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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi mostrar, a partir da metáfora do 

espelho, características pertinentes ao duplo em duas personagens 

literárias. As personagens centrais que permitiram o exame das formas de 

manifestação do duplo pertencem aos contos chamados O espelho, um 

de Machado de Assis, autor do século XIX, e outro de Guimarães Rosa, 

do século XX. Para o estudo da questão do duplo apoiamos-nos nas 

idéias de vários teóricos. A análise nos dois contos em relação á 

duplicidade baseou-se nos princípios da polifonia e dialogia de Bakhtin. 

Do ponto de vista da duplicidade na narrativa, a teoria de Piglia ofereceu, 

elementos para estudo do conto de Machado de Assis, enquanto o de 

Guimarães Rosa foi analisado sob o olhar ensaístico, tendo por  base a 

teoria de Adorno, a fim de relacionar o caráter prismático do ensaio com a 

questão do duplo. Esta pesquisa procurou desenvolver uma proposta de 

leitura nova para um tema ainda pouco estudado, portanto, aberto a 

outras reflexões e aprofundamentos. 

 

Palavras–chave: o duplo, o espelho, a identidade, o eu e o outro, 

personagem, conto e ensaio. 

 

 

 



Abstract 

 

 

The purpose of this work  is to, starting from the mirror metaphor,  

show  some characteristics that  are related to the double of two literature 

characters.  The major characters  which have permitted the analysis of 

the unveiling ways of the doublé,  are in two short stories, both  entitled:  

“The mirror” . One of them, written by Machado de Assis, 19th century 

brazilian author, and the other by Guimarães Rosa,  another brazilian 

writer of the 20th century.  The study of this two short stories´ text 

structure is based on   Baktin´s polyphonic principles.  While Piglia´s 

theory has  provided  the elements for the analysis of the short story by 

Machado de Assis, Guimarães Rosa’s short story was analyzed from an 

essaystic sight, based on Adorno’s theory.  This research aims at a new 

reading for a theme which has been superficially theorised so far , and 

which,  therefore,  should be enlightened by deeper studies.  

 

Keywords: the double, the mirror, the identity, the me and the other, 

character, short story, essay. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O espelho é tema de lendas e mitos em diferentes culturas. Seduz, 

encanta e desperta o temor pelo desconhecido. Falar do espelho é  

assunto que atrai a humanidade desde  a sua origem. 

Entre as muitas significações que a imagem especular pode ter, a 

mais importante está relacionada com a revelação da identidade. 

Realmente, ela pode ser o reflexo de uma  identidade com o real. Pode, 

entretanto, encobrir e deformar essa realidade ou até abolir a idéia de 

identidade, na medida que não se refira mais a uma realidade externa. 

Nesse caso, surge uma nova perspectiva, ou seja, o espelho torna-se o 

depositário de um olhar oposto ao do sujeito que está a sua frente. 

″Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?″ Esta 

era a insistente pergunta da rainha malvada, a terrível madrasta de 

Branca de Neve, no conto de fadas. O espelho, sempre solícito e 

falseador, devolvia a imagem esperada pela rainha:  ″Sim majestade, 

neste reino não há ninguém que se compare a tua beleza?″ Na minha 

lógica infantil, não conseguia compreender o poder do espelho sobre 

aquela malvada mulher, pois ele contrariava a verdade, já que a 

madrasta não me parecia bela.  

 Ao observar a si mesmo, o homem usa o espelho como seu duplo. 

O duplo tem sua existência atestada pela sombra que acompanha cada 

ser e pela duplicação do indivíduo por sua imagem especular. Diante do 
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espelho, o homem vive a experiência ímpar de se ver como o vêem as 

outras pessoas. Não nos ouvimos, sentimos ou vemos senão como um 

″outro″ projetado e alienado de nós mesmos. A imagem contém a 

presença do duplo do ser representado. 

  Os espelhos também me intrigam e me trazem uma indagação: 

qual é a metáfora do espelho dentro da literatura? 

 Pela leitura do conto O espelho,  que tem como subtítulo Esboço 

de uma nova teoria humana , de Machado de Assis (1994) e o de 

Guimarães Rosa (1998), também com o título O espelho,  foi possível 

refletir sobre os vários aspectos que a questão do espelho assume na 

literatura. Esses textos tinham algo da sedução e do mistério que o 

espelho proporciona. No confronto entre a personagem de Machado de 

Assis e a de Guimarães Rosa, observei que os espelhos, em suas obras, 

eram elementos construtores da multiplicidade de imagens, ou melhor, da 

proliferação de vozes no texto. Entre o criador e a criatura em conflito, os 

planos narrativos são ligados pela interpenetração de “eus”, elementos 

que atestam a presença do duplo.  

A constatação da existência de uma semelhança temática focaliza a 

dualidade, o silêncio e o acaso e, mesmo que os textos não se 

assemelhem na reflexão metafísica, existem pontos de contato 

surpreendentes entre ambos. Simultaneamente à duplicação das 
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personagens no espelho, nesses contos, existe uma fragmentação das 

mesmas, compondo uma urdidura ambígua e dispersiva. 

 Além disso, acredito que as personagens dos contos estudados 

são apresentadas como personalidades que, congregando duplicidades 

irredutíveis, são metáforas de ambivalências diálogicas e polifônicas. 

 Esta dissertação visa a  refletir sobre aspectos do duplo presentes 

nas obras citadas, estudando as personagens como discurso e voz e 

analisando seu desdobramento construtivo  num ″eu″ e num ″outro″, a 

partir da duplicação e fragmentação do sujeito. 

 Para alcançar esse objetivo, fundamentei-me na teoria de Mikhail 

Bakhtin (1997) sobre os princípios da polifonia, observando a construção 

da personagem dialógica no modo como elas são representadas no 

discurso. Demonstro,  em diversos autores, o surgimento do duplo. 

 A pesquisa está dividida em três capítulos. No primeiro,  O DUPLO: 

O ENCONTRO DO UNO, discuto dados sobre o duplo a partir de  

conceitos críticos de vários autores, destacando o conto fantástico sob o 

olhar de TODOROV (1992) que confirma a experiência insólita do eu e do 

outro. 

 No segundo capítulo, O DUPLO: UMA REFLEXÃO GERAL,  traço 

uma visão panorâmica sobre a permanência do espelho na cultura, 

discutindo suas   relações  com outros elementos da civilização. Comento 
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os mitos de Narciso, do Golem e de Eros e Psiquê. Assim, o tema do 

duplo é analisado, destacando-se os aspectos que melhor o caracterizam. 

 No terceiro capítulo, O ESPELHO E O DUPLO EM MACHADO E 

EM ROSA, inicio a análise do corpus  (o texto machadiano e o texto 

rosiano), a partir das teorias  de M. Bakthin (1997) e  de Piglia (1999). 

Com o mesmo intuito, lanço um olhar ensaístico sobre “O espelho” de 

Guimarães Rosa, com base sobretudo na teoria de Adorno (1986), a 

respeito de “O ensaio como forma”. Procuro mostrar, em ambos os 

contos, que o espelho, enquanto processo de duplicação, é sempre um 

meio para o encontro consigo mesmo. 

 Antes de mais nada, lembro que a palavra espelho deriva de 

especulum. Originalmente, especular significava observar o céu e os 

movimentos das estrelas com o auxílio de um instrumento, o espelho. 

Esse hábito intelectual  gerou um outro, a consideração, que significa 

literalmente: “olhar o conjunto de estrelas” (sidus-sideris). A idéia de 

espelho opõe-se à de simulacro, pois, se um indivíduo se observa num 

espelho, ele verá sua imagem refletida tal como é. O espelho não traduz, 

mas reproduz, duplica. 

 Machado de Assis e Guimarães Rosa escreveram contos crítico–

analíticos, cujos textos refletem certas constantes estilísticas: fazem uso o 

de paradoxo e ambigüidade, utilizam-se com freqüência da fórmula 
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excludente e imprecisa do “nem isso”, ″nem aquilo”, abrindo espaço para  

uma possível  reflexão sobre novas possibilidades para um novo  olhar  

do⁄no espelho e  para si mesmo: quem são essas novas personagens? 

Seriamos nós mesmos na vida real? Ou seremos os outros que 

desconhecemos e que, no nosso  íntimo, nos habitamos e nos atraem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

 

O DUPLO: O ENCONTRO DO UNO 

 

  

Trabalhar com o tema do duplo é tarefa que exige do pesquisador 

uma maleabilidade que o torne capaz de entrar em um  universo 

desconhecido para dialogar com o eu e com o outro; é considerar o duplo 

como o uno.  

Ao investigar dados sobre o  duplo, meu intuito foi  embasar a 

análise dos contos que aparecem no capítulo três desta pesquisa. Para 

isso, tento participar de um estranho quebra–cabeça, o qual, acredito, 

com a junção das peças irá refletir um mundo muito semelhante ao nosso.  

A metáfora do espelho  e o tema do duplo  mostram  que o mundo 

é constituído de duplos. O duplo reflete a  si  mesmo, espelhando suas 

características, vontades e desejos, ainda que muitos não se dêem conta 

disso, ou seja, que o mundo em  que vivem  é o reflexo de um outro.   

 O tema do duplo tem relevância na literatura em geral1, mas é na 

literatura fantástica que ele ganha maior dimensão e outro tratamento.  

O tema do duplo está presente nas mais antigas narrativas. O 

próprio relato bíblico da criação do mundo fala de uma unidade cindida, 

                                                           
1 Essas informações serão melhor apreciadas e desenvolvidas no capítulo destinado à questão do 
duplo. 
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que Deus rompe com o Verbo, dando início à Criação: luz versus trevas. 

Adão,  antes de ter recebido o sopro de Deus e a palavra,  seria um 

Golem sem forma. Isso nos remete à idéia do andrógino inicial, que não é 

senão um aspecto, uma figuração antropomórfica do ovo cósmico.  

 Segundo CHAVALIER (2000), esse ovo cósmico pode ser encontrado 

em toda a cosmogonia e  também em toda a escatologia,  ou seja:  

 

(...)no alfa como no ômega do mundo e do ser manifestado situa-se a plenitude 

da unidade fundamentada, onde os opostos se confundem, quer sejam  nada 

mais do que a potencialidade, quer se tenha conseguido sua conciliação, sua 

integração e concretude. (51-3) 

 

O processo de duplicação surge desde os primórdios da 

civilização, caminha ao lado da história da humanidade. A idéia de 

dualidade do ser humano é intrínseca à sua existência. É a  primeira 

partição que cosmicamente cria, ou melhor, diferencia o dia  da noite, o 

céu  da terra, o frio do calor, o macho  da fêmea. 

Segundo MIGUET (2000),  são três os mitos sobre androginia: o de 

um Adão andrógino, similar ao de CHAVALIER, o de hermafrodita e o de 

Sálmacis, que Ovídio  fixou em Metamorfose. No mito do andrógino, tal 

como foi contado por Platão, em O banquete pela boca de seu inimigo 

Aristófanes – está a origem do mito do duplo. O andrógino é, muitas 
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vezes, representado como um ser duplo, possuindo a um só tempo os 

atributos do dois sexos.   

