas largas e lívidas mergulhadas até o pescoço num brilho 
esverdeado de cadáver. Uma das mãos, à flor d’água, agarrou o 
degrau inferior da escada. Estava inteiro ali, a não ser pela 
cabeça. Um cadáver sem cabeça! O charuto caiu da minha boca 
escancarada, um baque minúsculo, um chiado curto e audível o 
suficiente em meio à total calmaria de todas as coisas ali sob os 
céus. Naquele momento, suponho que ele ergueu o rosto, uma 
coisa oval, turva e pálida na sombra do costado do navio. Mas 
mesmo assim eu mal pude decifrar o formato de sua cabeça de 
cabelos negros. Entretanto, foi o suficiente para que passasse a 
terrível sensação gelada que me dominara o peito. O momento 
para exclamações vãs passara também. A única coisa que fiz foi 
subir no mastro reserva e inclinar-me pelo gradil o máximo 
possível para aproximar os olhos daquele mistério flutuando ao 
longo (CONRAD, 1966, p. 28, grifos meus). 

 

                                                           
12 Doenças psíquicas causadas por um conflito do si mesmo em busca da ampliação de 
personalidade, afim de obter o autoconhecimento. Por exemplo: a depressão. 
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Essa manifestação de um estranho em forma de cadáver, que surge por 

meio de um conflito psíquico do capitão, é, possivelmente, a projeção do seu 

“eu” perdido no inconsciente e que reflete sua condição social na nau. Esse 

acontecimento não só ganha sentido a partir da teoria do estranho, de Freud 

(1969), como da teoria do abjeto de Julia Kristeva (1982, p. 11). De acordo com 

Kristeva, o abjeto refere-se a tudo o que está guardado no inconsciente e que 

deve ser libertado para o indivíduo ser ele mesmo. Como um objeto 

fantasmático, o abjeto é algo que deveria ficar oculto, mas que veio à tona, é 

estranho e ao mesmo tempo familiar, como a secreção, que faz parte do ser 

humano e que, ao sair do corpo, ganha o status de abjeto e provoca repulsa. O 

abjeto visto por um viés psicológico, também pode ser compreendido como as 

informações que o inconsciente tenta sufocar por não serem aceitas pelo sujeito.   

O cadáver é o principal exemplo de abjeto citado por Kristeva (1982, p. 

12). Ele é estranho por não ter vida e nem alma, porém ainda possui as 

características inerentes a quem está vivo, pois o corpo ainda é parecido com o 

nosso, o que o torna familiar. Por se transformar em um abjeto, o cadáver 

também se transfigura como marginalizado. O capitão inominado, de “O 

cúmplice secreto”, não tem o respeito de sua tripulação, o que o reconduz a uma 

figura marginalizada por causa da sua condição social no navio, enquanto 

capitão. Por isso, possivelmente, ele se identifica com Leggatt, em um primeiro 

encontro, na forma de cadáver (condição simbólica de um marginalizado), uma 

vez que o foragido representa tudo que está no inconsciente do capitão e que 

vem à luz.  A presença de Leggat e esse acontecimento fazem com que o 

comandante da nau resgate sua condição de sujeito e assim, ele retoma sua 

autoconfiança. O que também explica Carla Cunha (2017) ao afirmar que “a 

mimese do sujeito e a criação de um DUPLO, obedece ainda a um princípio de 

self-judgement, onde a autoconsciência possui um papel determinante”, pois 

através de auto-julgamento, e de forma autoconsciente, o duplo trouxe ao 

capitão um encontro consigo mesmo. A partir do momento em que o comandante 

passou a se ver como sujeito, ele deixa de ser marginalizado. 

Observa-se que o relato do capitão traz várias imagens de como seu duplo 

apareceu. Ele refere-se ao homem como cadáver, alguém morto surgindo da 

água, de forma metafórica, a palavra cadáver pode referir-se ao adormecido em 

seu inconsciente e de repente vem à tona, surgindo pouco a pouco em seu 
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consciente, uma parte por vez, mostrando a criação de algo, no caso, de um 

“indivíduo”. Importante observar que, no momento do acontecimento, o capitão 

estava só. Rank (2015, p. 26) ratifica a solidão como um dos motivos de também 

se criar um duplo, não só por causa da depressão como também pelo desejo da 

completude.  

De acordo com Jung (2008, p. 23), a pessoa que busca a completude de 

“si-mesmo”, de forma involuntária, trará os conteúdos do inconsciente pessoal à 

consciência e assim aumentará o domínio de sua personalidade. Essa 

ampliação refere-se ao autoconhecimento, já que os elementos do inconsciente 

que emergem e são conscientizados, no geral, são abomináveis e por isso foram 

coibidos. A busca do autoconhecimento representa, na literatura sobre o duplo, 

um desejo de comunhão com sua outra parte perdida, obscura, manifestada por 

um duplo. Essa busca é explicada por Bravo quando ela afirma:  

 

O mundo é duplo, tecido permeável que põe em contato o eu e 
o outrem. Ao caso, surge das ruas o encontro com o mundo das 
pulsões e do inconsciente. O encontro com o outro torna-se uma 
maneira de penetrar em si mesmo. A imagem da iniciação e da 
busca de um eu melhor, em harmonia com o mundo, está votada 
ao fracasso. O duplo, que é uma etapa importante no caminho 
da busca, representa paradoxalmente ao mesmo tempo o que 
permitiria alcançar o objetivo e também o que entrava o eu. [...] 
Ainda que a busca resulte num fracasso, o encontro com o duplo 
simboliza a nostalgia de um encontro com o outro, a aspiração 
de eu racional a tornar-se um eu sonhador, capaz de 
experimentar a paixão, a fusão, para além das limitações da 
personalidade – simboliza o desejo de comunhão (BRAVO, 
2000, p. 275). 

 

O encontro do capitão com Leggatt supostamente representou, para o 

líder da nau, a busca da comunhão de si mesmo. A metáfora, como explicada, 

mostra o reprimido passando para o conscientizado. Por isso, após uma 

pequena conversa, o capitão sente que já há “uma misteriosa comunicação 

estabelecida” (CONRAD, 1985, p. 30) entre ele e Leggatt, e ao entregar um 

pijama cinza-listrado para o foragido, igual ao que usava, e juntos irem seguindo 

pela popa em direção a sua cabine, o capitão refere-se ao seu cúmplice, pela 

primeira vez, como seu dúplice. A partir deste momento, aquele homem 

pisciforme passa a ser um duplo o qual possivelmente irá permitir ao caudilho 

ser um “eu” melhor e completo na sua personalidade, podendo salvá-lo do 

“ressentimento moral” no qual se encontrava, de forma que as coisas coibidas 
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em seu inconsciente vêm para o consciente. Mas, em nenhuma parte da história, 

é possível afirmar que esses elementos guardados no inconsciente eram ou não 

de natureza ruim. 

Já que o capitão está em busca de seu autoconhecimento, os conteúdos 

do inconsciente coletivo também fazem parte da formação do indivíduo, por isso, 

são importantes no processo de autoconhecimento e ampliação de 

personalidade. São conteúdos hereditários, capazes de trazer elementos 

históricos que fazem parte do Universo. As memórias coletivas são herdadas. 

De forma natural, são transmitidas ao ser humano (JUNG, 2008, p. 24). Porém, 

é por meio do inconsciente coletivo que o indivíduo molda sua “individuação”, 

nome que Jung (2008) utilizou para explicar que o ser humano passa por um 

processo de diferenciação cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade 

individual, ou seja, tornar o ser em alguém ímpar, e “assim como o indivíduo não 

é um ser isolado, mas supõe uma relação coletiva com sua existência, do mesmo 

modo o processo de individuação não leva ao isolamento, mas a um 

relacionamento coletivo mais intenso” (JUNG, 2008, p. 40). O ser humano é um 

ser social, não vive isolado, mas tem uma relação subjetiva consigo mesmo, e 

com a efetivação do autoconhecimento, sua relação com o coletivo pode ser 

acentuada.  

No conto “O cúmplice secreto”, o capitão está em busca de sua 

“individuação”, do que está perdido em si mesmo. Ele projeta em Leggatt esse 

lado perdido, tendo o protagonista se identificado fortemente com a figura do 

homem foragido. O narrador reconhece que a aparição desse cúmplice é 

importante e afirma a seu dúplice que “parece que você está aqui de propósito” 

(CONRAD,1985, p. 66). A afirmação do narrador mostra a presença daquele 

homem foragido representando, provavelmente, o encontro do seu lado perdido.  

A identificação fica cada vez mais evidente entre o capitão e Leggatt. Há 

uma cumplicidade entre eles que pode ser observada quando o capitão afirma 

que “antes que eu deixasse a cabine, nossos olhos se encontraram – os olhos 

dos dois únicos estranhos a bordo” (CONRAD, 1985, p. 58). O narrador 

reconhece em seu cúmplice a mesma sensação de estranhamento em relação 

ao navio. Os gestos figurativizados pelo olhar, assim como pelo aperto de “mãos 

que se encontraram vacilantes e, por um instante, ficaram unidas num aperto 

firme, imóvel” (CONRAD, 1985, p. 72) são momentos que mostram uma certa 
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intimidade já estabelecida entre aqueles dois estranho: “Nossos olhos se 

encontraram; passaram-se vários segundos e nossos olhares ainda se fundiam” 

(CONRAD, 1985, p. 71). Ao unirem os olhares e as mãos se apertarem 

“nenhuma palavra foi suspirada por nós quando elas se separaram” (CONRAD, 

1985, p. 72), pois as palavras não eram necessárias para que eles se 

compreendessem. 

É importante observar que, em alguns momentos da história, a existência 

de Leggatt chega a ser duvidosa, já que o próprio capitão chega a questionar se 

seu duplo é só uma visão: 

 

Será que meu dúplice desaparecera assim como chegara? Para 
sua vinda, havia uma explicação, ao passo que seu 
desaparecimento seria inexplicável. Entrei lentamente em meu 
quarto escuro, fechei a porta, acendi a luz e fiquei parado um 
pouco, sem ousar virar para trás. Quando finalmente virei, me 
deparei com ele sentado com as costas bem eretas na estreita 
parte retirada. Não seria verdade se eu dissesse que levei um 
choque, mas uma dúvida irresistível sobre sua existência física 
perpassou minha mente. Será que, eu me perguntava, ele não é 
visível a outros olhos além dos meus? Era o mesmo que ser uma 
assombração (CONRAD, 1985, p. 63 – 64, grifo meu). 

 

Nesta passagem, além do capitão revelar sua dúvida a respeito da 

existência “física” de Leggatt, ele chega a hesitar a olhar para trás, porém, só ao 

virar, vê seu dúplice sentado. O narrador chega a temer que sua cópia seja 

somente uma assombração. Durante toda a narrativa, o foragido só é visto pelo 

comandante da nau. A figura de Leggatt torna-se fantasmática. No momento em 

que Archbold (capitão do Sephora) faz uma visita ao navio, o capitão narrador 

teme que seu dúplice possa ser visto. Ele conversa alto para avisar ao seu 

cúmplice que está indo em direção a cabine e conta que seu “inteligente dúplice 

havia desaparecido” (CONRAD, 1985, p. 55-56). Como o próprio narrador 

afirma, a cabine é pequena, há uma pequena possibilidade de lugares onde o 

foragido possa se esconder. O misterioso e inexplicável desaparecimento de 

Leggat, apesar de causar um certo alívio no capitão, também é o que causa “uma 

dúvida irresistível sobre [a] existência física [de Leggat]”.  

O único momento da narrativa que apresenta uma possibilidade de 

alguém ter ouvido um movimento que não fosse do próprio capitão em sua 

cabine é quando o camaroteiro é surpreendido com a presença de seu líder na 

porta da despensa e conversa com ele: 
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Ao som de minha voz, quase ficou de cabelo em pé, como diz o 
ditado, e sem querer quebrou uma xícara.  
—  Diabos, o que é que há com você? — perguntei perplexo. Ele 

estava extremamente confuso.  
— Me perdoe capitão, tinha certeza que o senhor estava na sua 
cabine. 
— Como você pode ver, eu não estava. 
— Não, senhor, mas eu podia jurar que eu ouvi o senhor se 
mexendo lá, não faz nenhum minuto. É muito extraordinário... 
peço desculpas, senhor (CONRAD, 1985, p. 60). 

 

Outro fator relevante é que o capitão e seu dúplice são da mesma cidade, 

possuem histórias parecidas. Então, o caudilho afirma: “o que me atraía nele era 

que nossas experiências fossem tão idênticas quanto nossas roupas” 

(CONRAD, 1985, p. 32). Acredito que a coincidência também colaborou para a 

figura de Leggatt tornar-se sósia perante o capitão. Ao identificar-se de maneira 

tão íntima com o foragido, o líder do navio vê em seu cúmplice um semelhante. 

A tensão de manter seu cúmplice protegido, de maneira que ele não seja 

descoberto nem pelos seus oficiais e nem por Archbold, faz com que o capitão 

sempre aja de forma estranha. Ele se veste de uma máscara a fim de se proteger 

e, consequentemente, blindar Leggatt de qualquer perigo. Uma evidência de tal 

comportamento do protagonista é quando ele recebe o capitão do Sephora em 

sua nau: 

 

E, no entanto, de que outra forma poderia tê-lo recebido? Não 
com prazer! Seria impossível, por razões de ordem psicológica 
que não preciso enumerar aqui. Meu único objetivo era manter 
distância de seus interrogatórios. Com má vontade? Sim, mas 
rabugice poderia dar margem a perguntas diretas. Uma cortesia 
formal era a maneira mais bem calculada de restringir o homem, 
devido ao fato de se constituir numa novidade para ele e devido 
a sua própria natureza (CONRAD, 1985, p. 53).  

 

Com receio de ser colocado “o sentimento de identidade com o outro à 

prova” (CONRAD, 1985, p. 54), o capitão calcula seu comportamento, e 

desempenha um papel cuja formalidade é essencial para mantê-lo no controle 

da situação.  A esse tipo de comportamento, Jung chama de persona, uma vez 

que esse nome significa a máscara que o ator tem que desempenhar, conforme 

seu papel:  
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Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique 
coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 
convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, 
quando, na realidade, não passa de um papel, no qual fala a 
psique coletiva (JUNG, 2008, p.43, grifo do autor). 

 

A teoria sobre a persona é visível no duplo literário após o Romantismo. 

Como Bravo (2000, p. 276) explica, o sujeito que o “eu” deseja entra em conflito 

com a personalidade, “imagem imposta pela sociedade”, e surge a 

incompatibilidade entre o ser desejado e o “eu” social. O indivíduo acaba por 

criar uma imagem ajustada de acordo com o que a sociedade exige.  

O comportamento inverso também não é um acontecimento estranho, o 

ser humano que procura ser um ideal de pessoa para viver em determinada 

sociedade acaba por criar seu duplo, pois não é ele, é outro. A persona é uma 

máscara usada para tampar o que há de errado ou simplesmente inaceitável 

pela comunidade, mas não deixa de ser o que a pessoa é, faz parte de sua 

personalidade. Essa teoria sobre a persona é visível, por exemplo, em O duplo, 

de Dostoievski. Goliadkin (primeiro eu) é tímido, passa desapercebido pelas 

pessoas, é miserável, não consegue conquistar nem a moça do qual se encanta. 

Frustrado por não agradar a sociedade, Goliadkin vê seu duplo conseguir tudo o 

que ele deseja, inclusive ter seu mesmo nome. No final, o primeiro “eu” se 

suicida. Quando se trata de ser o ideal para a sociedade, os duplos são essa 

ideia formada ou o primeiro “eu” é o ideal e o seu duplo é o monstro que faz 

todas as perversidades para não denegrir a imagem do primeiro, como é o caso 

de O médico e o monstro. Observa-se então, que a persona é uma das máscaras 

criadas pelo indivíduo que desenvolve um duplo, pois a sociedade que o 

corrompe é a mesma que lhe diz que o engrandece: 

. 