 MIGUET (2000) comenta que o  mito platônico é freqüentemente 

contado de uma maneira parcial: acreditamos que o filósofo grego fala de 

andróginos primitivos, mas seu texto mostra que há  três espécies de 

ancestrais da humanidade: 

  

(...) os primeiros, nos quais se duplicam as particularidades masculinas; os 

segundos, nos quais se duplicam as particularidades femininas; e os terceiros, 

que unem masculinidade e feminidade.(p. 27) 

 

Para MIGUET, no início, o homem era uno e perfeito. Por 

transgressões e revolta contra os deuses, foi punido com a divisão em 

dois gêneros: masculino e feminino. Após essa experiência dolorosa de 

cisão, surge a dualidade da condição humana (em outras palavras, a 

ferida  decorrente dessa cisão permanece aberta, pois a dor no caso, é 

permanente, só desaparecendo no eu encontrado o seu outro eu). Ela se 

manifesta pela  busca desta metade perdida, uma busca incessante, que 

visa à recomposição e   reunificação das metades separadas. 

As mitologias dão realce a esse duplo aspecto benéfico/maléfico do 

ser vivo,  uma dicotomia que encontramos nas figuras–símbolo das 

religiões. As idéias de CHAVALIER (2000) explicitam que o duplo representa 
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uma polaridade simbólica. Assim, temos o dragão, no Cristianismo, 

combalido por São Jorge ou São Miguel, fato que é representado por 

vários artistas, ilustrando a luta perpétua do bem contra o mal. 

 Nicole Fernandez Bravo (2000) explica que  a literatura tem a 

vocação de pôr em cena o duplo, invalidando o princípio de identidade: o 

que é uno é também múltiplo, como o escritor sabe por experiência 

(p.282).Para ela, o  mundo é representado pela narrativa ou por meio da 

palavra, especificamente pela narrativa literária,  que  é formada, como 

sabemos,  por palavras polivalentes, isto é, palavras que podem ter mais 

de um significado, que podem representar mais de uma face da realidade.  

Transportando o mundo real para o mundo imaginário, o escritor 

também usa o duplo. Surge, então, um novo tipo de representação que, 

sob o signo do imaginário, passa a estreitar as relações entre os homens, 

tornando-se um meio de reconhecimento da comunidade consigo mesma, 

ou seja, um meio de identificação social. Vinculada originariamente à 

atividade imitativa das ações humanas, a mímeses, denominação grega 

dada às representações artísticas, permitiu que o homem, no plano do 

imaginário, desenvolvesse uma das mais eficientes formas de 

comunicação com a realidade, a arte. 
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GEMELAR: DUPLICADO 

 

A duplicação do Eu constitui uma das questões mais antigas da 

humanidade. Aparece na religião, no folclore, nas crenças relacionadas 

com a  imortalidade da alma e a existência de um outro mundo, na idéia 

de alma gêmea, nos tabus do reflexo relativo aos mortos, na cena onírica 

e na literatura, desde as comédias de erros. 

Toda duplicação supõe um original e uma cópia. O que caracteriza 

qualquer ser humano é a sua singularidade, que está marcada no registro 

do  próprio corpo, já que, a íris de um ser humano é sempre diferente da 

de outro. A fantasia da duplicação de um ser humano em outro igual é a 

base da tentativa de se produzir um clone, ou seja, uma produção seriada 

de um mesmo ser humano.  Esta idéia foi levada para a literatura.  

O mito do duplo está associado, na Antigüidade, ao homogêneo, 

ao idêntico. A semelhança física entre dois personagens e os equívocos  

disso decorrentes são o argumento das comédias de PLAUTO. Nestas 

comédias, os sósias são personagens que confundem pela semelhança 

de um em relação a outro. A semelhança física é usada para efeito de 

substituição, de usurpação da identidade: o sósia é confundido com o 

herói e vice-versa.   
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Assim BRAVO (2000), comenta que: 

No contexto das comédias de Plauto, chamam-se sósias ou menecmas duas 

pessoas que impressionam pela semelhança de uma  em relação à outra. A 

mesma ordem de idéias encontra-se em expressões como almas irmãs, alma 

gêmeas e irmãos siameses. 

 

O herói gêmeo é aquele que conseguiu tornar visível no mundo o 

seu duplo. Assim,  o gêmeo é, na literatura, uma das das primeiras formas 

do duplo. 

Em Menaechmi, de PLAUTO (1983:104), o cômico resulta do 

sucessivo aparecimento em cena dos dois irmãos gêmeos idênticos, 

criados em cidades diferentes, com o mesmo nome e que não se 

conhecem. Esses fatos desencadeiam uma série de equívocos quando 

um deles chega à cidade de Epidamno, onde vivia o outro irmão, 

Menecmo,  que havia sido raptado aos sete anos. O avô altera o nome do 

gêmeo que havia restado na família, chama o neto de Menecmo, o nome 

do gêmeo raptado. Assim, a dupla de gêmeos passa a viver na mesma 

cidade e  com o mesmo nome. Os equívocos são desfeitos quando um é 

colocado face a face com outro para espanto geral.  

Em Amphitruo, PLAUTO (1983:84) faz referência às lendas heróicas 

da união de um deus com um mortal. O AUTOR humaniza os deuses —
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Júpiter e Mercúrio — que, pela metamorfose, recebem a forma humana, 

usurpando as identidades de Anfitrião e do escravo Sósia: 

 

Sósia: Para que hei de abrir? O selo está 

perfeito. Sim, senhor, bonita coisa! Tu pariste 

um anfitrião e eu pari outro Sósia! E agora se a 

taça partiu uma taça, ficamos todos a dobrar! 

 

No final, as identidades são restabelecidas com a revelação de 

Júpiter. A comédia dos erros, de SHAKESPEARE, está baseada nas duas 

comédias de PLAUTO. O cômico aqui decorre de situações de equívocos 

entre duas duplas de gêmeos: dois patrões e dois criados. Os patrões não 

se conhecem, assim como os criados desconhecem que são gêmeos. 

Quando tomam o sósia (o outro) pelo original, são criadas sensações de 

estranhamento e de dúvida quanto ao estado de lucidez dos envolvidos.  

Outra forma de representação do duplo na literatura é a idéia de 

usurpação voluntária de identidade: é quando um se oferece para  ocupar 

o lugar do outro. As causas variam, mas a idéia principal é que o sósia 

pode oferecer algo ao herói, inclusive o sacrifício da própria vida. 

A partir do século XVII, na literatura, a perspectiva da existência 

humana adquire um novo olhar: o interior do ser. Don Quixote de la 

Mancha, de MIGUEL DE CERVANTES [1605], marca a passagem do homogêneo 
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ao heterogêneo. Nesta ficção, o fidalgo D. Quixote assume uma outra 

identidade. Ao tornar-se D. Quixote de la Mancha, passa a viver em um 

outro mundo, no seu imaginário.  

 

Assim BRAVO (2000), comenta que: 

 

(...) Dom Quixote, que vive no mundo dos romances de cavalaria, só admite 

como parceiros seres mascarados, com disfarces, falsos cavaleiros, falsas 

princesas, falsos escudeiros. A realidade é duplicada pela ficção e sofre sua 

influência, ainda que a intenção seja de ridiculariza-la. A esfera de evolução dos 

personagens e de Dom Quixote cinde-se em duas: Dom Quixote traz o 

imaginário para o real, em que  de certo modo deixa sua marca; procura abolir o 

tempo ao mimar com rigor máximo o código de vida dos cavaleiros, sem com 

isso deixar de negar a dualidade da realidade e de sua representação na ficção e 

na arte. (p.267) 

  

 A idéia  de  reunir irmãos gêmeos, ora trocando a identidade de 

ambos, ora envolvendo-os numa seqüência de ações e reações  que só 

terminam com o reconhecimento de que se trata de dois seres  idênticos,  

traz para a platéia a comicidade da cena. 

MICHEL POTET (2000) fala sobre a sedução gemelar, que é bem 

próxima ao mito do duplo. Ela reforça e, ao mesmo tempo, encerra um 
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quadro estritamente familiar. O mito literário dos Gêmeos relaciona-se 

com o do Andrógino,  que oferece a imagem invertida no caso dos 

gêmeos de sexos diferentes. 

O autor explica que, a partir de 1869, as perspectivas científicas 

modificaram a abordagem literária dos gêmeos. Considera que as 

diferenças que aparecem  se devem a acidentes do desenvolvimento, que 

são pertubadores das leis da hereditariedade.  

Segundo CHAVALIER (2000), toda as culturas e mitologias 

testemunham um interesse particular pelo fenômeno dos gêmeos, 

quaisquer que sejam as formas pelas quais eles são imaginados. 

Perfeitamente simétricos,  negros ou brancos, eles exprimem, ao mesmo 

tempo, uma intervenção do além, ou o dualismo de suas tendências. 

 Várias narrativas cosmogônicas aludem a heróis criadores gêmeos 

de funções antagonistas. Um é bom e outro mau, e o mau procura sempre 

entravar a ação criadora e civilizadora do irmão. 

 No zodíaco, gêmeos é um símbolo geral da dualidade na 

semelhança e até na identidade. É a imagem de todas as oposições, 

interiores e exteriores, contrárias ou complementares, relativas ou 

absolutas, que se resolvem numa tensão criadora. CHAVALIER explica 

(2000:467): 
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Dois efebos enlaçados representam esse signo dito duplo, que nos 

introduz no mundo dos contrários polares: masculino–feminino; sujeito–objeto; 

interior–exterior. 

 

A SEDUÇÃO DO DESCONHECIDO 

 

 O dualismo, como doutrina filosófica,  insiste na coexistência de 

dois princípios ou posições contrárias em luta constante entre si. Para 

Platão, a realidade se dividia em duas partes: a primeira  é o mundo dos 

sentidos,  onde as coisas surgem e desaparecem e a segunda  é o 

mundo da idéias,  perfeito e imutável. Para Platão, o homem é um ser 

dual, pois seu corpo  está ligado ao mundo dos sentidos e sua alma  está 

ligada ao mundo das idéias. Porém, quando essa alma entra em contato 

com o corpo, ela perde a sua perfeição, explica o filósofo. 

Segundo GAARDER (1999), Aristóteles acreditava que a idéia de algo 

perfeito não passava de um conceito criado pelo homem a partir da 

observação. Já, para Platão, o grau máximo da realidade está com o 

pensamento, com a razão,  enquanto, para Aristóteles, seria o inverso, 

pois o máximo da realidade está no sentido (no mundo das idéias). 

Platão  demonstra, com a alegoria do “Mito da Caverna”, que a 

busca da luz é a busca da verdade, a qual está nas trevas. Na caverna, 

os prisioneiros, de costas para a saída, observam o mundo através das 
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sombras produzidas pela luz de uma fogueira. Platão considera que 

essas  sombras, esses reflexos são as  imagens das idéias verdadeiras.  

 Sobre a questão da alma, observamos que a palavra alma evoca 

um poder invisível: é parte de um ser vivente ou simplesmente um 

fenômeno vital, mortal ou imortal,  ela sempre  direciona a um duplo 

sentido: purgatório ou paraíso; a vida e a morte. 

 BRAVO  (2000:269) explica: 

  

 Os conflitos representados são os de uma alma à procura de si mesma. 