A persona é um complicado sistema de relação entre a 
consciência individual e a sociedade; é uma espécie de máscara 
destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre 
os outros e por outro lado a ocultar a verdadeira natureza do 
indivíduo. Só quem estiver totalmente identificado com a sua 
persona até o ponto de não conhecer-se a si mesmo, poderá 
considerar supérflua essa natureza mais profunda. No entanto, 
só negará a necessidade da persona quem desconhecer a 
verdadeira natureza de seus semelhantes. A sociedade espera 
e tem que esperar de todo indivíduo o melhor desempenho 
possível da tarefa a ele conferida; assim, um sacerdote não só 
deve executar, objetivamente, as funções do seu cargo, como 
também desempenhá-las, sem vacilar a qualquer hora e em 
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todas as circunstâncias. Esta exigência da sociedade é uma 
espécie de garantia: cada um deve ocupar o lugar que lhe 
corresponde, um como sapateiro, outro como poeta. Não se 
espera que alguém seja ambas as coisas. Nem é aconselhável 
que o seja, pois seria estranho demais para os outros. Tal 
indivíduo, por ser "diferente", suscitaria a desconfiança (JUNG, 
2008, p. 79, grifo meu).  

 

Portanto, alguns indivíduos para cumprir seu papel perante a sociedade, 

de forma ideal, passam a desempenhar papéis que, por vezes, não condizem 

com sua personalidade. Isso pode ser notado em histórias literárias que abordam 

o tema do duplo, pois, a duplicidade, em muitos casos, não passa de uma 

persona cujo objetivo é ser alguém que, de fato não é, uma figura teatral para 

agradar a sociedade, que em grupo, forma um baile de máscaras. 

Assim como Goliadkin, o capitão, em “O cúmplice secreto”, se sente 

insatisfeito com suas próprias atitudes, porém o seu duplo será benéfico, ao 

contrário do duplo de Goliadkin. A persona criada pelo capitão se constitui a partir 

de um sentimento de proteção sobre seu duplo que o faz se sentir mais seguro 

de si diante da comunidade onde se encontra: sua própria embarcação. A sua 

falta de segurança, juntamente com a falta de respeito de sua tripulação para 

com suas ordens, mostra que ele não age conforme o meio social onde se 

encontra, porém, ele se veste de uma máscara para satisfazer de alguma forma 

as necessidades do navio, pois: 

 

para um homem do mar, existem certas palavras, certos gestos, 
que em dadas ocasiões devem vir naturalmente, tão instintivos 
quanto o piscar de um olho sob ameaça. Certas ordens devem 
subir até os lábios sem que se pare para pensar, certos sinais 
devem se esboçar por si sós, quer dizer, sem reflexão. Mas toda 
essa vigilância inconsciente havia [o] abandonado (CONRAD, 
1985, p. 59). 

 

Assim, “a sociedade espera e tem que esperar de todo indivíduo o melhor 

desempenho possível da tarefa a ele conferida”. Como capitão, o esperado é 

uma postura de liderança e confiabilidade, provavelmente seus oficiais e toda a 

tripulação da nau querem um capitão que lhes inspirem confiança e ordens das 

quais não são duvidosas. Então, o narrador personagem tenta, de alguma forma, 

parecer o mais confiante possível, ele toma atitudes que os outros, não ele, têm 

por corretas, ou quando age por conta própria, não há uma convicção necessária 

se é o certo ou o errado: 
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É claro que, teoricamente, eu podia fazer o que quisesse, sem a 
objeção de ninguém dentro de todo o círculo do horizonte; mas 
trancar a porta de minha cabine e levar a chave eu não ousaria. 
Logo que pus a cabeça fora da gaiuta, vi meus dois oficiais, o 
segundo imediato descalço, o primeiro imediato em longas botas 
de borracha indianas, perto do vão da popa, e o camaroteiro a 
meio caminho da escada de corda da popa conversando com 
eles ansiosamente. Assim que me viu, ele estancou; o segundo 
correu ao tombadilho central gritando uma ordem qualquer e o 
primeiro imediato veio a meu encontro com a mão no gorro. 
Havia uma espécie de curiosidade que não gostei em seus 
olhos. Não sei se o camaroteiro lhes contara que eu estava 
somente “esquisito”, ou se estava completamente bêbado, mas 
sabia que o cara queria mesmo dar uma boa olhada em mim 
(CONRAD, 1985, p. 44). 

 

O capitão não tranca a porta de sua cabine por receio da opinião de sua 

tripulação. Mesmo sabendo que na nau, como um líder, ele pode tomar 

quaisquer atitudes de forma que não firam as leis dos marinheiros. Ao trancar a 

porta, provavelmente, ele pode levantar alguma suspeita, porém sua atitude 

apresenta uma insegurança quanto a sua própria postura de comandante do 

navio, uma vez que não há mal algum em manter a porta fechada, já que a cabine 

lhe pertence. 

A situação se torna mais desconfortante ao perceber que seus oficiais se 

comportam de forma assustada quando o veem. O camaroteiro, para disfarçar 

sua insegurança em relação aos comandos do capitão, sai gritando uma ordem 

qualquer como se estivesse cumprindo um dever do qual, possivelmente, o 

capitão não pediu. Enquanto que o primeiro imediato vai ao encontro de seu 

comandante para certificar como ele está, embriagado ou somente esquisito. 

Essas atitudes representam, de certa forma, uma desconfiança em relação ao 

seu chefe e insegurança a respeito de seu comportamento. O camaroteiro e o 

primeiro imediato acabam por provar que o capitão não mantinha a postura 

convicta que deveria ter perante seus subordinados. 

A insegurança e a busca do autoconhecimento não só fazem o capitão 

criar uma persona, como também o faz criar um duplo, que é o reflexo do 

estranho que habita nele. Essas situações conflituosas trazem o sentimento de 

loucura que ele mesmo reconhece, ele se sente em dois lugares ao mesmo 

tempo, sente a dualidade cada vez mais acentuada. A sensação é física e 

psicológica, o que o faz sentir uma espécie de loucura e irritação. Eu 
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compreendo por meio das palavras do capitão, que ele vive um estado de 

neurose em busca de sua completa personalidade: 

 

Fiquei sentado lá, exausto, olhando para as cortinas, clarear 
minhas ideias diante daquela confusa sensação de estar em dois 
lugares ao mesmo tempo, e muitíssimo aborrecido por uma 
batida irritante na cabeça. [...] De fato, eu sentia a dualidade 
mais que nunca (CONRAD, 1985, p. 42-43). 

 

Esse momento de conflito traz novamente a problemática de Leggatt ser 

ou não um duplo fantasmático ou um duplo sósia. O conflito psicológico do 

capitão que, o tempo todo o leva ao “limite da loucura” (CONRAD, 1985, p. 45), 

pode trazer à tona seu estranho na figura de um outro “eu”. Sendo psicológico, 

seu cúmplice, como um personagem realmente “físico”, é algo duvidoso. 

A existência de Leggatt só se torna mais real quando o capitão do 

Sephora, Archbold, vai até ao navio do narrador personagem e conta para ele o 

ocorrido no Sephora, ou seja, o crime de assassinato cometido por um de seus 

oficiais. A história corresponde a mesma contada por Leggatt, de forma que ele 

não esconde do narrador que havia cometido o assassinato, porém alega ter 

sido em sua legítima defesa. No momento em que Archbold conta sua versão 

dos acontecimentos, o capitão narrador diz que tem problemas de audição e 

pede para falar mais alto com a intenção de que seu dúplice possa ouvir a versão 

do outro capitão. Após Archbold ir embora, os oficiais contam ao capitão o quão 

bárbaro foi o crime. Esse fato não diminui a proteção do capitão para com o seu 

duplo, mas o deixa mais cuidadoso a fim de os outros membros não verem o seu 

cúmplice secreto. 

O narrador teme que a visita de Archbold vem pôr a prova sua identidade 

em relação ao seu dúplice. Como o próprio capitão afirma, os motivos não eram 

morais e sim psicológicos. Essa declaração mostra que o capitão, 

possivelmente, já reconhece que sua perspectiva sobre a imagem de Leggatt 

não é só de um sósia, mas de um homem que representa seu outro eu, o lado 

estranho de sua personalidade que precisa ser (re)conhecido e que o líder do 

Sephora pode, de alguma forma, reconhecer: 

 

Mas havia também o perigo dele quebrar minhas defesas 
abruptamente. Não poderia, eu acho, tê-lo enfrentado com uma 
mentira objetiva, também por razões psicológicas (não morais). 
Se ele ao menos soubesse como eu temia que ele colocasse 
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meu sentimento de identidade com o outro à prova. Mas, tão 
estranho quanto possa parecer (só pensei nisto mais tarde), 
acredito que ele se encontrava um pouco desconcertado com o 
lado reverso daquela situação bizarra, com algo em mim que lhe 
recordava o homem a quem procurava – algo que sugeria uma 
misteriosa semelhança com o jovem de quem ele desconfiara e 
com quem antipatizara desde o início (CONRAD, 1985, p. 53-
54). 

 

A visita de Archbold implica em mais um outro fator, uma vez que ele não 

menciona, em nenhum momento, a aparência semelhante do capitão com 

Leggatt. Archbold conhece o foragido, pois era seu primeiro imediato. Porém, de 

frente com o narrador personagem, provavelmente, se Archbold percebesse 

alguma semelhança entre os protagonistas, ele comentaria, mas não o fez. O 

que mostra que Leggatt talvez não seja o sósia do capitão.  

Porém, real ou não, sósia ou não, Leggatt é o complemento que o capitão 

precisava para sua “individuação13”. O capitão começa a se autoconhecer e sua 

personalidade individual é lapidada ao reconhecer naquele estranho o seu duplo, 

pois Leggatt não era seu sósia como ele acreditava, mas uma projeção de uma 

parte a qual ele precisava para se autoconhecer e tomar iniciativa de sua vida 

como capitão do navio: “a presença de espírito daquele homem começava a 

introduzir um estado correspondente em mim” (CONRAD, 1985, p. 29-30). O 

narrador também reconhece que Leggatt era necessário para se reestabelecer, 

em seu ambiente coletivo e pessoal, e sua personalidade ter a sua completude: 

 

E durante o tempo todo a atividade dupla que tomava meus 
pensamentos distraía-me ao limite da loucura. Eu estava 
constantemente me observando, ao meu eu secreto, como se 
ele dependesse dos meus atos tanto quanto a minha própria 
personalidade dependia: ele lá, dormindo naquela cama, atrás 
daquela porta com a qual eu me deparava sentado na cabeceira 
da mesa. Era realmente como estar louco, e só era pior porque 
um deles tinha consciência disso (CONRAD, 1985, p. 45).  

 

A presença de Leggatt trouxe ao capitão o sentimento de completude. A 

sensação de ser um homem partido, dividido, incompleto é diminuída conforme 

o narrador se aproximava de seu dúplice: “de modo geral, quando me encontrava 

com ele me sentia menos dividido em dois” (CONRAD, 1985, p. 57). E aos 

                                                           
13 Termo utilizado por Jung para definir o processo que tem como meta o desenvolvimento da 
personalidade individual (2000, p.40). 
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poucos, o capitão antes inseguro, passa a liderar sua nau com convicção e sem 

depender da opinião de qualquer outro indivíduo presente naquela embarcação. 

Eu observo sua transformação quando ele narra: “aqui não é o lugar para me 

deter em considerações sobre a gama de sensações que sente um homem 

quando pela primeira vez uma nau se move a seus pés, conforme suas próprias 

ordens, palavras que de ninguém mais dependem (CONRAD, 1985, p. 59). O 

que há perdido no inconsciente do caudilho e o torna um estranho, flui em sua 

consciência, e a sensação de ser um estranho para si mesmo vai 

desaparecendo. 

O protagonista sabe de sua personalidade como o resultado de todo 

acontecimento que se manifesta, o fato de esconder um criminoso, de mentir 

para Archbold, o faz se sentir diferente, mas tudo é necessário para que no final 

ele liberte seu dúplice, e junto com sua partida, o narrador personagem se 

encontre consigo mesmo e se auto estabeleça como líder da nau. Ele chega a 

sentir-se novamente um estrangeiro com a partida de Leggat, ao afirmar: “eu 

agora me esquecia do secreto estrangeiro pronto para partir; só me lembrava de 

que para a nau eu próprio era um total estrangeiro” (CONRAD, 1985, p. 75). 

Porém, o capitão se sente fortalecido por tudo ter dado certo, sente-se realizado 

com suas decisões. Ao se despedir de Leggatt, ele lhe dá um gorro branco de 

dormir, e a vestimenta serve como um bom sinal ao flutuar sobre a água, e faz o 

narrador retomar sua autoconfiança: 

 

Agora eu tinha o que queria, a marca de salvação para os meus 
olhos. Mas mal pensei em meu outro eu, agora ele partira da nau 
para se esconder eternamente de todas as faces amistosas, 
para se tornar um fugitivo, um vagabundo sobre a terra, sem 
sinal da maldição na testa sã, um que servisse a uma mão 
assassina ... e muito orgulhoso para explicar-se (CONRAD, 
1985, 76). 

 

O resultado dessa experiência é positivo para o capitão, pois todos os 

obstáculos psicológicos que não o deixaram cuidar de seu navio e tripulação 

foram dissipados. Ele deixa de ser um estranho para si e para os outros, passa, 

então, a ser um corpo integrante de tudo o que lhe é devido e de 

responsabilidade, inclusive seu próprio “eu”. O capitão descreve a partida de seu 

dúplice como alguém que buscou um novo caminho assim como ele estava 

fazendo a partir daquele momento: 
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Agora ouviam-se as suíças assustadas a dar ordens diversas. A 
embarcação já avançava. E eu estava a sós com ela. Nada! 
Ninguém no mundo ficaria entre nós agora, a lançar uma sombra 
na trilha do conhecimento sem palavras e da atenção calada, da 
comunhão perfeita entre o homem do mar e seu primeiro 
comando. [...] tive tempo, sim, de perceber em vago relance, 
meu gorro branco deixado para trás, a marcar o local onde o 
cúmplice secreto da minha cabine, de meus pensamentos, o 
meu segundo eu, tinha descido ao mar para receber sua 
punição: um homem livre, um nadador orgulhoso de si, 
lançando-se rumo a um novo destino (CONRAD, 1985, p. 77, 
grifo meu). 

 

Após a ida de Leggatt, o sentimento do capitão em relação a sua 

embarcação, é de cumplicidade, pois “ninguém no mundo ficaria entre [eles] 

agora, a lançar uma sombra na trilha do conhecimento sem palavras e da 

atenção calada, da comunhão perfeita entre o homem do mar e seu primeiro 

comando”. Conhecer seu duplo foi conhecer a si mesmo, o capitão, por meio da 

figura de Leggatt, consegue conhecer o seu mais íntimo “eu” e tornar-se um 

indivíduo confiante, com uma “personalidade consciente14”.  

 

 

3.2 O CAPITÃO E A SUA SENSAÇÃO DE SER UM ESTRANHO A SI MESMO 

 

 

A manifestação de um duplo psicológico, por meio da figura de um 

estranho e familiar, no conto “O cúmplice secreto”, mostra a inquietante angústia 

do “eu” em busca do outro perdido em seu inconsciente, a necessidade de um 

indivíduo de autoconhecer para ter autonomia de suas ações e decisões. O 

capitão, perdido em si mesmo, encontra em Leggatt seu outro “eu”. A intensão 

de se criar um duplo foi o resultado de uma projeção a partir de um transtorno 

de personalidade criado por um estranho escondido no inconsciente, mas, ao 

mesmo tempo familiar por já fazer parte da personalidade do capitão, que veio à 

luz com a presença de um indivíduo pelo qual o capitão se identificou, e a partir 

desse encontro, o narrador passa a liderar com destreza sua tripulação e a sua 

nau. 

                                                           
14 Termo designado por Jung ao se referir a uma personalidade que formou-se a partir de conteúdos que 
estavam no inconsciente, mas que em algum momento, vieram à tona para o consciente. 
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Essa sensação de uma inquietante estranheza, como uma perturbação 

psicológica ou desdobramento literário por meio de uma figura assustadora, é 

uma das inquietações psíquicas estudada por Sigmund Freud em seu ensaio “O 

estranho”. Nesse ensaio, Freud (1969, p. 139) explica, por meio de seus estudos 

em dicionários, a etimologia da palavra Unheimlich (estranho), o que pode vir a 

ser essa sensação de estranhamento. A partir das construções vocabulares de 

‘Unheimlich’ e seu oposto ‘Heimlich’, o psicanalista obtém os seguintes 

significados:  Unheimlich: estranho, aquilo que não é agradável, desconhecido; 

e ‘Heimlich’: doméstico, o que é familiar, agradável, mas também o que está 

oculto e fora de vista. Freud comenta que, de imediato, somos levados a 

compreender o “estranho” de acordo com o primeiro vocábulo, como algo 

assustador, já que não é conhecido ou familiar. Porém, o pai da psicanálise 

mostra, a partir de seus estudos, o oposto, pois o “estranho é aquela categoria 

do assustador capaz de remeter ao que é conhecido, de velho, e há muito 

familiar” (1969, p. 139). O psicanalista chega à conclusão que as palavras em 

determinado momento, vão ter o mesmo significado. Além disso, uma das 

palavras, vai dizer: o que deveria ter ficado oculto, porém, veio à tona:  

 

O que mais nos interessa [...] é descobrir que entre os seus 
diferentes matizes de significado a palavra ‘heimlich‘ exibe um 
que é idêntico ao seu oposto, ‘unheimlich‘. Assim, o que é 
heimlich vem a ser unheimlich. (Cf. a citação de Gutzkow: ‘Nós 
os chamamos ‘unheimlich”; vocês o chamam “heimlich”.’) Em 
geral, somos lembrados de que a palavra ‘heimlich‘ não deixa de 
ser ambígua, mas pertence a dois conjuntos de ideias que, sem 
serem contraditórias, ainda assim são muito diferentes: por um 
lado significa o que é familiar e agradável e, por outro, o que está 
oculto e se mantém fora da vista. ‘Unheimlich’ é habitualmente 
usado, conforme aprendemos, apenas como o contrário do 
primeiro significado de ‘heimlich‘, e não do segundo. Sanders 
nada nos diz acerca de uma possível conexão genética entre 
esses dois significados de ‘heimlich’. Por outro lado, 
percebemos que Schelling diz algo que dá um novo 
esclarecimento ao conceito do Unheimlich, para o qual 
certamente não estávamos preparados. Segundo Schelling, 
Unheimlich é tudo o que deveria ter permanecido secreto e 
oculto, mas veio à luz (FREUD, 1969, p. 142, grifo meu). 

 

As explicações de Freud (1969) sobre o estranho e a discussão 

etimológica do vocábulo, que também é uma discussão dos conflitos 

psicológicos sobre a inquietante estranheza, é o mesmo sentimento que o 

capitão de “O cúmplice secreto” narra em sua história. Como ele mesmo declara 
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“restava a mim o lugar de único estranho a bordo [...] O que eu mais sentia, 

porém, era ser um estranho no navio; e se toda verdade deve ser dita, eu era de 

certa forma um estranho para mim mesmo” (CONRAD, 1985, p. 23-24, grifos 

meus). A sensação do capitão em ser um estranho na sua embarcação mostra 

um conflito de um autoconhecimento, e por isso, ele enxerga em seu sósia a 

possibilidade de leitura de sua própria identidade. 

Se para Freud, o “estranho” é “aquela categoria do que é conhecido, de 

velho, e há muito familiar”, em “O cúmplice secreto”, essa característica está 

presente nos relatos do capitão. E esses relatos não só estão ligados aos 

episódios relacionados ao desconhecimento de seus oficiais (que apesar de 

receberem suas ordens, parecem não o respeitar enquanto capitão), mas 

principalmente de ver em si mesmo um estranho. O resultado da conjunção 

desses acontecimentos é a sensação que o capitão experimenta, a de não 

pertencimento à nau. Porém, o enigma de não se autoconhecer em sua 

embarcação está conectado à ideia de que ele procura em si quesitos ainda não 

revelados, mas que por pertencer ao seu mais profundo eu, não deixa de ser 

familiar.  

O capitão reconhece seu sentimento de inquietante estranheza quanto a 

sua personalidade, pois sabe que não está sendo leal a seu próprio eu ao afirmar 

que “embora eu não soubesse até que ponto estava sendo fiel àquela concepção 

ideal de personalidade própria que se tem, e que todo homem secretamente 

estabelece para si mesmo” (CONRAD, 1985, p. 24). A “concepção ideal de 

personalidade” a que ele se refere, é o autoconhecimento de si e ser consciente 

disso. O que falta ao capitão é conhecer o que está guardado secretamente nele 

mesmo. 

O estranho como uma manifestação de algo que se revela e causa uma 

sensação terrível e ao mesmo tempo familiar é a sensação que o capitão 

experimenta ao ver Leggatt surgindo nas escadas. Ele, na angústia de se sentir 

um estranho a si mesmo, e tomando a sua decisão de ficar sozinho, vê surgir na 

escuridão, subindo a escada, um homem nu, pois sua personalidade escondida 

vem à luz como numa metáfora, quando seu duplo “surgia assombroso, 

prateado, pisciforme” (CONRAD, 1985, p. 28). Assim como “Unheimlich é tudo o 

que deveria ter permanecido secreto e oculto mas veio à luz” (FREUD, 1969, p. 
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142) é Leggatt, na figura de um duplo, que traz à tona o que estava oculto no 

capitão e o faz encontrar, aos poucos, consigo mesmo. 

Ressalto que o capitão, ao ver Leggatt, tem uma sensação de terror por 

ver um desconhecido surgir pela escada, mas a partir do momento em que se 

identifica com ele, o protagonista passa a vê-lo como seu sósia, um alguém 

parecido com ele fisicamente e também com sua história de vida. E é a respeito 

desse tipo de acontecimento que Freud (1969, p. 148) faz uma relação dos 

temas estranho e duplo. Para o psicanalista, o duplo é a projeção de algo 

reprimido e que é refletido em um outro self, assim como Leggat é a projeção do 

que estava oculto no capitão.  

A duplicata, no caso de Leggat, é familiar por ser algo conhecido, alguém 

com quem o “eu” se identifica, porém, não deixa de ser estranho por ser uma 

projeção de algo que está sucumbido pelo inconsciente e quando revelado, 

torna-se aterrorizante: 

 

Após haver assim considerado a motivação manifesta da figura 
de um ‘duplo’, porém, temos que admitir que nada disso nos 
ajuda a compreender a sensação extraordinariamente intensa 
de algo estranho que permeia a concepção; e o nosso 
conhecimento dos processos mentais patológicos permite-nos 
acrescentar que nada, nesse material mais superficial, podia ser 
levado em conta na ânsia de defesa que levou o ego a projetar 
para fora aquele material, como algo estranho a si mesmo. 
Quando tudo está dito e feito, a qualidade de estranheza só pode 
advir do fato de o ‘duplo’ ser uma criação que data de um estádio 
mental muito primitivo, há muito superado — incidentalmente, 

um estádio em que o ‘duplo’ tinha um aspecto mais amistoso. O 
‘duplo’ converteu-se num objeto de terror, tal como após o 
colapso da religião, os deuses se transformam em demônios 
(FREUD, 1969, p. 149, grifo do autor). 

 

O encontro do capitão com seu duplo foi um momento de terror, “foi o 

suficiente para que passasse a terrível sensação gelada que me dominara o 

peito” (CONRAD, 1985, p. 28), e após uma breve conversa em que o capitão 

ouve a trágica história de Leggatt, ele o enxerga como sua perfeita cópia, seu 

duplo, e o narrador descreve que “ali, no meio da noite, era como se eu me 

deparasse com o reflexo de mim mesmo nas profundezas de um imenso e 

sombrio espelho” (CONRAD, 1985, p. 31). O foragido torna-se o espelho da alma 

do protagonista, de sua mente, ao passo que esse espelho revela o que há de 

mais oculto no narrador. O espelho pode servir como um reflexo do inconsciente 
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que traz à luz as informações guardadas para o consciente. E nas “profundezas 

de um imenso sombrio espelho” o capitão encontra seu mais íntimo “eu”. 

Leggatt é o estranho familiar que habita no inconsciente do capitão. 

Assim, o foragido se manifesta como que uma personalidade obscura e até então 

desconhecida, porém, íntima, uma vez que já está em seu inconsciente. E tal 

conflito psicológico do capitão justifica-se pelo que Freud (1969, p. 152) explica 

ao concluir o que é, verdadeiramente, a natureza do estranho:  

 

Em primeiro lugar, se a teoria psicanalítica está certa ao 
sustentar que todo afeto pertencente a um impulso emocional, 
qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, 
em ansiedade, então, entre os exemplos de coisas 
assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento que 
amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que retorna. Essa 
categoria de coisas assustadoras construiria então o estranho; e 
deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho era, 
em si, originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. 
Em segundo lugar, se é essa, na verdade, a natureza secreta do 
estranho, pode-se compreender por que o uso lingüístico 
estendeu das Heimliche [‘homely’ (‘doméstico, familiar’)] para o 
seu oposto, das Unheimliche; pois esse estranho não é nada 
novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito 
estabelecido na mente, e que somente se alienou desta através 
do processo da repressão. Essa referência ao fator da repressão 
permite-nos, ademais, compreender a definição de Schelling do 
estranho como algo que deveria ter permanecido oculto mas 
veio à luz (FREUD, 1969, p. 152, grifos do autor).  

 

A inquietante estranheza pode estar relacionada a tentativa do indivíduo 

de ter conhecimento a respeito da sua personalidade em sua plenitude, assim 

como o capitão se sente um estranho para si mesmo na busca de seu 

autoconhecimento, uma vez que “a sensação de ser um estranho” na nau faz 

com que ele busque o seu “eu” mais profundo. Nesse aspecto, o “estranho”, 

como uma manifestação psíquica, tem uma conexão com os estudos sobre o 

inconsciente e sua influência na formação do sujeito, de tal modo que torna-se 

substancial a teoria que abrange esse último assunto. Por isso, a teoria de Jung 

foi fundamental para compreender o processo de formação da personalidade 

conforme as experiências contidas no consciente e inconsciente, da mesma 

forma que a teoria do estranho, de Freud, para a compreensão de que esse 

processo pode causar a sensação de estranheza, até de si mesmo, neste 

momento de busca do autoconhecimento.  

O que permite uma possível leitura de que a personalidade do capitão 
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causa uma sensação de estranhamento, que lhe provoca inquietação, e esse 

estranho é projetado em um duplo que irá salvá-lo, pois somente com o encontro 

dele, o capitão assume seu navio como um verdadeiro líder e recupera sua 

autoconfiança. Não só o capitão assume sua nau como seus marinheiros se 

sentem felizes ao receber as ordens de seu capitão, com a convicção de que o 

capitão está fazendo o que era certo: 

 

Andei para o vão da popa. No convés cheio de sombras, todos 
os marinheiros estavam de pé junto aos traquetes, à espera de 
minhas ordens. As estrelas adiante pareciam deslizar da direita 
para a esquerda. E tudo no mundo parecia tão parado que ouvi 
um comentário sereno, “Ela deu a volta”, passar entre dois 
marinheiros num tom de extremo alívio.  
— Deixe-a continuar e mude a rota.  
As vergas giraram fazendo uma barulheira, e em meio a gritos 
de alegria. Agora ouviam-se as suíças assustadas a dar ordens 
diversas (CONRAD, 1985, p. 76-77).  

 

O transtorno de personalidade, que cria um duplo, também pode 

apresentar-se de outra maneira, como pelo viés narcisista. Este tema é o assunto 

proposto no próximo capítulo que traz o mito de Narciso, suas teorias e possíveis 

interpretações. Todas as informações a respeito do mito servirão de sustentáculo 

para identificar o que há de semelhante no comportamento de Hermann, 

personagem do Desespero, de Vladimir Nabokov, a partir da figura de Narciso, 

uma vez que seu comportamento se assemelha ao da personalidade mitológica, 

até mesmo na sua própria maneira de narrar a história.  

 

 

4.0 HERMANN E A “CURIOSA SENSAÇÃO DE NARCISO A ENGANAR 

NÊMESIS, AJUDANDO SUA IMAGEM A AFASTAR-SE DO REGATO” 

 

 

Um dos recursos clássicos, no que concerne ao desdobramento do duplo 

na manifestação literária, é o reflexo no espelho ou na água. A imagem refletida 

na água, como uma fragmentação do duplo, é encontrada no mito de Narciso, o 

mais belo jovem da Beócia, província da Grécia Antiga. Ao se ver na fonte de 

Téspias, ele se apaixona por sua sombra. A figura espelhada representa, para 
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Narciso, a transposição de um amor impossível pelo seu próprio “eu” em um 

dúplice.   

A partir desse amor por si mesmo representado pela figura narcísica, 

como uma revelação mítica, e as interpretações psicanalíticas atribuídas ao 

comportamento de Narciso, irei analisar neste capítulo, o personagem Hermann 

do romance Desespero, de Vladimir Nabokov.  

Desespero é um romance contado em primeira pessoa por Hermann, o 

protagonista da história. Ele é casado com Lydia, uma dona de casa, que vive 

em função de afazeres domésticos e de agradar seu esposo. Ela tem um primo, 

Ardalion, que está sempre em sua companhia. Ardalion é um pintor fracassado 

e oportunista, que usa de seu parentesco com Lydia para tirar dinheiro de 

Hermann quando precisa.   

O protagonista é vendedor de chocolates, mas sua empresa está falindo. 

Em uma de suas viagens a Praga, a negócio, Hermann conhece Felix, o 

personagem que o narrador atribui como seu dúplice.  

Com desejo de não mais trabalhar, ter uma vida tranquila com sua esposa 

em um lugar calmo, o narrador planeja matar Felix. O objetivo de Hermann é 

forjar a própria morte para pegar o seu seguro de vida. O plano se concretiza, 

porém, o personagem morto em nenhum momento é observado, pelas 

autoridades que analisam o crime, como “alguém” parecido com o narrador. Seu 

delito é descoberto e o protagonista termina sua história no momento em que vai 

ser preso. 

O comportamento de Hermann, durante a narrativa e o próprio processo 

de criação da narração, mostra que ele é um indivíduo egocêntrico. A única figura 

que interessa realmente, ao narrador, é ele próprio. Com base no 

comportamento de Hermann, irei, neste próximo subcapítulo, mostrar a linha 

tênue que existe entre o personagem de Desespero e o personagem mítico 

Narciso. 
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4.1 NARCISO E HERMANN EM UM DIÁLOGO EGOCÊNTRICO   

 

 

O mito de Narciso, há muito conhecido, é referência nos estudos sobre o 

duplo e a psicanálise. É importante observar que existem variantes para a 

narrativa mitológica sobre Narciso, porém a mais conhecida está no livro As 

metamorfoses, de Ovídio. Por esse motivo, essa é a versão que tomo como 

referência neste trabalho.  

Narciso era filho do rio Céfiso e da ninfa Liríope. Desde o nascimento, o 

personagem apresentava uma beleza única. Por essa razão, Liríope procurou o 

oráculo Tirésias para saber o futuro do menino, uma vez que na Grécia Antiga, 

a beleza mortal e singular era algo aterrorizante, pois levava o ser humano à 

hybris, o descomedimento. Tirésias disse a ninfa que a bela criança viveria 

longos anos se ele não visse sua imagem refletida. O tempo passou, Narciso 

completou 16 anos. Ele causava desejos intensos e arrancava suspiros em 

outros jovens, que queriam amá-lo e possuí-lo. Porém, Narciso era dotado de 

um orgulho invencível e ele não deixava ninguém tocá-lo.  

Certo dia, em uma caçada, a ninfa Eco viu o mais belo jovem da Beócia, 

e se encantou. A ninfa passou a seguir Narciso sem que ele percebesse. Em um 

momento, o filho de Liríope se afastou do grupo de amigos e começou a gritar 

por eles. Cada vez que Narciso gritava, Eco respondia, repetindo, toda vez, as 

últimas palavras pronunciadas por ele. Espantado, Narciso pediu a voz que lhe 

respondia para vir encontrá-lo com urgência. Ela atendeu de imediato o convite, 

porém ao se aproximar de braços abertos e se apresentar ao belo jovem, ele a 

rejeitou e foi embora. Por causa do desprezo, Eco, ainda desejando Narciso, se 

isolou e ficou em uma grande solidão. De tristeza, a ninfa não se alimentou mais 

e chegou a definhar. Por fim, transformou-se em pedra, restando-lhe a 

capacidade de repetir apenas os últimos sons. 