O mito do duplo torna-se aqui a metáfora ou símbolo de uma busca de 

identidade que leva ao interior – mesmo se, na cena exterior, no mundo, o 

original tem pela frente um duplo que é objetivo. 

 

 Segundo Plotino (1981), o desejo das almas de entrar na vida 

material é conseqüência de terem elas se olhado num espelho, o que lhes 

estimulou um desejo pelo corpo, pelo distinguível, pela particularidade. 

Isso simboliza para os neoplatônicos uma queda da unidade na 

multiplicidade, delito tão abominavel à natureza que esta a condena à 

morte.  

 A força curativa da sombra foi exaltada em diversas culturas. Junito 

Brandão cita uma passagem dos “Atos dos Apóstolos”, na qual a sombra 

do Apóstolo Pedro curaria os doentes estendidos na rua. Ele lembra 
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também as palavras do Anjo Gabriel na Anunciação a Maria: “O Espírito 

Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra”. 

(1992:187).  

  O lado demoníaco da sombra, entretanto,  está relacionado com a 

idéia da morte. CHAVALIER  (2000:842) diz: 

 

A sombra é, de um lado, o que se opõe à luz;  de outro lado, é 

a própria imagem das coisas fugidias, irreais e mutantes. (...) A sombra é 

considerada por muitos povos africanos como a segunda natureza dos seres e 

das coisas e está geralmente ligada à morte. No reino dos mortos o único 

alimento é a sombra das coisas. 

  

Outro tema recorrente na literatura é da morte. Uma das possíveis 

representações do duplo  relaciona-se à questão da sobrevivência da 

alma após a morte. Como esse fato  não é comprovado cientificamente,  

diante deste enigma, são  criadas as  mais variadas lendas, explicações, 

tabus e hipóteses para a confirmação do duplo. 

EDGAR MORIN (1997) ressalta a crença de várias culturas na 

sobrevivência pessoal sob a forma de espectro, e caracteriza o duplo 

como um alter ego que o ser vivo acredita ter durante sua existência, 

consistindo em uma imagem desse ser vivo que sobrevive à morte.  A 

justificativa antropológica é que isto se dá pelo desejo de superar o 
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obstáculo da decomposição do cadáver, numa  reivindicação de 

imortalidade diante  da aniquilação. “No entanto, este movimento postula 

o caráter do espírito humano que não conhece sua intimidade a não ser 

exteriormente a si”, diz MORIN (p.128) 

Para a psicologia junguiana (1991), a sombra é um conceito 

importante que representa o eu negado, rejeitado pelos padrões da 

consciência. Trata-se de uma parte da personalidade que não se aceita e 

se constitui num outro interno e incômodo dentro de cada um. Um outro 

que também se é e não se deseja ser, um outro que é alienado do 

convívio consciente. 

 JUNG (1991) diz que a vida parece ser um jogo. Ela significaria um 

intervalo de uma longa história, existente antes do nascimento e que, 

provavelmente, continuaria após a morte, imprimindo um sentido de 

transcedência a esse estado. 

 Na visão de Bravo (2000), o duplo, ao ligar-se ao problema da 

morte, uni-se liga-se também ao desejo de sobreviver a ela. Este desejo 

da imortalidade, por sua vez, é gerado pelo amor a si mesmo e pela 

angústia da morte. 

 O ser humano busca, ao longo da existência, a reconciliação da  

terrível contradição existencial de constituir-se em um ser simbólico e 

espiritual e, ao mesmo tempo, encontrar-se aprisionado num corpo físico. 

Essa natureza paradoxal da condição humana liga-se à realidade da 
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morte. A certeza de que a morte chega de uma forma ou outra traz ao 

humano a dimensão dualista de sua existência: a vida e a morte.  

BRAVO (2000) observa  que para os antigos egípcios o Ká é a 

sombra da alma. Para eles a alma é Bha e, essa quando passava para o 

além, Ká permanecia com a múmia. Miniaturas de objetos pessoais eram 

depositados para atrair Ka, que não é capaz de diferenciá-las dos objetos 

verdadeiros: vive em meio à réplica do real, sendo: ele mesmo uma 

espécie de réplica de Bha. Vive-se assim uma dupla vida: uma vida com 

Bha, neste mundo e no Além, após a passagem que é a morte, e outra 

com Ka, no reflexo deste mundo. 

 

CHAVALIER  (2000:528) explica: 

 Uma das noções do Egito antigo mais difíceis de serem concebidas por um 

espírito ocidental. Foi comparado a um duplo, análogo ao perispírito dos ocultistas, é praticamente 

uma manifestação das energias vitais, tanto na sua função criadora, como na função 

conservadora. Ka pode designar, portanto, o poder de criação que a divindade possui, mas 

também as forças de manutenção que animam Maat, a ordem universal. (...) A expressão passar a 

seu Ka significa morrer, o que levaria a crer que esse princípio teria uma existência independente 

do corpo com o qual é, entretanto, moldado.  
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O DUPLO NA LITERATURA 

 

Para designar o duplo, o Romantismo alemão, conforme NICOLE 

FERNANDEZ BRAVO (2000), utiliza o termo o Doppelgänger,  que siginifica,  

“aquele que caminha ao lado, o companheiro de estrada”, às vezes 

desejado, às vezes indesejado, de acordo com o sentido e a 

personificação expressas. A autora também comenta o seu caráter de ser 

idêntico e diferente – até mesmo o oposto – do original, o que representa 

um paradoxo. Ou seja: o duplo é, ao mesmo tempo, interior/exterior, 

oposto/complemento. Isso provoca uma tensão dinâmica de um lado e, de 

outro, um desdobramento. 

  BRAVO (2000:274) diz: Expressão da situação do eu diante do mundo, o 

desdobramento representa também para os românticos alemães a via de acesso a uma supra–

realidade. 

O romantismo rompe com a ordem clássica (objetividade, unidade, 

equilíbrio e harmonia) em favor da expressão do artista.  O eu subjetivo 

sobressai, pois o processo criativo é apenas um meio para a expressão 

do mundo interior do artista. O romantismo visa à expressão da 

subjetividade, colocando-se contra os padrões da civilização racionalista: 

há uma explosão libertadora que produz uma arte desintegrada.  

No século XIX, o tema do duplo aparece na chamada literatura 

fantástica, como explica  BRAVO  (2000:283): 
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O duplo simboliza a dúvida sobre o real. O eu, puro discurso, está no 

cruzamento de uma trama de vozes. (...)Tendo desaparecido aquilo que 

demonstrava um enraizamento do eu no real, o imaginário prevalece sobre a 

realidade; já não se sabe quem é o original, quem é o duplo. 

 

 

A NARRATIVA E O FANTÁSTICO 

 A narrativas  realistas consideram que a vida obedece uma ordem 

racional e que cabe ao escritor descobrir, via arte literária, a lógica do 

comportamento humano e do viver social. O chamado realismo fantástico  

contesta essa falsa crença, buscando realçar o que há de absurdo e 

desumano na realidade individual e social. O fantástico passa a ser 

utilizado como recurso expressivo para evidenciar a inexistência de 

fronteiras entre o real e o imaginário, o natural e o anormal. 

TZVETAN TODOROV, em Introdução à literatura fantástica (1975), 

observa que o ponto principal do fantástico é a situação de 

“ambigüidade”. Ele  ressalta que: 

(...) O fantástico ocorre nesta incerteza .O fantástico é a hesitação 

exprimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural. O conceito de fantástico se 

limita à relação entre o real e   o imaginário... (p.31) 



 
 
 
 

23

As histórias desse gênero  deixam  perguntas: “Realidade ou 

Sonho”? “Verdade ou ilusão”? Quando um leitor se encontra com um 

mundo que é exatamente como o seu, qualquer acontecimento que fuja 

às leis desse universo familiar cria a dúvida e a incerteza sobre a 

possibilidade de o fato ser ou não real. 

 O autor recorreu a outras definições de fantástico, assegurando 

que, em algumas, “cabe ao leitor hesitar entre as duas 

possibilidade”(p.38)  e, em outras, esta hesitação fica à mercê da 

personagem. Para ele, o limite entre o estranho e o maravilhoso é apenas 

o tempo de uma hesitação. Essa hesitação, explica o crítico,  é comum ao 

leitor e à personagem, porém tem sua duração restrita ao momento da 

narração do fato.  

A hesitação é a condição primeira do fantástico, mas existe 

também a necessidade de uma postura de leitura, como mostra TODOROV  

quando diz que: “O fantástico implica, portanto, não apenas a existência 

de um acontecimento estranho que provoca hesitação no leitor e no herói; 

mas também numa maneira de ler, que se pode por ora definir 

negativamente: não deve ser nem poética, nem alegórica″ (p.38). Isso 

ocorre porque tanto a linguagem poética como as alegorias estão ligadas 

à conotação, e o acontecimento não. 

 TODOROV insiste em colocar o “critério do fantástico (...) na 

experiência do leitor” (p.38), mais precisamente no medo ou terror que 
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este  é capaz de provocar. Se a duração do fantástico é a hesitação, 

então, está-se  diante de um gênero muito frágil, que pode se desfazer a 

qualquer momento. No entanto, esse comentário de Todorov não se 

estende aos escritores do século XX, pois ele mostra que, nesse século, 

há um abandono da hesitação, ou seja, o homem não hesita mais diante 

do fantástico, pois houve uma inversão: “O homem tornou-se o objeto 

fantástico e passa a ser a  regra e não a exceção”(1975:38). 

  No  século XIX, o fantástico surgiu como reação a um mundo em 

que o medo não tinha mais espaço diante das implacáveis leis postuladas 

pela ciência. Por vir contra  esta ordem estruturada, o fantástico 

funcionava como uma ruptura. Além disso, esse fantástico passou a 

explorar a dimensão psicológica, e o sobrenatural foi substituído por 

imagens assustadoras, cuja origem estava na loucura, em alucinações e 

pesadelos. Já no século XX, o fantástico transportou-se para a linguagem, 

por meio da qual tentou explorar uma inadequação entre os elementos do 

cotidiano e os da vida comum. É o chamado neofantástico. 

 No entanto, a função de abalar o leitor  ficou  perdida com a 

ampliação do horizonte em quase todas as áreas do conhecimento 

humano, e a relativização do que se entendia por absoluto, ou seja,  a 

“ordem inviolável” sofreu transformações. O mundo ordenado foi 

substituído por um mundo de ambigüidades, sempre aberto para uma 

contínua revisão tanto dos valores quanto das certezas. Desse modo, o 
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fantástico perdeu sua função, já que a inovação fará parte de uma nova 

ordem. Portanto, a definição passa a ser necessariamente o seu contrário: 

a indefinição. São estes “signos abertos de indefinição”, denominados 

metáforas, que possibilitam a transcendência de limites, mesclando o 

natural e o sobrenatural. 

 Ressalte-se que, tanto no fantástico quanto no neofantástico, os 

fatos transgridem as leis de causalidade. No segundo, no entanto, nem 

leitores, nem personagens hesitam mais diante dos fatos. A opção por 

esse gênero acaba sendo a opção pela possibilidade de transgressão. 