A atitude de Narciso provocou a ira nas outras ninfas. Elas resolveram se 

vingar pedindo justiça a Nêmesis que, rapidamente, condenou o protagonista a 

um amor impossível: amar com a mesma intensidade de não poder possuir o ser 

amado. 

Narciso foi até a fonte Téspias para beber água e diminuir o calor de 

verão. Ele foi atraído pelo lugar, uma vez que era cheio de pureza e com águas 

cristalinas. O jovem inclinou-se sobre a fonte e viu sua própria imago (imagem) 



 

58 
 

e sua própria umbra (sombra) refletidas no espelho d’água. Após se ver, não 

pôde mais sair, pois apaixonou-se pela sua imagem. A profecia de Tirésias foi 

cumprida e a maldição de Nêmesis também. 

O deslumbramento, por seu próprio reflexo na água, fez com que Narciso 

ficasse inerte tal como uma estátua. O belo jovem foi condenado a desejar a 

própria imagem. Inutilmente, tentou beijar e abraçar a sua sombra. Assim 

permaneceu até a sua destruição. Ele buscou a morte como forma de aniquilar 

a dor de amar e não poder possuir a si mesmo. Quando procuraram por seu 

corpo, encontraram uma flor amarela com o centro rodeado de pétalas brancas. 

A flor era Narciso.  

O amor exagerado do jovem por si mesmo é a consequência de seu 

egocentrismo e a causa de sua aniquilação. Esse mesmo egocentrismo que 

levou a aniquilação do protagonista do mito foi, também, o que levou Hermann 

ao fracasso. O narrador de Desespero, durante toda a história, mostra que só se 

preocupa consigo mesmo, venera a própria figura e acredita que “conhecia e 

amava [seu] rosto, [ele] estava em muito melhor posição do que os outros” 

(NABOKOV, 1966, p. 16). Possivelmente, Hermann acredita que nada pode 

abalar sua imagem como homem, já que, em sua concepção, ele está sempre a 

um passo à frente de todos os outros. 

Hermann chega a venerar sua imagem assim como Narciso faz com a sua 

sombra na água. O protagonista de Desespero vislumbra sua capacidade por 

ser o próprio criador e criatura de si mesmo, que confessa: “tenho chegado a 

habituar-me tanto a uma visão externa de mim mesmo, sendo ao mesmo tempo 

pintor e modelo, que não é de admirar que falte ao meu estilo a bendita graça da 

espontaneidade” (NABOKOV, 1966, p. 19).  

Não só a história do jovem da Beócia é importante para compreender a 

relação do mito com o amor exagerado por “si mesmo”. Na própria etimologia da 

palavra Narciso, há uma relação dos acontecimentos da narrativa e seu 

protagonista. De acordo com Junito de Souza Brandão (1987, p. 173), os 

significados de Narciso podem ser compreendidos como “torpor, 

entorpecimento” que vem do grego nárke e “encarquilhar, estiolar, morrer”, com 

base no indo-europeu, (s)nerg. Brandão (1987) também relaciona o nome do 

jovem à flor de Narciso, conhecida como “estupefaciente”. Nessa relação, há 

uma associação de beleza e inutilidade, cuja flor tem uma vida breve, é estéril e 
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venenosa, com um “perfume soporífero”. Assim é o jovem Narciso, que 

desprovido de virtudes masculinas, é “estéril, inútil e venenoso”. Existe ainda, 

uma analogia da flor ao nome do filho de Liríope, na qual: 

 

 nárke, como fonte de narcose (sono produzido por meio de 
narcótico), ajuda a compreender a relação da flor narciso com 
as divindades ctônias e com as cerimônias de iniciação, 
sobretudo as atinentes ao culto de Deméter e Perséfone. 
Narcisos plantados sobre os túmulos, o que era um hábito, 
simbolizavam o sorvedouro da morte, mas de uma morte que era 
apenas um sono. Às Erínias, consideradas como 
entorpecedoras dos réprobos, ofereciam-se guirlandas de 
narcisos. Uma vez que o narciso floresce na primavera, em 
lugares úmidos, ele se prende à simbólica das águas e do ritmo 
das estações e, por conseguinte, da fecundidade, o que 
caracteriza sua ambivalência morte (sono)-renascimento 
(BRANDÃO, 1987, p. 174, grifo meu). 

 

As características “estéril, inútil e venenoso” são, também, do narrador de 

Desespero. Hermann se mostra como um homem indiferente, doentio e cínico, 

que acredita ser capaz de enganar a qualquer um, inclusive o leitor. Fazendo 

uma referência ao mito de Narciso, o protagonista do romance, ao apertar a mão 

de Felix, afirma que “só lhe apertei a mão porque isso me deu a curiosa sensação 

de Narciso a enganar Nêmesis, ajudando sua imagem a afastar-se do regato” 

(NABOKOV, 1966, p. 15). Hermann parece ter consciência do quanto sua 

personalidade é parecida com a de Narciso. E, possivelmente, o protagonista de 

Desespero se acha, ainda, mais esperto que o personagem mitológico, uma vez 

que Narciso é amaldiçoado por Nêmesis e morre por sua maldição. Enquanto 

Hermann sente a “curiosa sensação” de enganar o destino que o levou até seu 

dúplice. Porém, o egocentrismo e o autovalor levam ambos a um final trágico: 

Narciso morre e o protagonista, em “desespero”, perde a liberdade. 

A ambivalência do significado da flor de Narciso, “morte (sono)-

renascimento”, corresponde aos acontecimentos e desejos do personagem 

Hermann. O narrador acredita que a morte de seu dúplice irá beneficiá-lo não só 

com o seguro de vida, mas também, com um renascimento em vida. Ele pretende 

assumir a identidade de Felix, mudar para um lugar tranquilo e casar-se 

novamente com Lydia:  

 

Ao fim de algum tempo, sob um nome suposto, irei para a 
companhia dela e, se ela for boazinha comigo, poderei até casar-
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me com ela. Meu verdadeiro nome terá morrido naturalmente 
com meu irmão. Nós nos parecemos (não me interrompa!) como 
duas gotas de sangue e se parecerá ainda mais comigo depois 
de morto (NABOKOV, 1966, p. 122, grifo meu).  

 

É importante explicar a respeito desse trecho que faz parte de uma falsa 

história contada por Hermann. Para convencer sua esposa de que ele precisa 

matar Felix por um bom motivo, ele diz a Lydia, que o “homem”, a quem pretende 

matar, é seu irmão. O protagonista explica a sua mulher que “seu irmão” está 

com depressão desde quando retornou da guerra e, ainda, tornou-se um 

criminoso. Com todos esses problemas, o narrador afirma que “por mais difícil, 

por mais terrível que seja, não se pode negar a um irmão seu último desejo, não 

se pode impedi-lo de fazer o bem, ainda que seja depois de morto” (NABOKOV, 

1966, p. 119). Mas, o que realmente Hermann deseja é o recomeço. Ele não se 

importa quem irá ferir ou quais os meios ele deve usar para conseguir o que 

quer. O amor próprio exagerado leva-o a cegueira e a cegueira não o deixa 

enxergar nada que está à sua volta, a não ser a si mesmo. A consequência é 

que seu desejo não se concretiza como ele espera. 

Esse mesmo amor próprio, exagerado e cego, é o que faz de Narciso um 

dos personagens mais conhecidos da mitologia. Dessa maneira, de acordo com 

Brandão (1987), este mito possui várias interpretações surgidas em tempos 

remotos e que se estenderam até a psicanálise com Freud, Jung e seus 

discípulos: 

 

O mitologema do mais belo dos mortais vem sendo submetido à 
análise, à exegese e a variados tipos de hermenêutica, sem que 
se tenha, até o momento, uma interpretação definitiva, e é pouco 
provável que se venha a tê-la. Como muito bem faz ver Murray 
Stein, "o escape ao intelecto é uma das características dos mitos 
e uma de suas forças, e é precisamente esta qualidade que nos 
leva a reflexões psicológicas mais profundas, que, de outro 
modo, não seriam prováveis" (BRANDÃO, 1987, p. 182).   

 

Dos estudos já realizados sobre as interpretações do mito de Narciso, 

Donaldo Schüler, em seu livro Narciso errante (1994), mostra um leque de 

representações de Narciso, da Antiguidade até a Modernidade.  Observando os 

conflitos que trazem essas representações, Schüler expõe que o 

deslumbramento pela imagem, seja televisiva, fotográfica, entre outras, 

aproxima todo indivíduo a Narciso. Por esse motivo, dentre todos os mitos 
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antigos, “o mitologema do mais belos dos mortais” é o mais influente e de forte 

conhecimento na humanidade. 

O deslumbramento pela imagem na água, que configura como “a natureza 

do amor de Narciso”, é o que separa o mito do filho de Liríope das outras lendas 

de Eros (o deus do amor), segundo Brandão (1987). Esse amor (o de Narciso) 

configura como erro, já que ele escolheu equivocadamente seu objeto de desejo. 

A escolha desse objeto torna uma advertência à violação dos impulsos do amor, 

que deveria ser direcionado a outro. Deste modo, a libido deixa de dirigir-se ao 

outro e retrocede a uma “atividade ‘endopsíquica’: assim, Narciso teria cometido 

um como que incesto intrapsíquico” (BRANDÃO, 1987, p. 183). 

Estar apaixonado por si mesmo, por sua imagem, e ter consciência disso, 

é o que torna trágico o desfecho de Narciso, na narrativa de Ovídio. De acordo 

com Brandão (1987, p. 183), esse sentimento trata-se de um auto-amor e não 

um amor pelo outro. A tomada de consciência, por uma reflexão patológica, leva 

Narciso ao desespero e à morte. Brandão (1987) recorre ao termo “reflexão” com 

base na teoria de Jung e explica que: 

 

reflexão não deve ser entendido como simples ato de pensar, 
mas como uma atitude. A reflexão é uma atitude de prudência 
da liberdade humana, face às necessidades das leis da 
natureza. Como bem o indica a palavra “reflexio”, isto é, 
'inclinação para trás', a reflexão é um ato espiritual de sentido 
contrário ao desenvolvimento natural; isto é, um deter-se, 
procurar lembrar-se do que foi visto, colocar-se em relação a um 
confronto com aquilo que acaba de ser presenciado. A reflexão, 
por conseguinte, deve ser entendida como uma tomada de 
consciência (BRANDÃO, 1987, p. 183, grifo do autor). 

 

A reflexão patológica representa, no mito de Narciso, um “tabu contra a 

vaidade, que é o excesso de auto-amor, e no horror do solipcismo, o eu como 

única realidade” (BRANDÃO, 1987, p.184). E assim como em Narciso, a reflexão 

patológica em Hermann, o leva a um mundo em que o centro de seu universo é 

ele próprio. A reflexão entendida como tomada de consciência é que leva o 

protagonista de Desespero a tentar fazer o leitor acreditar que suas atitudes não 

eram cruéis, e que o seu “eu” não era demoníaco. E essas atitudes, também 

como as de Narciso, tornam o desfecho de Hermann trágico e o leva a criar uma 

terrível aversão ao espelho. Ao referir-se a sua consciência em relação a sua 

própria escrita, o esposo de Lydia chega a afirmar que: 
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Uma ninharia decerto, um capricho — da pena, mas deverão 

ficar espantados quando eu lhes disser que escrevi essa 
baboseira piegas numa agonia de sofrimento e de horror, 
rangendo os dentes, desabafando-me furiosamente, mas, ao 
mesmo tempo, com plena consciência de que aquilo não era 
desafogo de espécie alguma, mas uma refinada tortura e que eu 
nunca libertaria minha alma sombria e soturna por esse método, 
que apenas servia para piorar as coisas (NABOKOV, 1966, p. 

95).  
 

“O sofrimento de horror” descrito por Hermann é o seu ato de retomada a 

tudo que fez para conseguir matar Felix. Ele inclinou-se para trás numa atitude 

reflexiva sobre si mesmo e, assim, recuperou a consciência. A reflexão 

patológica o levou a perceber que “nunca libertaria [sua] alma sombria e soturna 

por esse método”. Tal patologia, conforme Brandão (1987), é o que Jung chama 

de instinto de reflexão, em que “a libido cessa de mover-se em direção ao objeto, 

sofrendo uma 'psiquização' e é desviada para uma atividade endopsíquica”. 

Esse instinto é explicado por Jung (2000), em seu livro A natureza da 

psique humana. Ele confere ao instinto de reflexão a possibilidade de virtude e 

complexidade psicológica, pois é uma característica estritamente humana.  O 

psicanalista também expõe que há cinco instintos com potencial de expressão 

patológica. A patologia é diagnosticada quando um dos cinco instintos passa a 

reprimir os demais a fim de satisfazer-se.  

Narciso é, segundo Brandão (1987, p.184), este desenvolvimento 

patológico chamado “instinto de reflexão”. Esse instinto, por sua vez, refere-se à 

atividade da reflexão, de retornar a si mesmo, que domina e recusa a 

necessidade de alimentação, de sexualidade comum, de novos impulsos ou 

quaisquer outros pensamentos. E se retornar a si mesmo é uma atividade de 

reflexão, essa característica é o que faz de Hermann um outro Narciso. Tudo o 

que há em sua vida é somente para sustentar seu ego, desde o sexo com sua 

esposa até matar alguém a fim de ter uma vida como deseja. Todo e qualquer 

pensamento, atitude, reflexão são voltados para sua própria imagem.  

Hermann, tal como Narciso, ama sua “reflexão” que representa sua alma, 

sua sombra, seu reflexo, sua imagem. Eles amam o que autorrefletem e refletem 

o que amam15, por isso Hermann não pode deixar alguém afrontar seu ego, sua 

                                                           
15 Brandão expõe essa teoria da reflexão de acordo com a interpretação de Frazer sobre o mito 
de Narciso. E explica que o autor de The Golden Bough faz uma relação entre o mito e a 
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imagem e Narciso não pode abandonar sua imagem nas águas da fonte de 

Téspias. Neste tocante, Brandão explica que: 

 

O perigo que oferece o aprofundar-se em demasia na linha 
narcísica de alma e amor-reflexão está não somente na 
autocontenção, no solipsismo, no incesto intrapsíquico, mas 
também no suicídio. De modo explícito, ao recusar comer, 
Narciso se suicidou. Esse suicídio anoréxico foi motivado pela 
desilusão: a imagem querida e amada, que surge no reflexo, não 
possui equivalência no mundo real e objetivo (1987, p. 184). 

 

A morte de Narciso interpretada como um suicídio, segundo Cavalcanti 

(1992, p. 18), também é uma versão de Cônon16. Na sua história, de frente à 

fonte Téspias, o jovem da Beócia se suicida e derrama seu sangue. Ao lado do 

sangue derramado, nasce a flor narciso. 

As interpretações do mito de Narciso, pelo viés neoplatônico, sobretudo 

de Plotino, contribuíram para a compreensão do narcisismo como uma repulsa, 

uma rejeição do mundo-objeto e da relação sujeito-objeto. Sendo assim, Narciso 

representa a queda da alma à matéria e uma ligação da sedução ao mundo 

material das aparências. Por causa dessa queda, é comum uma conexão entre 

espelho e matéria.  O reflexo de Narciso na água, portanto, passa a evidenciar 

um conflito do self com a imagem refletida e expressa uma angústia excessiva 

com a aparência exterior (BRANDÃO, 1987, p. 186). 

Na visão neoplatônica, é importante o símbolo do espelho, pois ele reflete 

o que somos e o que não somos. A relação desse objeto com a matéria revela 

que a alma vislumbra o reflexo dela mesma e apaixona-se por si. Por isso, a 

alma desce para mergulhar na matéria, tenta alcançar seu objeto de amor e 

torna-se prisioneira do cárcere do corpo: “O espelho funciona, dessa maneira, 

para estimular na alma um desejo pelo corpo, pelo distinguível, pela 

particularidade” (BRANDÃO, 1987, p. 186-187). Ao se ver no espelho da água, 

Narciso deseja sua matéria.  