 O argentino JORGE LUIS BORGES (1899 -1986) é considerado o iniciador 

do realismo fantástico na América Latina. Em seus livros, geralmente os 

de contos, acontecimentos pseudo–históricos encontram-se mesclados 

com o irreal. Em relação a seu estilo, notável é a importância conferida às 

categorias do tempo e espaço da narrativa, que são consideradas como 

forma de conhecimento da realidade. 

 JULIO CORTÁZAR (1914 -1984), também argentino, em seus romances 

e contos, está preocupado em criar uma nova técnica de construção 

romanesca. Sua narrativa é concebida como um “jogo” ou um “labirinto”, 

em que narrador, personagens e leitor se sentem perdidos, em virtude 

das diferentes  possibilidades de leitura da obra, até encontrar-se o 

centro, o ponto nevrálgico que permite desvendar o mistério da existência. 
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Os críticos costumam dividir a vasta produção literária de MACHADO 

DE ASSIS (1839-1908)  em duas fases: a primeira compreende as 

narrativas de inspiração romântica; a segunda, a da maturidade, que 

abrange todas as suas obras-primas. MACHADO não pode ser classificado 

em nenhuma escola literária, pois o verdadeiro gênio não segue, mas cria 

os cânones estéticos. A partir de 1881, com o romance Memórias 

póstumas de Brás Cubas, a narrativa afasta-se do convencional, quer 

quanto ao plano da expressão, quer quanto ao plano do conteúdo, 

revelando  marcas profundas do fantástico. 

 Tanto nas narrativas longas, quanto nas curtas, MACHADO 

demonstra ser um excelente observador da alma humana e da sociedade 

urbana. Sem o moralismo próprio dos escritores de sua época, através de 

uma análise crua da realidade social, tenciona curar os males sociais e 

individuais apontando suas causas. MACHADO, com sua postura de 

humorista, acusa um profundo sentimento de ceptismo e de pessimismo. 

Distanciando-se de suas personagens, examina–lhes as virtudes e os 

vícios, as aspirações e as lutas cotidianas para  conseguir migalhas de 

felicidade. Em Machado, o esforço do indivíduo embate-se contra a ironia 

do destino, o que faz com que as ações humanas tenham um resultado 

contrário ao esperado. Ele mistura a personagem com o fantástico. 

 O escritor mineiro GUIMARÃES ROSA (1908–1967) operou a renovação 

da narrativa tradicional, elevando o sertão mineiro à categoria do 
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universal, ao expressar toda a poeticidade do homem sertanejo. Em seu 

livro  Primeiras estórias (1998), o autor trabalha com todos os recursos da 

linguagem poética, com o objetivo de expressar o que se passa no 

subconsciente das personagens e de obrigar o leitor a refletir sobre  os 

problemas da existência humana. Nessa vertente da narrativa moderna, a 

linguagem não é mais considerada apenas um meio para a representação 

do real, mas é criadora de novas realidades, pois utiliza signos sem 

referentes extra–textuais, o que lhe permite ir além do neofantástico. 

EDGAR ALLAN POE (1809-1848), que influenciou tanto MACHADO quanto 

ROSA, é um autor que se ocupou em várias de suas narrativas fantásticas, 

com a questão do duplo. 

 Para VALERY (EM TODOROV:1980), POE encarnava com perfeição a tendência 

que consiste em dominar o processo da criação e reduzi-lo a um jogo de 

regras em vez de deixar à inspiração cega o poder das iniciativas, 

defendendo ainda a idéia que nada seria imitação, para POE tudo seria 

construção e jogo. 

LÚCIA SANTAELLA (2000) no seu estudo crítico diz que POE arquiteta bem a 

história e desperta no leitor a  ávidez de saber o desfecho, e, satisfeita 

essa curiosidade, o faz   voltar em pensamento a admirar os pormenores 

do desenvolvimento.  

 Segundo LÚCIA SANTAELLA (1985:162),  o problema do duplo é   “ a 

grande constante ou a coluna dorsal da ficção de Poe”. Em seus contos, 
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principalmente nos considerados de terror ou fantásticos, POE explora 

motivos que procuram a condição universal do Eu com o outro.  Os temas 

do morto não morto, a dupla personalidade como sombra ou a crença  de 

que o reflexo possa substituir o indivíduo são aspectos que estão 

presentes na obra desse escritor. 

Em William Wilson, POE (1985) retrata a fuga de um rapaz (William 

Wilson) de alguém que ele acreditava ser um outro, um gêmeo, mas que, 

no final, era a sua própria consciência. Nele, POE descreve a personagem 

imersa numa nuvem sombria de onde a virtude se desprendeu. Narra sua 

maldição: ele se acredita escravo de circunstâncias superiores ao controle 

humano. Herdeiro de um caráter voluntarioso, afeito aos mais 

extravagantes caprichos e paixões, sua voz era lei. Tornou-se, em tudo, 

menos no nome, senhor de suas próprias ações. Apesar de sua ascensão 

sobre os companheiros de escola, um se recusava a submeter-se à sua 

vontade arbitrária. Além de uma identidade de nome, o estranho 

apresentava uma semelhança quase inverossímil com ele. Tinham  a 

mesma data de nascimento e entraram na escola no  mesmo dia. A sua 

forma de andar e suas fisionomias eram idênticas. Este duplo aparece, 

como por magia, em todos os momentos importantes da vida da 

personagem. No espelho, William Wilson vê a própria imagem e tenta 

eliminá-la, porque acredita que o outro especular pretendia tomar o seu 

lugar. Em outro episódio, a personagem central tenta conquistar a 
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confiança de uma bela mulher casada e escuta um sussurro já conhecido. 

Num ímpeto, luta contra o duplo e mergulha sua espada no peito do 

impostor. É com espanto e horror que, diante de um espelho enorme, vê 

projetado o que  pensa ser sua imagem manchada de sangue. Escuta, 

então, uma voz dizendo: 

 

Venceste e eu me rendo. Contudo, de agora por diante, tu 

também estás morto... morto para o Mundo, para o Céu e para a 

Esperança! Em mim tu vivas..., e, na minha morte, vê por esta imagem, 

que é a tua própria imagem, quão completamente assassinaste a ti 

mesmo. (p.126) 

 

No espelho, William Wilson vê a imagem de seu corpo 

despedaçado e coloca um problema que  parece ser o fundamento da 

questão do duplo: quando há a existência de dois, quando o ser é 

duplicado, ao se eliminar um, o outro  eterniza-se não no duplo – no 

segundo, o objeto – mas no terceiro, a criação. Assim foi com Narciso, 

que virou um lírio; com Adônis, que se eternizou em uma flor; com Eco, 

que se transformou em rocha; e com Wilson, o  primeiro a morrer ״para o 

mundo, para o céu e para a esperança”(1985:126), criando um terceiro, 

que não é o primeiro, nem a imagem, mas a relação entre eles. 
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Assim SANTAELLA (2000), comenta que: 

 

(...) “William Wilson ″ põe-nos, ao contrário, cara a cara com a 

condição universal e inalenável do eu como duplo, ou seja, a 

constituição da identidade do eu é, na raiz, marcada pela dialética do eu 

e do outro. O simples ato de se reconhecer como eu, o simples ato de 

pensar o eu é têlo como não–eu, estranho, forasteiro. O eu pensado, no 

ato de ser pensado, se faz signo para o eu que pensa. Não há como 

escapar a esse jogo de espelhos. (...) A palavra Wilson é um eco, 

levemente modificado, da palavra William. O que aí sucede, no universo 

da palavra, é replicado na narrativa em termos de universo das 

personagens. O outro William Wilson é uma espécie de eco ou sombra 

de William Wilson ele mesmo. (p.172-3) 

 

 

No conto “Ligéia”, o duplo aparece como diz Bravo (2000:275): 

 A duplicação da amada num falso duplo 

não consegue fazer esquecer o verdadeiro amor nem reduzir o 

desejo de perenidade do laço amoroso. 

 

O tema das mortas que sobrevivem num duplo é recorrente em 

POE. A morta, que se imortaliza em seu duplo, busca constituir uma 

unidade entre o eu e o outro. 
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SANTAELLA (2000) ressalta que: 

Uma mulher, amante e amada, morre para reencarnar, 

injetando vida ao cadáver de uma outra mulher. (...) Levada ao 

paradoxismo, essa reflexão se defronta com a natureza sígnica do 

amor, isto é, amor como mediação inalienável (camada 

mediadora) entre o eu e o outro. (p.166-7) 

 

No contexto da literatura fantástica, a questão do duplo emerge 

como personificação destes antagonismos humanos, trazendo a 

dualidade como uma impressão de estranheza entre os limites do real e 

do supra–real, do natural e do sobrenatural, do racional e do irracional, da 

vida e da morte, explicitando as contradições do homem e da sociedade. 

O duplo pode ainda representar a loucura em oposição à sanidade, ou os 

dualismos entre sentimento e razão, consciência e  inconsciência, e entre  

imanência e transcendência. 

Como uma espécie de modalidade do espelho, o tema do duplo foi 

freqüente, também, na literatura denominada fantástica. Tratado em 

muitos textos fantásticos, o duplo pode aparecer com sentidos diferentes 

em cada obra, dependendo da relação que mantém com outros temas.  
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TODOROV (1992) diz: 

 

Essas significações podem mesmo ser opostas: assim ocorre 

em Hoffmann e Maupassant. O aparecimento do duplo é causa de 

alegria para o primeiro: é a vitória do espírito sobre a matéria. Em 

Maupassant, aos contrário, o duplo encarna a ameaça: é o ante-signo 

do perigo e do medo.(153) 

 

ERNST T.A. HOFFMANN (1776–1822)  foi um dos mestres da literatura 

fantástica e, o duplo aparece sob todas as modalidade. Um de seus  

contos de  O homem de areia, (2000:49-81) narra a paixão de um homem 

(Natanael) por uma boneca (Olímpia) que adquire status de ser vivente 

aos seus olhos.  

BRAVO (2000)  Natanael dá vida a Olímpia por meio de seu olhar, 

pois ela representa sua interioridade. Nela é a si próprio que ele ama, ela 

é seu reflexo e seu complemento, seu único meio de ter uma relação com 

o mundo. 

No mito hoffmanniano por excelência, o duplo aparece sob várias  

modalidades. Em “dos Duplos” (1821), Doedatus e George são tão 

parecidos que as pessoas os confundem; partidos, cada um deles, de um 

claro sentimento de sua própria identidade, são levados pela experiência 

da confusão a tocar com o dedo a dificuldade de saber quem é o eu. 
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Em  seu conto “Os autômatos”, (1819). O conto narra a aflição de 

dois amigos diante do mistério da profecia lançada por uma máquina de 

fisionomia humana, vestida como um turco, obra de um artista que tinha 

como atração capaz de ditar profecias, penetrando no coração dos que 

iam à sua procura, como uma forma de oráculo. O duplo emerge de um 

outro que apesar de estranho, dá a ilusão da possibilidade de criar a vida 

e vencer a morte. Em O retrato de Dorian Gray,  OSCAR WILDE (2003) narra 

a história de um belo jovem que um dia é presenteado com um retrato seu 

pintado e fica fascinado por esta imagem de si. Este quadro passa a 

refletir a sua essência (Má), que era mascarada pela sua aparência 

(Bela).  