Da mesma maneira que o espelho, como um objeto de reflexo do que 

“somos e o que não somos”, reflete a alma de Narciso, ele também reflete a alma 

                                                           
superstição, “de que nas fontes, lagos e rios esconde-se o espírito das águas, preparado para 
roubar a alma, a imagem do self, que neles, porventura, se refletisse” (BRANDÃO, 1987, p.185, 
grifos do autor). Brandão ressalva que Frazer não pode esquecer de que Narciso já tinha uma 
relação com as águas, já que seu pai, Cefiso, era o deus das águas, e Liríope, a mãe, era uma 
ninfa que habitava rios e riachos.  
16  Cônon é um poeta Grego, contemporâneo de Ovídio. 
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de Hermann. Ainda no capítulo II, o protagonista de Desespero relata que já não 

suporta mais se olhar no espelho. O objeto se tornou um grande inimigo do 

narrador, sua imagem refletida já não é agradável. É importante observar que o 

protagonista conta sua história como uma memória. Porém, ao afirmar essa má 

relação com o espelho, ele se refere ao atual momento em que escreve sua 

narrativa: o pós-assassinato de Felix. Antes do crime, ele não tinha problemas 

com o objeto:  

 

Na véspera de minha partida, Ardalion e Lydia estavam jogando 
paciência enquanto eu caminhava pelo apartamento e me 
inspecionava em todos os espelhos. Naquela época, eu ainda 
estava em muito boas relações com os espelhos (NABOKOV, 
1966, p. 58).  

 

Após o crime de assassinato, a recusa da própria imagem no espelho 

passa a ser um narcisismo invertido, uma vez que sua imagem refletida, não é o 

que deseja ver: 

 

Eis uma palavra que eu odeio [espelho], e que designa uma 
realidade horrível. Não tenho mais essas coisas desde que 
deixei de fazer a barba. De qualquer maneira, a simples menção 
do objeto acaba de me dar um rude choque, quebrando o fio de 
minha história (procurem imaginar o que devia vir aqui — a 
história dos espelhos —); depois, também, há canalhas e 
monstros entre os espelhos; um pescoço nu, ainda que 
ligeiramente se estica de repente para baixo num abismo de 
carne que vai encontrar o abismo que se estende de baixo, numa 
nudez de maçapão rosado que sobe de um ponto abaixo do cinto 
para fundir-se numa só; um espelho canalha despe o homem ou 
começa por achatá-lo e então se produz um touro ou um sapo 
humano sob a pressão de inúmeras atmosferas de vidro; ou 
então se é puxado como miolo de pão e rasgado em dois 
(NABOKOV, 1966, p. 21, grifos meus). 

 

A descrição do que Hermann vê no espelho parece esboçar figuras 

estranhas e monstruosas como “um touro ou um sapo humano sob a pressão de 

inúmeras atmosferas de vidro”. O ato de olhar a si mesmo no objeto o faz 

enxergar alguém que, possivelmente, não gosta de ver. Provavelmente, ele 

percebe em sua imagem refletida os monstros e canalhas que habitam nele 

mesmo, já que “um espelho canalha despe o homem”.  Ao “despir” em frente a 

um espelho canalha, o personagem não só desnuda sua imagem física como 

sua alma.  
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A revelação de outro ser que habita no narrador personagem, 

provavelmente, é pesado demais para ele. Esconder-se de si mesmo é uma fuga 

necessária para que Hermann consiga conviver consigo e suas escolhas que o 

levaram ao fracasso. Entendo a repulsa do protagonista, em relação ao espelho, 

como uma maneira de evitar os acontecimentos que foram provocados por ele 

mesmo, já que esses acontecimentos são um reflexo de uma personalidade 

obscura que o protagonista só reconhece após cometer seu crime. Assim, ele 

esquiva-se da vida e a imagem que ele mesmo criou de si e para si. Destarte, 

Hermann resolve esconder-se por trás de sua barba, como se ela o 

transformasse num estranho para ele mesmo e o escondesse de seu próprio 

“eu”: 

 

E não ter um só espelho em meu quarto é também um direito 
que eu tenho! Na verdade, ainda que me veja diante de um (ora, 
que tenho a temer?) ele mostraria um estranho barbado — 
porque essa barba minha cresceu prodigiosamente e em muito 
pouco tempo também! Estou tão perfeitamente disfarçado que 
sou invisível ao meu próprio eu. O cabelo brota de todos os 
poros. Deve haver um tremendo estoque de pelos dentro de 
mim. Escondo-me dentro dessa selva natural que cresceu de 
mim. Nada há a temer. Tola superstição! (NABOKOV, 1966, p. 
21, grifos meus). 

 

É importante observar que Hermann tenta se enganar para enfrentar uma 

circunstância. Ele só deixa sua barba crescer para não ver em si mesmo, o que 

ele se autorrepresenta. O espelho pode mostrar para o protagonista de 

Desespero seus vários monstros (personalidades) que habitam em sua alma. 

Esconder-se do espelho é esconder-se de si mesmo. Se o espelho não o 

incomodasse tanto, e se seu disfarce com sua barba fosse tão legítimo, ter um 

espelho em seu quarto não seria algo que o inquietaria. E essa contradição 

aproxima mais ainda Hermann de Narciso, pois, conforme Rank (2015, p. 72), 

Narciso entra em uma questão paradoxal, já que é ambíguo no que diz respeito 

ao ego. O amor próprio tão seguro de si, parece ter algo que combate ele mesmo. 

Sua forma de defesa são duas: “pelo medo e pela aversão ante a própria imagem 

no espelho”.  

O ato contemplativo do espelho pode ser caracterizado por dois verbos: 

“ver” e “observar”. Hermann pode se ver no espelho, mas provavelmente não 

pode se observar, pois, “ele [o espelho] só mostraria um estranho barbado”. O 
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ato de “observar” é diferente do ato de “ver”. A distinção entre essas duas ações 

é objeto de estudo realizado por Donaldo Schüler (1994, p. 32). Ele explica que 

“o ver, desamparado de observação, diviniza a sombra. Recém-desperto para o 

perigoso mundo dos sentidos, deixa capturar-se pelo imediato”. Para haver um 

equilíbrio de quem vê e observa, é necessário que “ver” e “observar” caminhem 

juntos, da mesma forma como a razão e a emoção, pois “a observação constata; 

ver gera sonhos, esperança, imaginação, arte. Sem visão, a observação só 

registra; sem observação, a visão ilude (SCHÜLER, 1994, p.34).  

Hermann, arrebatado em si mesmo, não “observa” o que há em sua volta, 

sua visão está presa somente ao ato de “ver”. Sua cegueira o leva a ruina, como 

matar Felix, em benefício próprio. O que acontece também a Narciso é a falta de 

observação, que pode lhe permitir um julgamento e análise dos acontecimentos. 

Os protagonistas egocêntricos se restringem somente ao ato de “ver”, causando-

lhes um aprisionamento. Por consequência, tornam-se escravos da ilusão e do 

deslumbramento. O ato de “ver” congela na firmeza de suas imagens. O filho de 

Liríope, principalmente, só se vê por uma perspectiva, com uma visão limitada 

da própria imagem. O que torna uma tortura: ele não pode abraçar a si mesmo, 

seu reflexo na água. Seu objeto de desejo está fora de seus braços, mãos e 

lábios.  

A tentativa ineficaz de ter contato com o corpo simboliza uma das 

figurativizações dos gestos que caracteriza Narciso. Ovídio poetizou a 

figurativização de Narciso quando escreveu “quantas vezes tentou capturar o 

simulacro e mergulhou os braços, abraçando nada!” (OVÍDIO, 1959, p. 88).  

A vontade de abraçar e beijar a si mesmo como uma característica das 

figurativizações dos gestos é explicada por Flávia Regina Marquetti (2007), ao 

comentar que o gesto de Narciso é “o movimento de tentar tocar algo que se 

encontra fora de alcance, e também a expressão de desalento e prostração” 

(MARQUETTI, 2007, p. 111). Esse movimento é um ponto comum nas 

representações de Narciso.  

Para ela, a pintura de Caravaggio é a que mais bem representa Narciso. 

Uma vez que ele escolheu o instante de maior conflito do mito: o momento em 

que o jovem enamora-se por sua imagem refletida na fonte, é tomado de desejo 

e tenta pegar o “outro”, colocando as mãos na água: “A intensidade erótica 

conseguida no quadro de Caravaggio se deve à força do olhar: mais que 
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qualquer outro sentido, o olhar é capturado pelo objeto, passando a desejá-lo” 

(MARQUETTI, 2007, p. 116). Narciso, com sua visão restrita, tenta alcançar com 

seu objeto de desejo: a sua própria imagem (Ver anexo, figura I). 

Em outro texto, Marquetti (2006) explica que o desejo de Narciso sobre 

sua imagem é uma possível punição dos deuses por ele desprezar os desejos 

de Amínias17. Já que, antes de se conhecer, o filho de Liríope tinha uma 

existência tranquila. Essa tranquilidade ficou entendida como a falta de 

conhecimento do que é a ausência e o desejo: 

 

Dessa forma, podemos acreditar que a punição imposta a 
Narciso, por ele desprezar os desejos de Amínias, foi o de ele 
mesmo conhecer as angústias do desejo, ou melhor, dar-se 
conta do que é o desejo, que até aquele momento lhe era 
desconhecido. Conhecer-se para Narciso era descobrir uma 
ausência e ser capaz de administrá-la, o que Narciso não 
consegue. Gerd Bornheim afirma que o que se deseja não é o 
objeto, e sim o próprio desejo, pois o desejo está concentrado 
em si mesmo. Entretanto, o desejo é necessariamente desejo de 
algo e, independentemente da sequência dos desejos, o que o 
desejo passa a desejar é algo que ele não pode alcançar 
(MARQUETTI, 2006, p. 275). 

 

Portanto, a figurativização de Narciso, ao estender os braços com a 

intenção de alcançar sua própria imagem, é algo inconcebível. Ele não consegue 

abraçar, tocar a si mesmo. O desejo quer algo que não pode conquistar. A 

ausência do objeto de paixão mostra que não só o espelho traduz o amor de 

Narciso, como também o seu ato de tentar obter o que não se pode conseguir. 

E assim, ele provocou a própria morte. 

Hermann, assim como Narciso, deseja algo que não pode obter: sair 

incólume de um crime e abraçar uma nova vida, uma nova identidade, a partir 

de um crime perfeito. Para isso, o protagonista de Desespero criou seu próprio 

simulacro. Esse simulacro tornou o desejo de Hermann em um dissídio, já que 

Felix, provavelmente, não é o seu sósia18, em nada são parecidos. Em nenhuma 

parte da história, alguém que chega a conhecer os dois personagens comenta 

de uma possível aparência, nem mesmo o homem que atendeu os dois 

personagens no hotel:  

                                                           
17 Amínias é um personagem que se apaixonou por Narciso, na versão de Cônon.  
18 Falarei mais especificamente sobre a possibilidade de Felix ser ou não o sósia de Hermann 
no próximo subcapítulo.  
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Se não fosse o meu bigode e as minhas roupas, o pessoal do 
hotel poderia... Mas talvez (continuei a saltitar de pensamento 
em pensamento) as feições dele se tivessem alterado e não 
fossem mais como as minhas, tendo eu, portanto, vindo em vão 
(NABOKOV, 1966, p. 60). 

 

Hermann acredita, ou possivelmente tenta fazer o leitor acreditar, que 

Felix é seu sósia. Ele mesmo admite ser um bom mentiroso, pois um de seus 

“traços essenciais é [seu] jeito fácil e inspirado de mentir” (NABOKOV, 1966, p. 

6). O único propósito de Hermann é uma vida tranquila com dinheiro no banco. 

Da mesma forma que Narciso se apaixona por sua imagem e só a deseja, 

Hermann se fascina pelo seu objetivo e visa somente a concluir seu plano com 

sucesso. Narciso foi vencido pela morte e Hermann pela prisão, que também 

significa uma morte social. Ambos não têm a capacidade de observação para 

perceber que o desejo só os levam a uma cegueira, e, consequentemente, ao 

fracasso. 

É importante esclarecer que esse tópico, que agora encerro, tem a 

finalidade de analisar o personagem Hermann a partir do mito de Narciso. Por 

meio desse estudo, tentei compreender o personagem de Desespero e qual a 

sua relação com o protagonista mitológico. Depois de um estudo cognitivo sobre 

a relação de Desespero e o mito de Narciso, as teorias da psicanálise que 

permeiam a história protagonista mitológico são fundamentais para a 

compreensão do protagonista de Desespero. Para tanto, no próximo tópico, 

essas teorias serão a base para a análise do personagem narrador do romance 

de Vladimir Nabokov. 

 

 

4.2 HERMANN: A FIGURA NARCÍSICA QUE CRIOU O PRÓPRIO SIMULACRO 

 

 

Se a vaidade, a insensibilidade e o emocional entorpecido são 

características da personalidade narcísica, em Hermann elas são bastante 

evidentes. Ele é uma representação de como o narcisismo, como uma 

manifestação psicológica, traz à tona um duplo na literatura. O personagem não 

só criou seu duplo, um simulacro, para renascer em vida, como criou um castelo 
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de areia de mentiras que o levou para a prisão. Seu narcisismo o arrastou para 

um estado de decadência moral e uma morte social. Para tanto, a partir da teoria 

de Freud sobre o narcisismo, irei analisar o comportamento de Hermann por um 

viés psicanalítico, com o objetivo de compreender o comportamento desse 

personagem como uma problemática de personalidade. 

A exegese sobre o mito de Narciso perpassa um itinerário crítico de ordem 

literária, artística, mitológica e vai até à psicanálise. Freud, juntamente com 

Ernest Jones e Otto Rank, são os pioneiros no estudo do comportamento de 

Narciso por um viés psicanalítico. Em um dos ensaios mais importantes sobre o 

tema, publicado em 191419, o pai da psicanálise explica que o ser humano possui 

uma quantidade limitada de energia, a qual ele chama de libido. Quando o ego 

retém a libido, ele chama essa condição de narcisismo. Por vezes, a libido é 

investida no mundo e, outras vezes, no próprio indivíduo. Assim, quanto mais o 

sujeito investir energia nele próprio, menos ele investirá em objetos exteriores e 

vice-versa. Então, a supervalorização de si mesmo gera desvalorização do 

mundo externo. Para haver um equilíbrio, a libido do objeto deve estar comedida 

com a libido do ego. 

No mesmo ensaio, Freud (1975) explica que há uma evolução nos 

estudos sobre o narcisismo. A princípio, ele analisa tal condição patológica como 

um processo entre as fases do autoerotismo e do amor por objetos externos. 

Como a criança ainda não tem conhecimento do mundo externo neste processo, 

a primeira relação de amor é com ela mesma, seu próprio corpo. E o amor pelo 

objeto externo só é possível após a fase de criança para adulta. 

Depois, Freud propôs uma perspectiva levando em consideração os 

desejos sexuais e o instinto. Quando a pulsão auto-erótica se concentra com 

prioridade na zona genital é chamada de narcisismo primário. Nesta situação, é 

possível a pessoa tornar para si mesma um objeto de desejo antes de escolher 

objetos exteriores. Já o narcisismo secundário remete-se ao retorno da libido ao 

ego, depois de atribuído a objetos exteriores. Ou seja, a satisfação do desejo 

                                                           
19 O ensaio é intitulado “Sobre o narcisismo, uma introdução”. A introdução do ensaio, escrita por 
Rickman (1937) em uma tradução realizada por ele em A General Selection from the Works of 
Sigmund Freud, explica que “Freud já vinha empregando o termo [narcisismo] há muitos anos. 
Sabemos por Ernest Jones (1955, 388) que numa reunião da Sociedade Psicanalítica de Viena, 
a 10 de novembro de 1909, Freud havia declarado que o narcisismo era uma fase intermediária 
necessária entre o autoerotismo e o amor objetal” (FREUD, 1972, p. 44). 
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não se concentra em um órgão, mas sim no “ego”. Em seu texto “O Ego e o Id”, 

Freud afirma que: 

 

Bem no início, toda a libido está acumulada no id, enquanto que 
o ego ainda se acha em processo de formação ou ainda é fraco. 
O id envia parte dessa libido para catexias objetais eróticas; em 
consequência, o ego, agora tornado forte, tenta apoderar-se 
dessa libido do objeto e impor-se ao id como objeto amoroso. O 
narcisismo do ego é, assim, um narcisismo secundário, que foi 
retirado dos objetos (1972, p. 29). 

 

O ego torna-se o sistema de ligação responsável pela unificação de todas 

as funções do organismo. Por isso, para Freud (1972), há uma divisão desde o 

início da vida entre o que é instinto sexual e instinto do ego. O amor narcisista é, 

portanto, um investimento da libido no próprio indivíduo, ao contrário do amor 

erótico, que é investido em outra pessoa. 

Se a principal característica do amor narcísico é o investimento da libido 

no próprio sujeito, em Desespero, esse amor é evidente no personagem 

Hermann. O narrador mostra, em sua história, uma paixão exagerada por si 

mesmo. Observo que durante toda a narrativa, o comportamento do protagonista 

apresenta tanto o narcisismo primário quanto o narcisismo secundário. Ele é seu 

próprio objeto de prazer. Em uma cena, ele descreve bem o encanto que é 

apreciar a si mesmo fazendo sexo com sua esposa. Seu erotismo é voltado para 

sua própria capacidade de ver-se como o condutor de um ato prazeroso e 

sensual: 

Eu estava na cama com Lydia, concluindo a breve série de 
carícias preparatórias a que ela se julgava com direito, quando 
tinha de repente consciência de que o diabólico Outro me havia 
tomado o lugar. Meu rosto estava enterrado nas dobras do seu 
colo, as pernas dela tinham começado a fechar-se sobre mim, o 
cinzeiro tinha caído da mesa de cabeceira, o universo tomava o 
mesmo caminho — mas ao mesmo tempo, de maneira 
incompreensível e deliciosa, eu estava de pé nu no meio do 
quarto, com uma das mãos apoiada nas costas da poltrona onde 
ela deixara as meias e as calcinhas. A sensação de estar em 
dois lugares ao mesmo tempo me excitava extraordinariamente. 
Mas isso nada foi em comparação com os desenvolvimentos 
posteriores. Na minha impaciência por dividir-me, levava Lydia 
para a cama mal acabávamos de jantar. A dissociação havia já 
chegado a uma fase perfeita. Sentava-me numa poltrona a meia 
dúzia de passos da cama na qual Lydia tinha sido 
convenientemente colocada e distribuída. Do meu posto de 
observação mágico, vi as ondulações percorrerem e sulcarem 
minhas costas musculosas, sob a luz de laboratório de um abajur 
ao pé da cama que tirava um reflexo de madrepérola dos joelhos 
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rosados de Lydia e um brilho de bronze dos seus cabelos 
espalhados no travesseiro — que eram quase as únicas partes 
dela que eu podia ver enquanto as minhas grandes costas não 
haviam ainda escorregado para sustentar a sua metade 
dianteira ofegante diante do público. A fase seguinte se verificou 
quando descobri que quanto maior era o intervalo entre os meus 
dois eus, maior era o meu êxtase. Costumava, por isso, sentar-
me de noite para noite alguns centímetros mais longe da cama, 
até que dentro em pouco as pernas de trás da poltrona 
chegaram ao batente da porta aberta. Acabei por ver-me 
sentado na sala-de-estar enquanto amava no quarto 
(NABOKOV, 1966, p. 26 – 27, grifos meus). 

 

O ato de autoadmiração leva Hermann ao êxtase. O que o excita de 

verdade não é sua esposa, mas o poder que ele tem de dar prazer a Lydia. O 

narrador chega a ter “impaciência por dividir-[se], levava Lydia para a cama mal 

[acabava] de jantar”. Na sua insanidade, ele desdobra-se a fim de se ver ali, 

sentado, como um espectador de sua própria ação.  

A sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo e poder admirar 

seu corpo em um momento erótico são exemplos de como o narcisismo em 

Hermann se torna mais evidente.  Assim, para esse acontecimento nefasto, ele 

cria um outro eu idêntico a sua personalidade, um duplo de si mesmo numa 

imagem que ele atribui como diabólica. Pois, o próprio Hermann assume também 

um comportamento diabólico, já que ele cria um plano para assassinar Felix a 

fim de assumir o seu lugar. Isso sim, é ser uma personagem diabólica. 

Ao criar seu duplo, o protagonista admira sua cópia, e ambos são seu 

próprio objeto de prazer. Hermann senta-se em um: “posto de observação 

mágico, [que vê] as ondulações percorrerem e sulcarem [suas] costas 

musculosas” enquanto “não haviam ainda escorregado para sustentar a sua [de 

Lydia] metade dianteira ofegante diante do público”.  

A falta do amor erótico faz com que Hermann concentre toda a libido em 

si mesmo. Ele não investe amor e nem desejo na figura de sua esposa, mas no 

seu próprio corpo e afirma que se vê “de maneira incompreensível e deliciosa, 

[...] de pé nu no meio do quarto com uma das mãos apoiada nas costas da 

poltrona onde ela [Lydia] deixara as meias e as calcinhas”. 

Outra evidência de uma autoadmiração é o momento quando Hermann 

narra “que quanto maior era o intervalo entre os [seus] dois eus, maior era o [seu] 

êxtase”. Não é suficiente se admirar como expectador de seus próprios atos 

sexuais. Quanto mais distante observa, maior é seu deslumbramento. Esse 
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fascínio pode ser compreendido como o mesmo de Narciso por seu reflexo na 

água, a imagem de si mesmo passa a ser o próprio objeto de desejo. Hermann 

quer mais, ele aspira fazer de seu momento uma cena teatral, em que ele pode 

se ver e ver Lydia de ângulos que só um binóculo forneceria: 

 

Mas não bastava. Queria descobrir algum meio de afastar-me 
no mínimo cem metros do palco iluminado no qual representava. 
Desejava contemplar aquela cena de alcova de alguma remota 
galeria superior dentro de uma névoa azul sob as fluidas 
alegorias da abóbada estrelada, contemplar um casal pequeno 
mas muito ativo por meio de binóculos de teatro, de binóculos 
de campanha, de um tremendo telescópio ou de instrumentos 
ópticos de alcance ainda desconhecido que cresceriam na 
mesma proporção do meu arroubo em aumento. Na realidade, 
nunca passei do consolo na sala-de-estar e, ainda assim, tive a 
minha visão da cama prejudicada pela ombreira da porta, coisa 
que eu podia remediar fazendo a cama refletir-se no oblíquo 

speculum ou spiegel20 (NABOKOV, 1966, p. 27). 
 

Hermann acredita que sua mulher, descuidada e estúpida, o ama por 

inteiro. Mas, durante a narrativa, observo um comportamento e uma 

cumplicidade entre Lydia e Ardalion, que pode ser interpretado como um caso 

amoroso, pois vivem sempre juntos. Como o narrador conta, certo dia “Lydia 

estava deitada na cama de Ardalion fumando e semivestida, isto é, sem sapatos 

e com uma combinação verde amarfanhada” (NABOKOV, 1966, p. 91). A cena 

deixa implícito que, possivelmente, acontece algum tipo de affair entre a esposa 

do narrador e o primo pintor.  Porém, Hermann tem uma ideia fixa de que todos 

gostam dele, mesmo que seja por sua falsa ajuda. Por isso, acredita que sua 

esposa o ama fielmente:  

 

É curioso que, embora eu não tivesse a menor dúvida a respeito 
da capacidade de minha mulher e soubesse muito bem quanto 
ela era pouco inteligente, esquecida e, não tinha o menor receio 
quanto a ela, tanto eu acreditava que a dedicação que tinha por 
mim a faria tomar instintivamente o caminho certo, livrando-a de 
qualquer descuido e, ainda mais, forçando-a a guardar o meu 
segredo (NABOKOV, 1966, p. 130, grifo meu). 

 

O narcisismo de Hermann é descomedido a ponto de lhe deixar cego, ou 

por acreditar que sua mulher jamais o trai ou ele até pode saber da possível 

                                                           
20 Vidro ou espelho. 
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traição, mas não se importa com ninguém além de si mesmo. Em sua narração, 

compreendo que ele acredita que sua mulher o admira e é submissa aos seus 

caprichos. E, além de sustentar Lydia, Hermann ainda ajuda Ardalion. A cegueira 

do protagonista não permite que ele perceba ou se importe em compreender 

que, por trás daquela presença tão constante do primo de Lydia, Ardalion o odeia 

e lhe deseja mal. Mesmo o narrador dando dinheiro sempre que o pintor precisa, 

o desejo de Ardalion é que o esposo de sua prima seja aniquilado: “não sei, nem 

quero saber ‒ disse Ardalion. ‒ De qualquer maneira, ele vai ser decapitado este 

ano por sonegação de lucros” (NABOKOV, 1966, p. 96). Nessa fala, é possível 

observar que, apesar do benefício, o pintor não espera que tudo ocorra bem na 

vida Hermann. 

O protagonista é capaz de qualquer coisa para manter seu ego em 

posição superior. Para isso, Hermann trata mal sua mulher como uma forma de 

manter protegido seu narcisismo. A maneira como o protagonista conversa com 

Lydia, se ela não concorda com ele, Hermann faz sua esposa se sentir culpada 

e inferior. O modo de referir-se a ela é quase sempre negativo: 

 

Chamar minha alegre, vazia e não muito brilhante Lydia de 
mulher “atordoada” e — qual foi a outra expressão que ele usou? 
— “despedaçada”; sugerir alguma espécie de divergência entre 
mim e ela, é realmente demais... Não sei que palavras posso 
empregar para definir essa ação. Não existem essas palavras 
(NABOKOV, 1966, p.177, grifo meu). 

 

As características atribuídas a Lydia, neste trecho, mostram que Hermann 

vê em sua mulher um “ser” mesquinho, com capacidades inferiores e desprovida 

de inteligência. A arrogância e o egocentrismo do protagonista, possivelmente, 

sugere que ele não se importa ou não vê suas atitudes como nocivas a sua 

esposa. Para ele, “sugerir alguma espécie de divergência entre [ele] e ela, é 

realmente demais”. Na visão de Hermann, a perfeição só é inerente a ele próprio, 

por isso ele é o parceiro de si mesmo, pois Lydia não consegue alcançar essa 

perfeição na qual ele atribui a própria figura.  

O narrador, provavelmente, não ama sua esposa, mas ama a forma como 

ela demonstra amá-lo:  

 

Às vezes, eu ficava sem saber por que era mesmo que a amava. 
Talvez fosse pela quente íris cor de avelã de seus olhos macios 
ou pela ondulação natural nos seus cabelos castanhos de 
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qualquer maneira penteados ou, então, pelo movimento de seus 
ombros roliços. Mas a verdade era provavelmente que eu a 
amava porque ela me amava. Eu era para ela o homem ideal, 
inteligente e corajoso. E ninguém se vestia melhor do que eu 
(NABOKOV, 1966, p. 25, grifo meu). 

 

Em sua narração, o protagonista se coloca como um “homem ideal, 

inteligente e corajoso”. Compreendo assim que Lydia, uma mulher “não muito 

brilhante”, na perspectiva do narrador, tem privilégio de estar casada com ele, 

um “homem” tão cheio de boas qualidades.  

Hermann é rude ao conversar com ela. O protagonista utiliza de palavras 

vulgares para dirigir-se a sua esposa, como se ele necessitasse de tal 

comportamento para autoafirmação. Pois, qualquer perigo eminente ao seu “eu”, 

ao que envolve tudo o que está ao seu redor, deve ser esmagado rapidamente. 

Essa necessidade de autoafirmação, que o narrador demonstra em sua história, 

é uma autoproteção a sua identidade, assim como Freud explica que “o ego não 

tem correntes sexuais, mas apenas um interesse em sua própria autoproteção e 

na preservação do seu narcisismo” (FREUD, 1972, p. 71). Por isso, manter Lydia 

como uma mulher em situação de desprezo e manipulada, de maneira que ela 

se sinta dependente dele e de sua opinião, assegura o ego de Hermann, 

alimenta e protege seu narcisismo: 

 

Não se preocupe com bobagens [comenta Hermann]. O futuro 
resolverá tudo isso. Francamente, francamente (e minha voz se 
transformou de repente num grito estrangulado) francamente, 
você é uma verdadeira cretina! [...]   Perdão, perdão ‒ disse ela 
com a voz entrecortada. ‒ Você tem razão, sou mesmo uma 
cretina, mas me perdoe (NABOKOV, 1966, p. 123). 

 

A relação entre o casal mostra que ela se sente submissa e 

intelectualmente inferior ao seu esposo. Porém, o relacionamento de Hermann 

e Lydia é baseado em uma estrutura formada por pilares de mentiras. Além da 

possível traição da esposa, o protagonista casado há dez anos com ela conta-

lhe falsas histórias sobre seu passado, sobre quem ele realmente é. Portanto, o 

homem que Lydia ama não é o mesmo com quem ela está casada:  

 

Talvez com o sentimento mal definido de que, encarecendo a 
imagem do homem que ela amava, eu lhe estava fazendo de 
certo modo uma retribuição e praticando uma boa ação para ela 
a fim de fazê-la feliz, aproveitei-me de sua confiança e durante 
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os dez anos em que vivemos juntos contei-lhe tamanho montão 
de mentiras sobre mim mesmo, sobre o meu passado e as 
minhas aventuras que estaria acima de minhas forças guardar 
tudo na cabeça, fichado para referência (NABOKOV, 1966, p.25, 
grifo meu). 

 

A mentira, possivelmente, é uma forma de Hermann sentir-se vivo em uma 

vida fantasmática e admirar, por um ângulo externo, a figura que ele representa 

para si mesmo. O motivo que, provavelmente, leva Hermann a se refugiar em 

um mundo de fantasias, é ver em seus sonhos um lugar perfeito para a sua 

imagem perfeita: 

 

Não se passava um dia sem que eu contasse alguma mentira. 
Mentia como o rouxinol canta, em êxtase e esquecido de mim 
mesmo, deleitando-me na nova harmonia de vida que eu estava 
criando. Por esse doce mentir, minha mãe me dava um tapa nas 
orelhas e meu pai me sovava com um chicote de montaria que 
tinha sido um nervo de boi. Isso não me desanimava de maneira 
alguma; muito ao contrário, estimulava o voo de minhas 
fantasias. Com o ouvido zonzo e o assento em fogo, deitava-me 
de bruços entre as altas plantas do pomar e ali assobiava e 
sonhava (NABOKOV, 1966, p. 42-43).  

 

“[Seu] jeito fácil e inspirado de mentir” é o motivo pelo qual o leitor não 

sabe até que ponto quem é Hermann e o que é confiável na sua narrativa. A vida 

dele é uma representação para ele mesmo. E desde que tudo que aconteça seja 

em seu benefício, ele não se importa com os meios e as consequências de seus 

atos. Até quando Hermann parece ajudar alguém, não é com boas intenções. 

Ele só deseja se livrar da pessoa ou obter êxito em seus planos. Como exemplo 

desse comportamento, o protagonista manda dinheiro a Felix para que ele venha 

a seu encontro e depois o mata. Dá a Ardalion mil marcos para ele ir para a Itália 

e assim, fica sozinho para que se concretize seu plano:  

 

Ardalion, com a ajuda de Lydia, preencheu o formulário de 
requerimento, depois do que, lhe disseram que o visto só estaria 
pronto dentro de quinze dias no mínimo. (Eu tinha um mês à 
minha frente até 9 de março; na pior das hipóteses, eu poderia 
escrever a Felix, mudando a data.) Afinal, em fins de fevereiro, 
Ardalion recebeu o visto e comprou a passagem. Além disso, 
dei-lhe mil marcos que, segundo eu esperava, lhe durariam dois 
ou três meses (NABOKOV, 1966, p. 115). 
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Observo neste trecho a frieza emocional de Hermann, ele fala a respeito 

da morte de Felix como se fosse um evento qualquer que pode ser adiado, “no 

pior das hipóteses”. O que mostra o quanto seu emocional por outro ser é 

insensível e o quanto seu amor por si próprio é ilimitado ao ponto de só pensar 

somente nele.  