O autor deixa claro o confronto solitário do indivíduo com sua parte 

negativa, atrelando o tema do duplo à idéia maniqueísta de divisão da 

personalidade em duas partes, conduzidas, respectivamente, pelo bem e 

pelo mal.  Apenas a observação de um artista foi capaz de identificar a 

parte negativa da personagem. A imagem especular refletida nos olhos 

dos outros e do espelho é uma imagem exterior. O jovem Dorian Gray, 

bonito e galante, tem na imagem pictórica um reflexo de sua própria 

consciência. As duas imagens vão divergindo à medida que o 

personagem envelhece, revelando sua degradação interior. 

CAMILLE PAGLIA (1993) observa a transformação da pessoa em objeto 

de arte. Ela nos diz que Oscar Wilde com essa obra, mostra a estranha 
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simbioso entre um menino bonito e uma pintura, ou seja, entre um 

andrógino carismático e seu retrato. 

A autora  (1993:470) diz: 

Observei que a submissão hierárquica do artista a 

uma personalidade fascinante é tipicamente ocidental, como ilustram Dante. Em 

Wilde, como em Baudelaire e Rossetti, a relação é um ritual decadentista de 

escravização sadomasoquista. O artista Basil Hallward é dominado por Dorian 

Gray. 

 A literatura latino–americana, da qual Borges e Cortázar são 

figuras representativas, abre um significativo espaço para a exploração do 

duplo quando prioriza o emprego da imaginação na construção literária. 

DAVI ARRIGUCI JR. (1995), em O escorpião encalacrado, comenta a 

renovação da técnica narrativa dessa literatura, sua intensa poetização do 

discurso e sua abertura à imaginação, ao desintegrar o tempo 

cronológico, fundar novas organizações especiais e introduzir a 

exploração do tempo psicológico. 

 Trata-se de uma verdadeira revolução técnico–expressiva, 

remetendo a uma nova visão de homem e de mundo, com uma outra 

estratégia para a abordagem da realidade. 

 A fragmentação da personagem (o duplo) é o tema por excelência 

deste novo mundo da literatura latino–americana, tendo como cenário um 
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mundo esfacelado e caótico, que não reduz às categorias da explicação 

racional. 

 ARRIGUCI JR. (1995) mostra que a interiorização introduz uma 

poderosa carga de ambigüidade, pois nela convivem elementos 

imaginários e dados documentais nas fronteiras imprecisas do dualismo 

sujeito–sujeito: o duplo. 

O duplo, essa rachadura, essa fenda, é recorrente em Jorge Luís 

Borges e em Guimarães Rosa dentre outros. Neles, o duplo, esse tipo de 

captação do real, realiza-se como um fator de estranhamento: uma 

aliança entre jogo, poesia, tragicidade e duplicidade em si mesmos. 

BRAVO (2000:282)  diz que o sonho e a poesia podem nos ajudar na 

crise de identidade em que vive o mundo. A concepção e experiência do 

duplo, nos diferentes autores aqui citados, aponta para uma espécie de 

mergulho profundo na subjetividade. Comprometidos com a 

heterogeneidade intrínseca do ser humano, o conceito de duplo suscita 

um sentimento de inexplicabilidade, inquietação e sobressalto, decorrente 

do conflito entre igualdade e diferença, ou seja, da imbricação de unidade 

e diversidade. 

Não importa o prisma sob o qual se mire, o tema do duplo, ou as 

tipologias criadas por quaisquer dos autores que a ele se dedicaram, 

mostra–se  ligado primordialmente à dicotomia corpo⁄alma, que é a 

própria condição humana. 
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CAPÍTULO 2 

 

A QUESTÃO DO  DUPLO: UMA REFLEXÃO GERAL 

 

 

Procurei, neste capítulo, traçar uma visão panorâmica do 

surgimento e permanência do espelho na cultura,  discutindo suas 

relações  com outros elementos da civilização. Este tema vem sendo 

estudado na literatura e em outras áreas do conhecimento.  

O espelho  é uma superfície plana, que fornece uma imagem virtual 

correta, mas invertida e especular de tamanho igual ao objeto refletido. 

Até o século XVI,  os espelhos eram  feitos quase sempre de metal polido 

— ouro, prata, bronze, latão e até mesmo estanho. O vidro só pôde ser 

usado como espelho quando se descobriu a maneira de fabricá-lo em 

chapas lisas e claras. Os espelhos  hoje são feitos com vidros pintados na 

sua parte de trás com um produto químico que contém estanho.  As 

chapas de vidros, depois de recobertas com uma finíssima camada de 

prata, misturada com outros produtos químicos, recebem ainda outra, com 

o objetivo de proteger a primeira e produzir o reflexo. 

A palavra latina especulum deu origem ao termo espelho. 

Originalmente, especular era observar o céu e os movimentos das 

estrelas com um espelho. A idéia de espelho opõe-se à de simulacro, já 
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que, no espelho,  a imagem é  refletida tal como é, pois o espelho apenas 

reproduz, duplica.  

Diante do espelho, perde-se toda e qualquer ilusão sobre a própria 

imagem ali refletida. O cérebro interpreta os dados fornecidos pela retina, 

mas  o espelho não interpreta o objeto. É a partir deste princípio que 

confiamos nos espelhos como confiamos, em condições normais, nos 

nossos   órgãos  perceptivos. 

O espelho registra aquilo que o atinge da forma como o atinge, 

sem nenhuma interpretação. No entanto, a imagem especular, quando 

interpretada,  pode encobrir e deformar essa realidade ou até abolir a 

idéia de identidade, na medida em que não se refere mais a uma 

realidade externa, mas a si mesma. Permite uma nova perspectiva, pois 

pode ser a depositária de um olhar oposto ao do indivíduo que está frente 

a ela, criando assim o duplo. 

O espelho possibilita que se obtenha estímulo visual e mostra, por 

vezes, ângulos que o olho não pode alcançar. Por exemplo: por ele, vê-se 

atrás do próprio corpo com a mesma força e evidência como se vê a 

frente. O ser humano, quando se olha, vê-se apenas parcialmente, não 

tem uma visão integral de si mesmo, a não ser com o auxílio de sua 

imagem refletida em um espelho. A magia dos espelhos está no fato de 

que permitem ver melhor o mundo e, também, nos vermos como os 

outros nos vêem. Eles mostram um só objeto concreto, um de cada vez, e 
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sempre o que está a sua frente. A imagem especular pode ser o reflexo 

de uma grande  identidade com o real. 

Na crença popular, os espelhos estão associados ao sobrenatural. 

No Egito, por exemplo, o espelho mágico tem a possibilidade de refletir a 

Verdade. No folclore brasileiro, é atribuída aos espelhos a capacidade de 

aprisionar a alma da pessoa refletida, decorrendo daí o costume popular 

de mandar cobrir os espelhos quando uma pessoa morria. É também 

atribuída ao espelho a capacidade de revelar a natureza da imagem 

refletida. Entretanto, demônios, fantasmas e vampiros não refletem sua 

imagem, pois as  encarnações diabólicas não toleram a visão da sua 

imagem refletida e sucumbem. Em vista disso, os espelhos são também  

usados como amuletos. 

No Brasil, CÂMARA CASCUDO (2002:78) refere-se a algumas 

superstições ligadas ao espelho: em noite de São João ou de Ano–Bom, 

quem não se vê na água é porque morrerá, ou então, faz mal olhar o 

rosto refletido na água do fundo da cacimba,  porque o diabo pode levar a 

alma da pessoa para as profundezas do inferno. O autor comenta outras 

crendices brasileiras: a criança que se olha no espelho custa a falar; 

espelho quebrado é anúncio de morte; quem se mira em espelho de noite 

pode ver o demônio; quando há morto em casa, cobrem-se os espelhos 

de negro durante três dias. 
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No folclore brasileiro, temos várias lendas em que o espelho 

aparece como o símbolo do desconhecido, como objeto maravilhoso, sem 

que  exista nenhum  limite entre o real e o imaginário. 

No imaginário medieval, o espelho é visto como um instrumento do 

diabo e aparece como uma das monstruosidades do Inferno no jardim das 

delícias Terrenas, de H. BOSCH.  

BALTRUSAITIS (1978:210) conta que, se alguém se colocasse em 

frente ao espelho dos bruxos (um cubo de água disposto de maneira que 

a pessoa que o invoca não se veja nele) repetindo por três vezes o seu 

próprio nome, poderia ver o seu futuro. 

 Outro exemplo  é a garrafa com água clara  sobre uma toalha de 

mesa branca e rodeada por três velas. Esta prática evoca o arcanjo 

Gabriel, que recebe  as mensagens do invocador e as leva ao destinatário 

divino. 

No espelho cabalístico, eram utilizados metais. Sete globos de sete 

metais (ouro, prata, estanho, chumbo, cobre, ferro e o mercúrio 

encapsulado) compõem o espelho cabalístico e a cada globo corresponde 

um dia da semana e um dos cinco planetas (Marte, Mercúrio, Júpiter, 

Vênus e Saturno), além da  Lua e do Sol. 

O metal, a água e o cristal, através dos séculos, vão originar novos 

recipientes mágicos para a transmissão da mensagem do eu ao além. A 

arte especular torna-se, assim, um exercício de magia. 
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Os antigos gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos 

tinha capacidade premonitória. Este oráculo portava a inscrição: 

“Conhece-te a ti mesmo”, e as pessoas se dirigiam a ele supondo 

conseguir saber algo de si mesmas. O deus deste oráculo era Apolo. 

GAARDER (2001:66-7) refere-se ao fato de que Apolo representava o deus 

solar, o deus da luz: o seu arco e suas flechas eram comparados aos 

raios solares. 

No Antigo Testamento, o encontro de Móises com Deus deixou-lhe 

uma face brilhante. Este brilho refletia a glória divina. O brilho era tão 

intenso que Moisés passou a adotar um véu para cobrir o rosto e apenas 

o retirava na presença divina. Moisés não viu  Deus diretamente, mas 

apenas uma imagem. Esta revelação divina, através do reflexo da luz, 

manifesta-se na  língua hebraica pelo uso de uma mesma palavra para 

espelho e visão. 

Segundo JEAN CHEVALIER (2000:396), em nosso tempo, ‘O espelho 

dos noivos’, chamado ‘Espelho de Nossa Senhora Maria’, é utilizado no 

oriente para abençoar o primeiro encontro dos noivos: Eles entram por 

duas portas opostas e se vêem através do espelho. 

Os espelhos têm sido associados às divindades desde os 

primórdios da civilização. Refletindo, eles geram o Outro à sua imagem e 

semelhança. 
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O ESPELHO  DE NARCISO 

 

O espelho, enquanto superfície que reflete, é uma metáfora 

extremamente rica na ordem do conhecimento. Sob aspectos muito 

diversos, é um tema privilegiado, encontrado em lendas e mitos. Leva o 

homem a contar histórias, permeando o imaginário das pessoas através  

do mito, como, por exemplo, a lenda de Narciso.  

Segundo JUNITO BRANDÃO (2000:175-79), o mito de Narciso, que se 

refere à paixão do herói por sua própria imagem, fala de um amor 

impossível. Narciso era um jovem de rara beleza, filho do deus fluvial 

Césifo e da  ninfa Liríope. Quando nasceu, em resposta a uma consulta 

de Liríope a Tirésias, o célebre adivinho previu que Narciso viveria até o 

dia em que contemplasse sua própria imagem.  