Como já sabemos, o amor ilimitado de si mesmo levou Hermann ao 

fracasso, mas essa característica também é o que, também, pode criar um duplo 

na tentativa de escapar da morte. Assim, este é o próximo assunto do qual irei 

analisar no próximo subcapítulo de acordo com as teorias de Freud (1969) e 

Rank (2015).  

 

 

4.3 A PERFEIÇÃO E AFALTA DE CAUSA E OBJETIVO DE FELIX ENCHIAM 

HERMANN DE UM TEMOR RESPEITOSO: ERA NARCISO A ANUNCIAR A 

MORTE 

 

 

O amor ilimitado de si mesmo não permite que Hermann enxergue, em 

suas atitudes, uma possível consequência negativa voltada para ele mesmo. 

Esse amor também elucida o motivo do narcisismo trazer à tona um duplo, uma 

vez que Freud (1969) explica em seu ensaio “O estranho”, que a ideia de se ter 

uma cópia veio do amor ilimitado de si mesmo, “do narcisismo primário que 

domina a mente da criança e do homem primitivo”. Porém, após a superação 

desta fase, a dualidade tem um papel invertido, pois “depois de haver sido uma 

garantia da imortalidade, transforma-se em estranho anunciador da morte” 

(FREUD, 1969, p. 148). A princípio, a duplicata é uma garantia para a 

permanência imortal do ego, uma negação da morte. 

O duplo ligado ao tema de Narciso como presságio de morte é também 

um estudo realizado por Otto Rank (2015). Ele expõe que a dualidade está ligada 

ao mito de Narciso por meio da morte, não só por temer o fim da vida, mas por 

medo de perder a beleza e a juventude. Como exemplo, o estudioso cita Dorian 

Gray, que é uma personificação de Narciso. Dorian chega a dizer que quando 

envelhecer irá se suicidar, pois é extremamente apaixonado por sua figura, é tão 

egocêntrico que não consegue amar outra pessoa. 



 

77 
 

Esse medo da morte, que traz à tona um duplo, pode ser visto por uma 

outra perspectiva no romance Desespero. O fim da vida simboliza, para o 

protagonista, um renascimento. A morte do dúplice não assegura a Hermann a 

imortalidade, nem beleza, muito menos a juventude, mas lhe assegura algo do 

qual deseja: renascer em uma outra identidade. Ele almeja se tornar escritor, 

morar em um lugar sossegado com sua esposa, porém, está falido. Após 

conhecer Felix, o narrador tem a ideia de matá-lo.  

O encontro de Hermann e Felix é caracterizado pelo narcisismo como um 

estranho anunciador da morte, uma vez que esse encontro trouxe um duplo 

como o presságio de morte, não só do primeiro eu como do seu dúplice. Três 

eventos de morte estão fadados a acontecer. 

O primeiro é que Felix morre assassinado pelo narrador. A morte do sósia 

dá a Hermann uma certa “imortalidade” de seu ego, pois ele usurpa da identidade 

de seu dúplice. Para efeitos sociais, o protagonista está morto e seu duplo está 

vivo, já que o “primeiro eu” renasce na figura de Felix. Daí o duplo narcísico como 

símbolo da imortalidade. Este é o segundo fado da morte. Mas o terceiro e último, 

desnuda o segundo evento. A partir do momento em que o crime de Hermann é 

descoberto, Felix está morto para efeitos sociais e físicos. E o resultado é a 

prisão do narrador, que não é uma morte física, mas uma morte social. 

O segundo evento seria perfeito para Hermann, pois na concepção do 

protagonista, Felix passa perfeitamente por seu sósia: “a saber, o seguinte: 

tínhamos feições idênticas e, num estado de repouso perfeito, essa semelhança 

era flagrantemente evidente, e que é a morte senão uma fisionomia em paz” 

(NABOKOV, 1966, p.16). A semelhança, para Hermann, ainda é mais visível 

quando Felix está dormindo. Portanto, seu dúplice pode representar, depois de 

morto, a obra perfeita do protagonista e assim ele pode obter o que deseja: 

 

E há outra coisa que eu gostaria de dizer sobre minhas 
tendências póstumas. Embora no fundo da alma eu não tivesse 
quaisquer apreensões a respeito da perfeição de minha obra, 
acreditando que na floresta preta e branca jazia um morto 
perfeitamente parecido comigo, entretanto, como um noviço 
genial, ainda desabituado do gosto da fama, mas estuante do 
orgulho que acompanha o vigor próprio, eu desejava 
dobrosamente que aquela minha obra-prima (concluída e 
assinada a 9 de março numa floresta sombria) fosse apreciada 
pelos homens ou, por outras palavras, que a impostura — e toda 
a obra de arte é uma impostura — tivesse êxito; quanto aos 
direitos autorais, por assim dizer, pagos pela companhia de 
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seguros, isso era para mim um assunto de importância 
secundária. Sim, eu era o puro artista romântico (NABOKOV, 
1966, p. 153). 

 

O narcisismo de Hermann faz com que ele compreenda seu ato como 

uma obra de arte. A morte é para ser o ápice do enredo em que ele se torna 

herói, não só como assassino, mas também, com uma boa história para 

escrever. Porém, para o desespero do narrador, os acontecimentos não ocorrem 

como ele prevê.  

É importante ressaltar que, o renascimento de Hermann não ocorreu com 

sucesso devido a sua própria criação de um duplo narcísico que só existia para 

ele mesmo. Pois, com a morte de Felix vem à tona um paradoxo em relação a 

“semelhança entre os dois”. Como a história de Hermann não acontece da forma 

que ele planeja, o assassinato é investigado. Ardalion acompanha Lydia nos 

depoimentos. Revoltado com a situação relatada pela polícia, o pintor escreve 

uma carta para o protagonista com a finalidade de reforçar e confirmar que todos 

os seus objetivos resultaram em fracasso: 

 

E é essa a situação. Não basta, porém, matar um homem e vesti-
lo adequadamente. Há necessidade de mais um pequeno 
detalhe, a saber: semelhança entre os dois. Mas no mundo 
inteiro não há, nem pode haver, dois homens iguais, por mais 
que sejam disfarçados. Na verdade, não houve qualquer debate 
em torno de tais sutilezas, pois a primeira coisa que a polícia 
disse a ela foi que tinham encontrado um homem morto com os 
papéis do marido dela, mas que não era esse marido. [...] Saiba 
para seu governo, meu caro, que esses pequenos truques com 
seguros de vida são conhecidos há séculos. Posso até dizer que 
o seu caso é um dos mais primários e comuns que é possível 
imaginar (NABOKOV, 1966, p.175 – 176, grifos meus). 

 

A carta de Ardalion e a capacidade do narrador na arte de mentir deixam 

mais protuberante a dubiedade sobre a verdadeira identidade de Felix, como 

sósia de Hermann, na narração. Por esse motivo, é possível afirmar que o 

protagonista atribui a Felix o ônus de ser seu dúplice, mas não posso assegurar 

que a personagem “sósia” é realmente uma cópia do narrador, uma vez que 

Ardalion, em sua carta, garante que “não houve qualquer debate em torno de 

tais sutilezas”.  

Dois episódios também contribuem para a dúvida em relação a postura 

do narrador a respeito de Felix ser seu duplo. O primeiro é que Hermann, durante 
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a narração, tenta convencer o leitor de que não há dúvida que exista semelhança 

entre ele e seu dúplice, porque deseja a todo custo que seu leitor acredite em 

sua história: 

 

Que vontade eu tenho de convencê-los! E hei de convencer! 
Forçarei todos vocês, seus patifes, a acreditar... Mas presumo 
que as palavras por si sós, em vista da sua natureza especial, 
são incapazes de transmitir visualmente uma semelhança desse 
tipo. As duas caras deviam ser apresentadas lado a lado, por 
meio de cores reais e não de palavras (NABOKOV, 1966, p. 17). 

 

O segundo episódio refere-se a problemática de que Hermann até pode 

acreditar, mediante sua loucura, que Felix é realmente parecido com ele, porém 

só ele vê tal semelhança. Esse questionamento surge por saber que, mesmo 

sendo cínico e mentiroso, o narrador talvez não se arriscasse a ponto de matar 

um homem, só por ter a mesma altura, para pegar o próprio seguro de vida, uma 

vez que, obviamente, sua prisão seria efetuada. Tal problemática pode ser 

evidenciada quando o protagonista pede a Lydia que avise seu advogado, 

Orlovius, no dia seguinte, sobre seu desaparecimento. O protagonista não 

sugere que sua esposa espere algum tempo para o corpo começar a se 

decompor e assim chamar o advogado: 

 

Por isso mesmo, quero que me ouça com a maior atenção. Na 
manhã do dia 10, você telefonará para Orlovius e dirá que não 
sabe de mim, que eu não dormi em casa e ainda não voltei. 
Perguntará a ele o que deve fazer e agirá de acordo com as 
sugestões dele. De um modo geral, deixe-o tomar conta do caso 
e fazer tudo, como avisar a polícia, etc. O corpo aparecerá sem 
demora. É essencial que você pareça acreditar que eu estou 
realmente morto (NABOKOV, 1966, p. 125). 

 

Ao contrário, Hermann acredita que a “fisionomia deveria ter adquirido 

uma aparência marmórea” após um dia de morto, e a decomposição é que 

poderia mudar as “semelhanças” que há entre eles: 

 

Ora, uma só noite não poderia ter operado tal decomposição no 
homem. Ao contrário, a sua fisionomia deveria ter adquirido uma 
aparência marmórea, que cinzelaria mais fundamente a nossa 
semelhança. Mas ainda que o corpo tivesse sido encontrado 
alguns dias depois, dando tempo à morte caprichosa de 
adulterá-la, as diversas fases de decomposição não poderiam 
deixar de corresponder à minha (NABOKOV, 1966, p. 160, grifo 
meu). 
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Hermann, da mesma maneira que Narciso, ao entregar sua alma ao amor 

exagerado por si mesmo, negou o amor ao próximo e sua escolha o levou ao 

fracasso. Ao matar Felix, o protagonista cometeu um “suicídio” social. Seu maior 

dissídio foi não enxergar o que realmente estava ao seu redor, e sim, só foi capaz 

de amar e venerar seu próprio corpo, sua própria alma. E como ele esperava, 

não conseguiu “enganar Nêmesis, ajudando sua imagem a afastar-se do regato”. 

 

 

4.4 HERMANN E SEU “GENTIL LEITOR” NA CONSTRUÇÃO DE UMA 

NARRATIVA NARCISISTA 

 

 

Se a principal característica de Hermann é ser o espelho de Narciso, esse 

atributo não lhe faltaria como reflexo no seu próprio ato de criação de sua 

narrativa. O grau de narcisismo dele é tão enfatizado que além de se comportar 

como Narciso, ao falar da sua própria personalidade, ele justifica seu 

comportamento no tipo de narrativa que constrói. Em determinados momentos, 

ao falar da própria história que ele está contando, o narrador comenta o seu 

processo interno de criação da ficção. Ao mesmo tempo que ele desnuda a sua 

própria narrativa, Hermann desnuda sua personalidade de forma concomitante. 

Não seria esse o desnudar de sua própria personalidade no ato de escrever? 

Hermann fala de si mesmo e se enaltece para falar da sua própria criação: “Se 

eu não tivesse certeza absoluta de meu poder de escrever e da minha 

maravilhosa capacidade de exprimir ideias com o máximo de graça e de brilho”. 

O narrador protagonista, ao escrever sua história, não só deixa evidente o 

autorreflexo de sua personalidade como convida seu leitor a participar desse ato 

de criação: 

 

Se eu não tivesse certeza absoluta de meu poder de escrever e 
da minha maravilhosa capacidade de exprimir ideias com o 
máximo de graça e de brilho... Era mais ou menos assim que eu 
tinha pensado em começar a minha história. Em seguida, 
chamaria a atenção do leitor para o fato de que, se eu carecesse 
desse poder, dessa capacidade, etc., não só me absteria de 
descrever certos fatos recentes, mas também nada haveria para 
descrever por isso que, gentil leitor, não teria absolutamente 
acontecido coisa alguma. Talvez tudo isso seja absurdo, mas ao 
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menos é claro. Só o dom de penetrar os mecanismos da vida e 
uma inclinação inata ao exercício constante da faculdade de 
criação poderiam permitir-me...Nessa altura, eu deveria ter 
comparado o delinquente que faz tamanha cena em face de um 
pouco de sangue derramado com um poeta ou um ator de teatro 
(NABOKOV, 1966, p. 5, grifo meu). 

 

A maneira como o narrador se refere a sua escrita já é em si um 

narcisismo, pois ele tem a “certeza absoluta de [seu] poder de escrever e da 

[sua] maravilhosa capacidade de exprimir ideias com o máximo de graça e de 

brilho”. E então, de forma sutil, chama seu “gentil leitor” a compreender sua 

capacidade de escritor e também a compartilhar sua narrativa. 

Hermann, apesar de contar sua própria história, deixa evidente que há 

uma quebra entre a ficção e a realidade, uma vez que ele mesmo afirma que: 

 

Então, e só então, o espectador compreenderia o que eu quero 
dizer. O sonho favorito de um escritor é transformar o leitor em 
espectador. Já houve alguém que o conseguisse? Os pálidos 
organismos dos heróis literários alimentados sob a supervisão 
do autor ganham corpo gradativamente graças ao sangue dos 
leitores (NABOKOV, 1966, p. 17). 

 

O narrador de Desespero deixa explícito que a “vida” dos personagens é 

possível a partir de um leitor que alimenta seus “corpos gradativamente” com 

seu sangue.  Sem o autor criador e o leitor que alimenta, a “vida” de um 

personagem não existe. O rompimento da ficção e da realidade, apresentada por 

Hermann, é também uma característica dos textos chamados de metaficção, por 

isso, a importância de compreender o que vem a ser a metaficção e sua 

relevância no romance Desespero.  

Assim como explica Patricia Waugh (2001), a metaficção é uma forma de 

referir-se à escrita ficcional, que de forma autoconsciente, convoca para uma 

atenção em relação ao seu status de artefato e mostra um relacionamento entre 

a ficção e a realidade. Ao mesmo tempo, a metaficção apresenta uma crítica ao 

seu próprio método de construção, e acaba por analisar a estrutura do texto.da 

narrativa e examina a ficcionalidade que pode existir fora do texto literário: 

 

Metaficção é um termo dado à escrita fictícia que 
conscientemente e sistematicamente chama a atenção para seu 
status como um artefato para colocam questões sobre a relação 
entre ficção e realidade. Dentro fornecendo uma crítica de seus 
próprios métodos de construção, tais escritos não apenas 
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examinam as estruturas fundamentais da narrativa ficção, eles 
também exploram a possível ficção do mundo fora do texto 
ficcional literário21 (WAUGH, 2001, p. 2). 

  

Se o rompimento entre ficção e realidade é a principal característica da 

metaficção, ele acontece em Desespero, principalmente, no início dos capítulos, 

quando Hermann discute a maneira apropriada para iniciar o texto: 

 
Como vamos começar este capítulo? Proponho diversas 
variantes a escolher. [...] Os aspectos distintivos dessa variante 
são um pouco óbvios. Em primeiro lugar, é claro que o homem 
a escrever está situado num lugar determinado; não é 
simplesmente uma espécie de espírito que paira sobre o papel. 
Enquanto ele escreve e medita, há uma coisa e outra 
acontecendo em volta dele. Há, por exemplo, o vento, aquele 
redemoinho de pó na estrada que eu vejo de minha janela (o 
carteiro conseguiu afinal virar o corpo e, todo encurvado e ainda 
lutando, segue em frente). Essa variante número um é agradável 
e reconfortante. Dá um tempo de descanso e ajuda a introduzir 
a nota pessoal. Com isso, dá vida à história, especialmente 
quando a primeira pessoa é tão fictícia quanto o resto. Ora, a 
questão é justamente essa: um truque da profissão, um pobre 
artifício gasto até o osso pelos literatos que fazem ficção, não 
me convém porque me tornei rigorosamente autêntico 
(NABOKOV, 1966, p. 40-41, grifo meu). 