Narciso, por sua vez, se mantinha indiferente aos sentimentos 

alheios, aos mortais e às ninfas, que, atraídas por sua beleza, 

apaixonavam-se por ele. Dentre as ninfas  destacava-se Eco, que o 

amava loucamente, mas era desprezada por ele.  

A deusa Hera, desconfiada  de que estava sendo traída por Zeus – 

seu marido – encarregou Eco de vigiá-lo e lhe prestar  conta de tudo o 

que ele fazia. A ninfa, porém relatava fatos que não diziam  respeito a 

Zeus. Hera, ao perceber a mentira de Eco, ficou furiosa e a condenou a 

repetir apenas o que  lhe diziam. Impedida de expressar verbalmente  seu 
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amor por Narciso, ela se retirou para os bosques e optou por ter como 

morada os antros e as cavernas. Caiu em desgosto e só lhe  restaram  os 

ossos,  metamorfoseados em penhascos, além da voz.  

O egoísmo de Narciso também provocou o castigo dos deuses: 

Hera o induziu a mirar-se nas águas de uma fonte e, ao observar o reflexo 

de seu rosto, apaixonou-se pela própria imagem. A partir de  então, o 

rapaz, de singular beleza, permaneceu imóvel, dia e noite, até que 

mergulhou nas águas em busca de sua imagem. Acabou morrendo 

afogado e condenado ao inferno. Segundo o mito, no local onde ele 

mergulhou, nasceu uma  flor solitária que recebeu o nome de Narciso.  

Pela  etimologia, o nome  Narciso vem  do grego Narke, de onde 

deriva narcose,  a letargia provocada por narcóticos. Isso ajuda a   

compreender a relação dessa flor com os cultos infernais, como as 

cerimônias de iniciação, durante o culto de Deméter, em Elêusis, quando 

se  plantavam narcisos sobre os túmulos, simbolizando o entorpecimento 

da morte.  

A flor cresce na primavera e em lugares úmidos, o que sugere a 

simbologia das águas, dos ritmos sazonais e, por conseguinte, da  

fecundidade. Daí sua ambivalência: morte–sono–renascimento. 

Similarmente, essa flor evoca também – mas numa ordem inferior de 

simbolização – a queda de Narciso nas águas em que se mira  extasiado.  

Disso advém que se faça da flor, nas interpretações  moralizantes, o 
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registro da vaidade, do egocentrismo, do amor e da satisfação consigo 

próprio.    

Há diversas versões do mito. Sua unidade é mantida pela 

inalterabilidade da profecia de Tirésias, pelo amor frustado de Eco e pela 

paixão do jovem Narciso por si mesmo. A imagem do rosto do rapaz 

refletida nas águas, seja de um rio, de uma fonte ou do mar, é a parte da 

narrativa que tem sido mais explorada nas produções simbólicas. Narciso 

toma seu reflexo por um outro e não compreende porque não pode  

aproximar-se, já que o objeto de seu amor também se mostra enamorado.  

Ao perceber a ilusão, lamenta profundamente ser ele próprio  quem 

provoca a dor que sente. Queria se separar de quem ama, evidenciando, 

assim, a tendência de todo sujeito em dividir–se. Em contrapartida, ao 

dividir-se, paradoxalmente alimenta a nostalgia da unidade. A cena da 

admiração por si mesmo confirma seu amor impossível. Narciso, ao  

mergulhar em busca de si mesmo, mergulha no desconhecido, mergulha 

na água. O amor incompleto não começa nem finda, apenas  a sombra se 

funde com a imagem e, em seu lugar, nasce uma flor. Cessa o reflexo e 

morre Narciso. 

O amor de Eco também está marcado pela impossibilidade. Ela 

não pode se expressar  por si própria. Hera puniu-a, privando-a da própria 

voz.  Para existir, não é necessário apenas ocupar  espaço, é preciso ter 

identidade, expressão para marcar a personalidade,  que flui através da 
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voz, denunciando os pensamentos e os sentimentos profundos. Eco está 

condenada ao jogo fatal dos reflexos, não de sua imagem,  pois  seu 

corpo definha e lhe resta apenas a voz. A  manifestação desta voz porém,  

é limitada e breve, pois ela apenas repete as últimas palavras do que lhe 

dizem. Assim, ela se aproxima de Narciso sem poder falar de seu amor ou 

responder com o silêncio ao desprezo dele, ficando na situação de 

prisioneira da demanda do outro. 

Narciso e Eco são superfícies que se refletem, são como espelhos 

do eu e do outro. Frente a frente, criam o jogo de espelhos que reflete a 

falta de esperança de ambos. São ecos. As imagens que seduzem 

Narciso, assim como  as repetições de Eco são duplos, ambos estão  

condenados ao mesmo jogo fatal.  Para além do espelho, Narciso e Eco 

traçam símbolos da morte e definem deslimites. O som não pode 

atravessar a rocha, mas emerge dela. O reflexo não apenas congela a 

imagem, mas absorve o objeto, convida-o a perder-se em si mesmo. O 

duplo é um outro  diferente, é a base da criação. Ele é o signo e, por mais 

perfeita que seja a reprodução, sempre falta alguma coisa que a distancia 

do original, do objeto. Com isso, o simulacro traz a possibilidade de morte 

para o original, mas uma morte que cria a vida. Uma vez duplicado, 

estabelece-se uma  relação entre eles; o que os aproxima e o que os 

distancia  nada mais é que o duplo Eu/ Eu–outro. 
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Na  mitologia grega, a lenda de Dioniso marca bem a questão do 

duplo. Segundo CHEVALIER (2000:119-24), o jovem deus é conhecido como 

o deus nascido duas vezes. Filho de Zeus e Sêmele, filha mortal de 

Hermíone e Cadmo, Dioniso residia na cidade de Tebas, na Beócia. A 

lenda  diz que Hera – esposa de Zeus –, ao saber que Sêmele esperava 

um filho dele, ficou enciumada . Zeus amava Sêmele e, por isso, Hera 

tramou a sua morte. Disfarçada de amiga de Sêmele, Hera  persuadiu-a   

a  pedir a Zeus que lhe aparecesse em toda a sua glória.  Sêmele assim o 

fez,  e Zeus desceu do Olimpo cercado de nuvens, trovões e raios. O 

palácio incendiou-se e Sêmele ficou reduzida a cinzas. O feto, porém, foi 

retirado do ventre materno por Zeus e  enxertado na coxa do pai, que, 

assim,   termina a gestação do deus.  

Dioniso, nascido da coxa/ventre de Zeus, é entregue aos cuidados 

das ninfas. Hera, contudo,  descobre o paradeiro do menino e encarrega 

os Titãs de raptá-lo e matá-lo. Os Titãs atraem o menino com um espelho 

e Dioniso torna-se uma presa fácil para eles, que, cheios de maldade, 

tentaram matá-lo, para cozinhar-lhe as carnes em um caldeirão e devorá-

las. Zeus, porém, fulmina os Titãs e, de suas cinzas, nascem os homens. 

Assim, mais uma vez, Dioniso é salvo pelo pai. 

Pode-se aproximar as duas lendas, a de Narciso e  a de Dioniso, 

pois a imagem refletida no espelho e o tema do duplo aparecem na vida 

de ambos. Dioniso, embora não tenha morrido atraído pela própria 
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imagem, ficou em condições similares à de Narciso: perdeu-se na sua 

contemplação e não percebeu o perigo que o rodeava. Mesmo sendo 

uma criança, bem mais fácil de ser enganada, o objeto que teve em suas 

mãos prendeu-o, enfeitiçou-o, pois era um objeto incomum e 

desconhecido. Nele,  pôde ver  sua imagem. Esse  objeto estranho era 

uma armadilha criada pelos Titãs. Ou seja,  o espelho representou a 

ilusão de ver o outro, e isso tornou  o  deus uma presa fácil  para seus 

inimigos,  monstros maléficos e interesseiros. Eles não estavam apenas a 

serviço de Hera. Tinham  seu próprio desejo: saciar a fome e 

experimentar o prazer da destruição.  

bserva-se que tanto no mito de Dioniso, quanto no de Narciso,  o 

espelho é sempre  um vilão, o causador de todo o mal da divisão, que  

afasta os inocentes, os indefesos, de sua unidade original.   

Dioniso e Narciso são ambos filhos de Zeus com mortais e têm 

sempre por trás Hera, a megera. E o espelho assume um papel diabólico, 

sempre acentuando a diferença e a cisão. Ele paralisa a vítima e toma 

posse dela  como um ser superior, superior até a Zeus, pois esta é  a 

maneira de Hera  tirar de seu caminho aqueles que a perturbam. Hera 

utiliza  o espelho ou as águas  para conseguir o mesmo resultado: a 

imagem refletida,  o eu- outro que engole o eu-vítima. 
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A LENDA JUDAICO–CABALÍSTICA: APROXIMAÇÕES MITOLÓGICAS 

 

 O duplo aparece também na tradição judaica: na história de Ló, no 

Velho Testamento, e na lenda de Golem. Segundo o Gênesis,(19:23), 

Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sadoma e Gomorra. 

Destruiu tudo e todos, exceto Ló e sua família. Antes os anjos 

comunicaram–lhes o que iria acontecer e concederam-lhes o direito de 

fugirem, com uma única condição: que não olhassem para trás. A mulher 

de Ló transgrediu a ordem e  foi castigada, virando uma estátua de sal. 

Já, n lenda cabalística, há um ser criado por meios mágicos,  uma espécie 

de homem-robô, o Golem. 

     Segundo  CHAVALIER (2000:473-4), esse ser lendário  tem sido 

imaginado de várias maneiras. O mágico que  o criou o fez de argila,  à 

imitação do Deus do Gênesis quando fez Adão, porém não conseguiu 

dar-lhe o dom da palavra. Na  concepção judaica, a figura de Golem 

representaria a alma, com todos seus aspectos sombrios. O Golem é o  

próprio eu não redimido. É considerado uma sombra, pois um cabalista 

hábil  poderia dirigi-lo tanto  para o bem quanto para o mal. 

Pode-se aproximar a mulher de Ló e o lendário personagem da 

Cabala aos mitos de Eco e Narciso, pois todos eles estão unidos pela 

imobilização. Eco foi transformada em pedra e voz repetitiva; a mulher de 

Ló  tornou-se uma estátua de sal; o Golem vira uma sombra sem voz; e 



 
 
 
 

48

Narciso é imobilizado pela beleza da própria imagem. Os quatro são, 

portanto, símbolos da regressão e da passividade. A mulher de Ló 

representaria a regressão e o Golem a passividade. Eles não representam 

necessariamente um estado permanente, mas algo precursor de uma 

transformação. Eco,  a mulher de Ló,  Narciso e Golem evocariam, assim, 

a noção do duplo.  

Através  da reflexão (o voltar-se para si),  Narciso ama o próprio 

reflexo,  apaixona-se sem o saber pela própria imagem refletida nas 

águas da fonte de Téspia. Ou seja, o engano fatal do jovem tebano foi a 

escolha errada do objeto amado. Do ponto de vista subjetivo de Narciso, 

seu amor é realmente orientado para um objeto, pois  ele descobriu uma 

face humana de  beleza arrebatadora e por ela se apaixonou.  

Narciso ama  a sua reflexão, a sua  umbra,  a sua alma-sombra. 

Ele está apaixonado por sua alma: ama-se o que se auto-reflete e reflete-

se o que se ama. Ele, então, fica imobilizado por sua sombra. Como o 

Golem, Narciso também é uma sombra. A transformação da mulher de Ló 

em estátua de sal, metaforicamente uma pedra,  baseia-se no fato de que 

a pedra e o homem exprimem um duplo movimento de subida e de 

descida: o homem nasce de Deus e a ele retorna e a pedra bruta desce 

do céu e, transmudada, a ele regressa.  

Assim,  tanto a esposa de Ló quanto o Golem, também, são 

superfícies que se refletem, em face das necessidades das leis da 
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natureza. É o que indica a palavra reflexio, isto é, inclinação para trás, 

colocar-se em relação  àquilo que acaba de ser presenciado, um sendo a 

regressão e o outro a passividade. 

 

 

A PSIQUÊ E O ESPELHO   

 

No universo mitológico, há também o mito de Eros e Psiquê. 

Fazendo um paralelo  dele com o mito de Eco e Narciso, percebe-se que 

ambos têm muitas peculiaridades em comum. O mito de Eros e Psiquê 

narra o que acontece entre as pessoas e dentro delas. Mostra que o 

desenvolvimento de Psiquê não ocorre num mar de rosas. Sofrimentos, 

torturas, depressões e tentativas de suicídio são vivências em todo o seu 

relacionamento com Eros, o amor. Ele é visto como um grande torturador 

e não como um querubim bondoso como mostra  a  imagem de  Cupido.  

Segundo BRANDÃO (2000:209-50, v.II), havia um rei que tinha três 

filhas. A caçula, Psiquê, se destacava das demais por sua beleza e era 

adorada pelos homens como se fosse Afrodite. Isso causou inveja na 

deusa, que enviou  seu filho Eros, de maus costumes, para fazer Psiquê 

se apaixonar por um homem que fosse o  mais feio dos mortais.  
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O rei casou as suas duas filhas e, preocupado com a caçula, 

consultou um oráculo. Foi-lhe revelado que a jovem deveria ser conduzida 

ao alto de um rochedo, onde  se uniria a um monstro horrível. A promessa 

foi cumprida, mas Eros, em vez de obedecer as ordens da  mãe, acabou 

apaixonando-se por Psiquê e  levou-a para um belo castelo. Lá,  todas as 

noites, ele a amava, com uma condição: jamais a sua identidade seria 

revelada à amada ou a outras pessoas. Fama, uma divindade de 

multiplicidade de olhos e ouvidos, contou a todos a paz  em que Psiquê 

vivia. As irmãs, invejosas, arquitetaram um plano para desgraçar a vida de 

Psiquê. 

Psiquê, ingênua, aceitou o que suas irmãs disseram e descobriu 

quem era seu amado. Eros jogou pragas às irmãs de Psiquê e foi embora. 

A jovem moça saiu à procura de seu amor. E enfrentou  sua sogra e rival, 

Afrodite, que  deu a ela quatro missões impossíveis de serem cumpridas, 

com o objetivo de destruir a pobre mortal. Psiquê,  com o auxílio de outros 

elementos mágicos, venceu os obstáculos. Eros foi à procura de Psiquê e 

teve o consentimento de Zeus para transformá-la em uma imortal.  Assim, 

ela uniu-se a Eros e teve uma filha chamada Volúpia.  

Por esta narrativa, pode-se observar os elementos que  aproximam  

Eros e Psiquê do mito de Eco e Narciso. Psiquê era bela e por sua beleza 

foi condenada à morte, porém  seu destino final foi diferente do de 

Narciso. Ambos foram vítimas de sua beleza e, inocentes, sofreram 
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conseqüências decorrentes da inveja dos deuses. Psiquê, quando 

descobriu o seu amante,  comportou-se  como Narciso: ficou  extasiada 

contemplando a  beleza de Eros. Esta relação entre  sua imagem e a 

imagem do outro significa que ela ama o que reflete e reflete-se no que 

ama. A imagem congelou-a; sem perceber as causas e efeitos, ela 

apenas desejou o objeto.  Eros, buscando Psiquê, descobre que ele é a 

própria Psiquê. Essa consumação deixa bem claro o encontro 

identificador do eu com o outro, criando o jogo dos reflexos e do espelho.  

No espelho, vemos o que somos e o que não somos. Entre as 

muitas finalidades que lhe atribuem  está a de captar, com  a imagem que 

nele reflete, a alma do refletido. Narciso, Eco, Dioniso, Adônis, Psiquê e 

Eros, de uma forma ou outra, foram vítimas de uma ilusão, a de que a 

imago, a imagem, a umbra, a sombra é a única realidade posta diante de 

seus olhares.  

A  concepção do ‘Estádio do Espelho’ foi apresentada por LACAN 

(1998:97), em 1936, para explicar o processo de identificação, necessário 

à formação do Eu. O estádio do espelho situa-se no período que vai dos  

seis aos dezoito meses de idade.  Consiste numa transformação ocorrida 

no ser humano quando este se capacita para perceber que a imagem no 

espelho é o seu próprio reflexo. A importância da formulação do estádio 

do espelho é assinalada pelo próprio LACAN e por outros autores. Este é o 

momento de constituição do Eu, do próprio corpo e do sujeito. Em 1949, 
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LACAN estende o estádio do espelho para além de uma fase de 

desenvolvimento infantil.  

A experiência do estádio do espelho pode ser dividida em três 

tempos fundamentais. O primeiro momento marca a apreensão do 

registro do imaginário pelo ser humano. O bebê percebe a imagem como 

se fosse um ser real e se aproxima do espelho com a finalidade de tocá-

lo. No segundo momento, o bebê descobre que o outro  do espelho é uma 

imagem. No terceiro momento, o bebê conquista uma identidade no 

registro do imaginário: o reconhecimento de si. 

 MILLER (1998:139) descreve esta experiência como uma forma 

incipiente de auto-reconhecimento deste bebê: caminhando, ele recolhe 

um lenço e retorna ao espelho para verificar se o outro do espelho fez a 

mesma coisa e depois procura com o olhar o adulto. 

Para LACAN (1998), o estádio do espelho é concluído pela 

identificação do sujeito com a imago do semelhante. Esta experiência 

especular dá o contorno de uma imagem ideal, a imagem integrada de si 

que lhe permitiu a assunção de sua unidade corporal, através do 

processo de identificação com  sua imagem, ou seja, o Eu orgânico 

pressupõe um Eu psíquico. 

O “Estádio do Espelho” é visto como fundamentador da estrutura 

do eu humano e marca a passagem do registro Imaginário para o 

Simbólico. 



 
 
 
 

53

Quando se enfoca o espelho à luz dos estados psicológicos,  pode 

se dizer que ele é uma metáfora da questão do eu e de sua identificação. 

Muitos escritores se interessaram pela instabilidade do eu e fizeram dela 

uma metáfora do que há de incompreensível no destino dos homens.  

Em Através do espelho, um romance moderno, de JOSTEIN GAARDER 

(2000), a narrativa é de Cecília, uma menina que vive intensamente as 

coisas que vai aprendendo  com o anjo Uriel . Ela anota essas 

informações em um caderninho, enquanto passa o tempo todo em seu 

quarto, deitada na cama, pois está morrendo. Sua história sendo uma 

preparação para a morte é um mergulho na vida e na própria 

individualidade, como ela mesma  diz:   

Nós enxergamos tudo num espelho, 

obscuramente. Às vezes conseguimos espiar através 

do espelho e ter uma visão de como as coisas são do 

outro lado. Se conseguíssemos polir mais esse 

espelho, veríamos muito mais coisas. Porém, não 

enxergaríamos mais a nós mesmos. (p.18) 

 

A aventura no interior do espelho implica a coragem da travessia. A 

coragem de inventar, experimentar, buscar novas formas de ver.  A 

coragem, talvez, de mergulhar em si mesmo, na busca infinita, como 

ocorreu com  Narciso. 



 
 
 
 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3 

 

O ESPELHO E O DUPLO EM MACHADO EM ROSA 

 

 

Objetivo geral deste trabalho é estudar as personagens principais 

dos contos O espelho de Machado de Assis e de Guimarães Rosa, 

enquanto discurso e voz. Essas personagens dialogam com seus duplos, 

criando, assim, um complexo  interrelacional em que uma personagem se 

entrelaça a  outra e “afirma o eu do outro, não como objeto, mas como 

outro sujeito”.  Cada uma dessas personagem  possui, no mínimo, uma 

variante na narrativa,  gerando o movimento caleidoscópico de uma coisa 

surgindo  dentro da outra e propiciando um número infinito de 

combinações. 

  No conto de Machado de Assis, que tem como subtítulo “Esboço 

de uma nova teoria da alma humana”, um jovem se veste de alferes 

diante do espelho e começa a ser tomado por seu “outro” especular , 

dividindo-se entre sua “alma interior” (ele mesmo) e  sua “alma exterior” 

(sua imagem no espelho) numa clara retomada do mito de Narciso. Com 

o tempo, e o afastamento das pessoas que com ele conviviam, a 

personagem deixa  de olhar para o espelho, cansado , calado e quase 

enlouquecido. Um dia – por “força da contradição humana” – decide olhar 

de novo, e o que vê no espelho é só sua figura “vaga, esfumada, difusa, 
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sombra de sombra”. Sua  aparência sobrepõe-se à essência do ser, pois   

a existência interior encontra-se subordinada à existência social do 

indivíduo – representada pela farda – , ao olhar do outro sobre si mesmo. 

E é  isto que lhe falta,  é isto que ele vai buscar: a confirmação do ser pelo 

olhar mascarador do outro. 

 No conto Guimarães Rosa, um homem descreve sua busca 

metafísica: “Tudo é a ponta de um mistério. Inclusive, os fatos. Ou a 

ausência deles.” Um dia ele vê sua figura, simultaneamente, em dois 

espelhos e sente repulsa pela imagem que aparece de perfil. “Desde aí”, 

conta ele, “comecei a procurar-me – ao eu por detrás de mim – à tona dos 

espelhos, em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio.”  Vai tentando 

abstrair sua figura, esquecê-la, até que deixa de se olhar no espelho: “ (...) 

Seria eu um desalmado?” 

 Mesmo não se assemelhando na reflexão metafísica, os dois 

contos apresentam pontos de contato  surpreendentes.  Simultaneamente 

à duplicação das personagens   no  espelho, existe neles uma 

fragmentação das mesmas , compondo uma urdidura ambígua e 

dispersiva. 

 A constatação da existência de uma semelhança temática entre 

contos O espelho, de Machado de Assis e de Guimarães Rosa, levou-me 

a muitas reflexões e à necessidade de pesquisar sobre o duplo.  A 

acuidade reflexiva e a inquietação pela busca de si mesmo fazem parte 
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dos personagens principais desses dois contos. A metáfora diante do 

espelho transforma Jacobina,  a personagem  de Machado de Assis,  e 

também o personagem–narrador de Guimarães Rosa, em espectadores 

de seus próprios atos, o que os leva a um aprofundamento maior de sua 

própria identidade.  