 

O narrador desnuda e discute o próprio ato de fazer literatura, pois 

escrever não é só uma arte, mas “um truque da profissão, um pobre artifício 

gasto até o osso pelos literatos que fazem ficção”. Para Waugh (2001), a 

narrativa metaficcional tende a construir uma narrativa ficcional e ao mesmo 

tempo declarar sobre ela, o que gera uma quebra entre criação e crítica e acaba 

por criar a interpretação e a desconstrução do texto: 

 

Os romances metaficcionais tendem a ser construídos sob o 
princípio de uma oposição fundamental e sustentada: a 
construção de uma ilusão ficcional (como no realismo 
tradicional) e a colocação de essa ilusão. Em outras palavras, o 
menor denominador comum de metaficção é simultaneamente 
criar uma ficção e fazer uma declaração sobre a criação dessa 
ficção. Os dois processos são mantidas juntas em uma tensão 
formal que quebra o distinções entre 'criação' e 'crítica' e as 

                                                           
21 Metafiction is a term given to fictional writing which self-consciously and systematically draws 
attention to its status as an artefact in order to pose questions about the relationship between 
fiction and reality. In providing a critique of their own methods of construction, such writings not 
only examine the fundamental structures of narrative fiction, they also explore the possible 
fictionality of the world outside the literary fictional text. 
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funde nos conceitos de "interpretação" e "desconstrução"22 
(WAUGH, 2001, p. 6). 

 

Hermann não só cria sua narrativa como pausa a história para discutir o 

próprio processo de criação, de forma a se refletir, narcisicamente, no seu poder 

de escrever. Essa característica também é chamada de auto-reflexiva, mise en 

abyme, por isso, posso chamar Desespero de uma “narrativa narcisista”. 

A metaficção, chamada de “narrativa narcisista” por Linda Hutcheon 

(1984), é uma ficção que fala da própria ficção, que discute o processo de criação 

do texto e sua linguagem. E o narcisismo não diz respeito ao autor, pois não se 

trata de um estudo psicológico como o de Freud, mas refere-se a 

autoconsciência textual: 

 

"Metaficção", como agora foi chamado, é ficção sobre ficção - 
isto é, ficção que inclui em si um comentário sobre sua própria 
narrativa e/ou identidade linguística. "Narcisista" — o adjetivo 

figurativo escolhido aqui para designar essa autoconsciência 
textual — não tem a intenção de ser depreciativo, mas sim 

descritivo e sugestivo, assim como as leituras alegóricas irônicas 
do mito de Narciso23 (HUTCHEON, 1984, p. 1). 

 

Assim, para Hutcheon (1984, p. 4-5), a “narrativa narcisista” apresenta 

não só o processo de criação da escrita como também a sua recepção. O leitor 

passa a ter um papel paradoxal, uma vez que ele não só é convidado a 

reconhecer a leitura como uma arte, mas também a ser o cocriador da 

construção da narrativa, da mesma maneira como Hermann faz o tempo todo 

com seu “gentil leitor”. Dessa forma, a “narrativa narcisista”, assim como em 

Desespero, tem como característica primordial discutir a própria ficção através 

da ficção e ter uma autoconsciência textual: 

 

                                                           
22 Metafictional novels tend to be constructed on the principle of a fundamental and sustained 
opposition: the construction of a fictional illusion (as in traditional realism) and the laying bare of 
that illusion. In other words, the lowest common denominator ofmetafiction is simultaneously to 
create a fiction and to make a statement about the creation of that fiction. The two processes are 
held together in a formal tension which breaks down the distinctions between ‘creation’ and 
‘criticism’ and merges them into the concepts of ‘interpretation’ and ‘deconstruction’. 
23 “Metafiction,” as it has now been named, is fiction about fiction – that is, fiction that includes 
within itself a commentary on its own narrative and/or linguistic identity. “Narcissistic” – the 
figurative adjective chosen here to designate this textual self-awareness – is not intended as 
derogatory but rather as descriptive and suggestive, as the ironic allegorical readings of the 
Narcissus myth which follows these introductory remarks should make clear. 
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Vou interromper também essa passagem, porque ainda há outro 
pedaço de minha vida naquele verão digno de sua atenção, 
leitor. Ao mesmo tempo que peço desculpas pela confusão e 
pelas variações de minha história, devo repetir que não sou eu 
que estou escrevendo mas minha memória que tem caprichos e 
regras próprias (NABOKOV, 1966, p. 49). 

 

A ficção por meio da ficção, é também caracterizada por Hutcheon (1984, 

p. 5-6) como mimese do processo, uma vez que o texto metaficcional revela a 

construção da narrativa. A autora também chama a atenção para o conceito de 

mimesis aristotélico, já que para Aristóteles “a diegese era parte da mímeses” 

(Hutcheon, 1984, p. 5-6). Dessa maneira, para Hutcheon, o processo de escrita, 

não só o texto acabado, faz parte do conceito contemporâneo de mimesis.  

Então, obtém-se as seguintes narrativas: a narrativa tradicional, criada a 

partir de uma ilusão da realidade; e os romances realistas do século XIX e a 

manifestação literária do século XX, que são como um continuum, se 

desenvolvem gradativamente e forjam uma realidade. A literatura do século XX 

é a que Hutcheon (1984, p. 5) chama de mimesis do processo, pois há a quebra 

da realidade com a ficção, e daí a metaficção. 

Ao se referir a linguagem do romance, Hutcheon (1984, p. 7) afirma que 

em toda ficção, ela é representacional. Na metaficção isso é bem explícito, pois 

o leitor é participante dela. Daí o paradoxo quanto ao leitor, pois ele não só 

reconhece a narrativa como uma ficção como também participa dela de forma 

intelectual, imaginativa, emocional e recria o texto. O leitor entra no mundo 

literário com um papel inverso ao do autor, porém passa a ser tão responsável 

pela criação literária quanto a este último. E esta responsabilidade entre leitor e 

autor é o que separa a metaficção pós-moderna de outras literaturas 

autoconscientes, uma vez que a metaficção exige que o leitor tenha liberdade. 

Esse paradoxo é bem explícito em Desespero. Há uma preocupação por 

parte de Hermann de fazer seu leitor a acreditar e se posicionar a seu favor, mas 

ao mesmo tempo o deixa livre para imaginar e se posicionar intelectualmente 

sobre sua narrativa: 

 

Minha vida está toda estropiada e confusa, mas lá me vou eu 
fazendo palhaçadas, jogando com pequenas descrições de 
lugares, empregando às vezes o confortável pronome “nós”, 
piscando os olhos para o turista, para o dono de bangaló, para o 
amante da natureza, para a pitoresca mistura de verdes e azuis. 
Mas tenha paciência comigo, caro leitor. O passeio que vamos 
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dar agora será um bom prêmio. Essas conversas com o leitor 
são sem dúvida muito bobas. Apartes de teatro. A vaia 
eloquente: “Mais baixo! Vem gente aí...” (NABOKOV, 1966, p. 
51-52). 

 

Hermann se sente à vontade com seu leitor, como se esse último fosse 

um amigo com quem o narrador compartilha uma história. Apesar de 

manipulador, o narrador parece ter consciência que o leitor amigo vai ter seu 

próprio posicionamento em relação aos acontecimentos, e como cocriador da 

história de Hermann, o leitor terá sua própria história: 

 

Pronto... Agora, já o mencionei, a você, meu primeiro leitor, a 
você, o conhecido autor de romances psicológicos. Tenho-os 
lido e os achei muito artificiais embora bem construídos. Que 
sentirá você, escritor-leitor, quando atacar minha história? 
Prazer? Inveja? Ou mesmo... quem sabe? você pode aproveitar 
o meu indefinido afastamento para usar como seu o que eu 
escrevi... como o fruto de sua hábil... sim, posso conceder-lhe 
isso... de sua hábil e experimentada imaginação, deixando-me 
fora de tudo (NABOKOV, 1966, p. 72). 

 

Hermann, em toda sua narrativa, deixa explícito seu caráter narcísico e 

chama seu leitor para participar desse caminho, que é o processo de criação de 

sua própria narrativa. Como leitora, não é difícil se sentir íntima do narrador, uma 

vez que ele coloca seu leitor como um amigo a ouvir suas confissões, e assim 

como Lydia, esse amigo confidente é tratado, por vezes, de forma vulgar, a 

mostrar o quão companheiro se tornou do narrador. Se a função do leitor na 

metaficção é recriar a história e participar dos acontecimentos, mesmo tendo 

consciência de que tudo é uma ficção, não há dúvidas que Hermann escreveu 

uma narrativa metaficcional, e do gênero narcisista como é seu verdadeiro “eu”.   

  



 

86 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O tema do duplo é um assunto que está inserido desde as culturas 

antigas, como nas lendas nórdicas e germânicas, e inquieta a humanidade até a 

atualidade. O duplo, em seu percurso histórico, foi analisado e conhecido por 

vários desdobramentos. Desde o irmão gêmeo, sósia, como uma problemática 

do “eu” quanto personalidade após o Iluminismo, como explica Bravo (2000). 

 Suas manifestações alcançaram, além de lendas culturais, a literatura, a 

filosofia, a religião e a psicanálise. Essa última, após ser perceptível a crise de 

personalidade que o ser humano passou a ter a partir do seu rompimento com o 

sagrado e passou a ser o centro do universo, tornou-se um ponto chave de 

estudo para Freud, Jung, Rank, Rosset, Lacan e entre outros psicanalistas. A 

angústia que afligia, e ainda afligi, a humanidade em responder a si mesma as 

seguintes perguntas: em que ou a quem24 o homem pode se apegar? Quem eu 

sou? Quem é o outro? Para ser eu mesmo, é preciso a existência do “outro”?; 

passou a ser objeto de estudo da psicanálise que ajudou o ser humano a tentar 

encontrar respostas para tais questionamentos. 

 Em um meio de produção no qual o discurso colonialista era vigente, e 

que o “outro” era o diferente, desmerecido e considerado colonizado, essa crise 

de personalidade tornou-se ainda mais latente. Porém, como afirma Bhabha 

(1998, p. 95, grifos do autor) que “é através do vazio da elipse que a diferença 

da cultura colonial é articulada como um hibridismo, reconhecendo que toda 

especificidade cultural é extemporânea, diferente em si “. 

 Portanto, um hibridismo cultural é inegável e incontestável que não haja 

um pouco do “outro” no meu “eu”. E por isso, a sensação do estranho familiar, 

pois não existe uma essência autêntica ou pura, o ser humano é formado, 

constituído pelo todo que o cerca. No discurso colonizador, em que este não 

assume que essa pureza não existe, a crise de identidade passa a ser não só 

cultural, como de si mesmo. 

 As respostas para essa crise do “eu”, que torna o ser um “homem 

duplicado”, veio à tona por meio da psicanálise. No conto “O cúmplice secreto”, 

a angústia de um capitão que se sentia estranho para sua tripulação e para si 

                                                           
24 Esse questionamento diz respeito a filosofia e religião. 
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mesmo, só consegue encontrar sua autoconfiança ao reconhecer o seu outro eu. 

Primeiro, com os estudos de Jung sobre o inconsciente, passei a compreender 

que se autoconhecer requer encontrar tudo o que forma sua identidade, a 

negação do “outro”, torna esse processo um passo difícil. Visto que é necessário 

ser consciente de tudo o que está no nosso íntimo, e a negação dessa 

conscientização é o que também pode causar a sensação de estranheza. Essa 

sensação é explicada por Freud (1969), que afirma que o estranho é tudo o que 

está guardado, mas veio à tona, e por isso é familiar, pois já faz parte do eu, 

porém não era reconhecido por ele. 

 Já no romance Desespero, o narcisismo de Hermann, não só o faz se 

afirmar como o centro do seu próprio universo, quanto a duplicar-se. Assim como 

Narciso, o personagem de Nabokov se auto destruiu por conta de um amor 

exagerado de si mesmo, com a incapacidade de amar e aceitar o outro, o que é 

diferente dele. 

 O ponto chave que conecta os dois romances é que o duplo veio para 

transformar a “vida” de seus personagens narradores. Em “O cúmplice secreto”, 

o encontro com o duplo devolve ao capitão sua autoconfiança, faz com que ele 

tenha seu autoconhecimento e retome seu navio com liderança, um resultado 

positivo. Já em Desespero, Hermann, vencido pelo narcisismo, criou seu próprio 

simulacro, Felix. Teve sua autoconfiança abalada após o fracasso de suas 

escolhas, conhecer seu duplo realmente o levou a uma morte: a morte social. 

Portanto, o duplo trouxe um resultado negativo à personalidade do narrador 

capitão. Embora, os protagonistas desnudassem suas personalidades por meio 

de um duplo, tiveram consequências diferentes. 

 Já na relação de colonizado e colonizador, o estranhamento, explicado 

por Freud (1969), acontece pela relocação, pois é necessário reconhecer o outro 

(o estranho) que faz parte da construção da personalidade e que até certo 

momento não é reconhecido. E o narcisismo cultural e do eu que não aceita o 

diferente, que tem o outro sempre como o ignorante e inferior. 

 Se o meu objetivo geral era responder aos meus questionamentos 

pessoais sobre meu “eu” no contexto social em que estou inserida, e descobrir 

qual a linha tênue entre personalidade–duplo–pós-colonialismo, este foi 

alcançado, já que por meio dos estudos sobre o duplo, psicanálise e 

colonialismo, observa-se que nossa posição social sempre é questionada em 
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relação ao outro, há um “eu” que predomina sobre o “outro”, mas ao mesmo 

tempo, nossa personalidade é formada de acordo com tudo o que está ao nosso 

redor e que guardamos não só consciente como no inconsciente, portanto o 

outro tem influência sobre o que somos e o que não somos. Um exemplo de tal 

acontecimento é que o colonizador, com sua personalidade narcisista, nomeia 

as coisas e as pessoas tal como Deus no início dos tempos, “haja luz e houve 

luz” (Bíblia, Gênesis,1, 3). O nome índio, por exemplo, foi nomeado pelos 

europeus, o nome do nosso país, Brasil, da mesma forma.  

Dentro dos objetivos específicos, a análise sobre o tema do duplo visto 

por culturas, filosofia, literatura e psicanálise foi realizado por meio de 

bibliografias. Dentro dos estudos, principalmente de Bravo (2000) e Rank (2015), 

encontrei explicações sobre o duplo dentro das culturas e literatura. Por meio 

dos mitos de Platão, mito da caverna e mito dos andrógenos, o tema explicado 

pela filosofia. E na psicanálise, por meio de estudos sobre a personalidade 

conforme Freud e Jung. Esses últimos estudiosos responderam o que vincula a 

duplicidade à angústia da personalidade do ser quanto social, mostrando que 

nossa personalidade é o resultado de todo o conjunto de acontecimentos que 

permeiam o ser quanto único e social.  

O contexto histórico tem toda uma responsabilidade sobre nós, como 

afirma a Bravo (2000), na primeira sessão deste trabalho, quando explica sobre 

o Iluminismo e o que a separação do “ego e de Deus” trouxe como crise de 

personalidade após o século XVII. Como consequência, o colonizador também 

se viu também com essa crise, pois o Iluminismo teve início na Europa, e sua 

personalidade em detrimento do “outro” também passou a ser questionada por 

si, como pode ser observado na própria literatura aqui estudada, pois a literatura 

é a expressão de uma sociedade em um determinado contexto social. 

 Por meio dos romances, do estudo do Pós-colonialismo e do duplo, 

compreendi que o ser humano é duplo por natureza, não há uma essência 

puramente do “eu”. Há um “outro” que habita no “eu” e que faz dele o ser único 

que o é. A personalidade, a identidade, a cultura, todos esses fatores são 

formados a partir de um “eu” em relação ao “outro”, só existe um colonizador 

porque existe um colonizado e vice-versa. O indígena é o indígena porque existe 

o homem branco, só existe o ocidente porque existe o oriente, e no final, a 

humanidade guarda em si um pouco de cada cultura e como afirma 
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Gonzaguinha: “E é tão bonito quando a gente entende/Que a gente é tanta 

gente/Onde quer que a gente vá”. 
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ANEXO 

 

 

Figura I - Narciso (1594-1596), por Caravaggio 

Fonte: http://pt.wahooart.com/Art.nsf/Buy?Open&RA=8YDJ3Z (2018) 
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