Nessas narrativas, o experimentalismo estético e os enredos nada 

convencionais suscitaram leituras críticas que ressaltam como valor 

preponderante o mágico, o insólito e o poético. Quer  a personagem 

principal  de Machado de Assis, quer o personagem – narrador de 

Guimarães Rosa, exercitam o duplo  como  voz e discurso no âmbito do 

texto narrativo.           

 Nos dois contos há também proximidades entre as personagens 

secundárias: todas elas se interessam pelas figuras excêntricas, como as 

dos loucos, que servem como denotadores das angústias e dos 

paradoxos de todo ser humano. A coincidência maior, contudo,  reside na 

questão da identidade difusa, que atravessa toda a obra de Machado  e  

também a de  Rosa. Ambos  tomam como questão  central da vida 

humana o choque entre a razão e a paixão, e a literatura deles  não 

aposta nem em uma nem na outra, mas  numa síntese entre elas.  

Por isso, Machado de Assis transcende o romance burguês e 

Guimarães Rosa transcende a fábula regional. Mais do que  estrategistas 

da ficção,  esses dois grandes escritores, antes de mais nada, são 
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pensadores da condição humana, de sua eterna oscilação entre o factual 

e o simbólico, entre o corpo e a alma, entre o indivíduo e a sociedade, 

entre o ser e o outro ser,  temáticas continuamente presentes em seus 

textos. 

 Ao falar da poética de Dostoiévski, Bakhtin1 afirma que o 

romancista russo  tem uma tendência obsessiva para ver tudo como 

coexistente, para  perceber e pôr  tudo em contigüidade e simultaneidade. 

Esta tendência vai se firmando principalmente em seu processo de 

criação das personagens:  elas não são imagens objetivas de pessoas,   

mas são caracterizadas apenas por seus atos. Segundo Bakhtin, a 

personagem não interessa a Dostoiévski como um fenômeno da 

realidade,  dotada de traços típicos,  sociais e caracterológicos –  ou 

individuais, definidos e rígidos – nem como imagem determinada, formada 

de traços monossignificativos,  mas como  modo de existência da 

linguagem, em que em cada enunciado e  cada palavra ressoam duas 

vozes: a do eu e a do outro. Para cumprir seu propósito, o autor parte da 

premissa de que cada personagem deve realizar-se entre  

diferentes consciências, de forma interdependente, independentemente 

inclusive de si  mesma. É isto que  constitui o que Bakhtin chama de 

“polifônia de vozes” . Essa particularidade das personagens, as leva a 

 
1 BAKHTIN, MIKHAIL. Problemas da poética de Dostoiévski 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária.1997.  
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dialogar consigo mesmas,  num movimento de  autoconsciência que gera 

sempre um duplo enquanto eu /outro.  

 Assim, parece-me que  o espelho funcionaria como um mediador 

ambíguo da consciência de si. O olhar no espelho assinala um sujeito que 

se vê como um outro e metaforiza o problema da linguagem na questão 

do signo e sua representação.  

De acordo com Bakhtin, os discursos narrativos são classificados 

em dois tipos fundamentais: o  dialógico e o  monólogico. 

No discurso dialógico, há a presença de vozes que, juntas, formam 

um grande diálogo.  Ainda que todas essas vozes estejam no mesmo 

nível,  nenhuma é predominante em relação à outra, nenhuma manipula a 

outra. Todas podem expressar-se de modo igual. Sobre o discurso 

monológico, observemos o que diz Bakhtin (1997:43)2: 

No plano monológico, a personagem  é fechada e seus 

limites racionais são rigorosamente delineados: ela age, 

pensa e é consciente nos limites daquilo que ela é, isto é, 

nos limites de sua imagem definida como realidade; ela 

não pode deixar de ser o que ela mesma é, vale dizer, 

ultrapassar os limites de seu caráter, de sua tipicidade, do 

seu temperamento, sem com isso perturbar o plano 

 
2 BAKHTIN, MIKHAIL. Problemas da poética de Dostoiévski.2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 1997 
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monológico do autor para  ela. Essa  imagem se constrói 

no mundo do autor, objetivo em relação à consciência da 

personagem; a construção desse mundo, com seus 

pontos de vista e definições conclusivas, pressupõe – se 

uma sólida posição exterior, um estável campo de visão 

do autor. A autoconsciência da personagem está inserida 

num sólido quadro – que lhe é interiormente inacessível – 

da consciência do autor que determina e representa e é 

apresentada no fundo sólido do mundo exterior.  

 

Essa característica de igualdade é válida também para a relação 

entre o autor e  sua personagem: autor e personagem dialogam, o autor 

não manipula  sua personagem, e esta, conseqüentemente, não se torna 

um simples objeto nas mãos do autor, não é “coisificada”. O herói torna-se 

independente, é agente de sua ações e pensador de suas idéias; desfruta 

de relativa independência em relação ao autor, podendo dialogar, 

confrontar-se e até rebelar-se contra ele. Assim, o autor inscreve 

concretamente, no discurso narrativo,  o diálogo do “eu” com o ”outro” e o 

da personagem consigo mesma. O duplo tem relação com texto diálogico 

e supõe-se uma multiplicação tanto do narrador quanto a personagem 

num “eu” num “tu”. Retomando assim, no plano discursivo o 

desdobramento do sujeito diante do espelho. 



 
 
 
 

60

Tanto em Dostoiévski , como em Machado e ou Rosa,  verificamos   

a isonomia em que  personagem e autor são colocados, além do  fato de 

serem concebidas como seres inconclusos, relativos, afora sua 

carnavalização e sua influência determinante sobre a   polifonia do 

discurso romanesco. O carnaval relativiza tudo, coloca todos os seres no 

mesmo nível, quebra hierarquias, destrói e renova quaisquer barreiras e 

tabus. O discurso polifônico também elimina a hierarquia entre criador e 

criatura e passa a conceber  o ser humano como um ser relativo, 

imperfeito e, muitas vezes, estranho a si mesmo. Além disso, tal discurso 

deixa sempre em aberto possibilidades múltiplas de leitura e interpretação 

do texto. 

O narrador roseano diz  que “O espelho é esplêndida metáfora” , e  

é esta a porção esotérica ou mítica do espelho que serve de base à  obra 

de Machado de Assis e  de Guimarães Rosa. O tema dos dois contos  é  

uma variante do    mito grego de Narciso, em que a frivolidade e a 

futilidade, advindas de uma presunçosa vaidade,  parecem ganhar muito 

mais força e significado, negando  a condição do outro, ou seja, daquele 

com quem Narciso dialoga – o lago – , que, nas versões da mitologia 

grega, representa sua própria consciência.  

Em Machado de Assis e em Guimarães Rosa, a metáfora  do 

espelho aparece como símbolo  da reflexão  especularização 

consequentemente a duplicação do eu interior: o espelho obedece a um 
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movimento dual, de fechamento e abertura, de ruído e silêncio, de 

iluminação e sombra, de caos e ordem.  

No conto de Machado, a personagem central ganha vida própria, 

no de Rosa, a personagem anula-se. Ambos, porém, rompendo com  a 

lógica , lançam olhares sobre suas personagens–vítimas, tratando-as 

como sílabas soltas, perdidas em seus diálogos, monólogos, em seus 

próprios labirintos interiores, representados pela simultaneidade de rostos 

heterogêneos, compostos de partes homogêneas.  A metáfora do 

espelho, em cada um dos contos impõe uma sensação de desordem a 

todo momento. São várias as personagens, inclusive o próprio espelho, 

que se agregam numa única, configurando-se a idéia de que o ser  

humano é uma somatória de elementos , enredados numa grande rede .  

Segundo Bakhtin3, os diálogos representam um fenômeno bem 

mais amplo do que as relações  expressas composicionalmente :  são um 

fenômeno quase universal, que penetra toda a linguagem humana e todas 

as relações e manifestações da vida humana, em suma, tudo o que faz 

sentido  dialoga, se articula e se comunica. 

  Portanto, o caráter dialógico de uma obra não se esgota nos 

diálogos expressos pelas personagens. As relações dialógicas, além de 

se estruturarem com/e nas   palavras da narrativa, revelam-se também 

nos  seus intertextos, sejam  eles explicitos ou convocados por analogias 

 
3 BAKHTIN, MIKAHAIL. Problemas da poética de dostoiévski. P.43-5 
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como a do espelho, manifestando-se ainda nas relações entre as 

personagens da narrativa.  

É sob esta ótica que  tentei analisar os contos O espelho, de 

Machado de Assis e  de João Guimarães Rosa, atenta ao fenômeno do 

duplo,  onde o sujeito dividido vai em busca de uma identidade que possa 

completá-lo. Este  elemento o duplo, traz de volta a unidade e a 

identidade, que se mostram totalizantes e unificadoras. 

 

O ESPELHO MACHADIANO 

O enredo machadiano  é simples: “Um alferes da guarda nacional 

[Jacobina],  ao visitar uma parenta no interior, percebe que, sem a farda, 

não consegue ver com nitidez sua imagem refletida em um espelho.” É 

desse acontecimento banal que surge a explosão para outras realidades. 

Ou seja: a essência do ser opõe-se à sua aparência ou, ainda, a 

existência interior encontra-se subordinada à existência social do 

indivíduo – representada pela farda – ao olhar do outro sobre si. 

O espelho, aparato que obedece às leis físicas,  embasa a busca  

mais essencial do sujeito, que podería ser sintetizada na questão: quem 

sou? Por detrás da imagem objetivamente produzida pelo espelho, alinha-

se a busca incessante da verdadeira identidade do ser. E o fenômeno do 

duplo está permeando todo o texto machadiano,  deixando-lhe marcas o 

tempo inteiro, através de paradoxos e ambigüidades. A própria frase que 

inaugura o conto instaura duas, uma numérica  e a outra temporal:  “Quatro 
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ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem 
que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos.” (p. 89) 

A indeterminação numérica é justificada pelo narrador em virtude 

do  caráter casmurro e silencioso de um dos personagens. O ambiente 

também aspira à indefinição, ainda que exista uma referência espacial. 

Como se pode observar, a mistura da noite com a claridade das 

velas, ou seja, o lusco-fusco, amenizada pela explicitação do seu oposto: 

a atmosfera líquida e sossegada, que contradiz o caráter denso das 

questões a que os participantes aludiam, mostra  um índice de  situação 

inconclusa. Esta descrição nos remete à idéia de moldura, em que a cena 

inicial - os rapazes, na sala -  é interrompida com a inserção do relato do 

quinto participante:“(...) no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra 

(...). a conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu 

radicalmente os quatros amigos”  (p.90) 

Este quinto participante  é Jacobina. Ele começa a contar seu caso 

justamente “no meio da noite”, ou seja, a noite se divide; além disso, os 

quatro personagens  ouvintes  também se dividem, uns acreditam no 

relato, outros não.  

Machado situa seus “investigadores das questões metafísicas” 

discutindo em torno “ dos mais árduos problemas do universo” , entre eles 

a questão da natureza da alma. E o narrador Jacobina demonstra, além 

da intolerância – quer ser escutado sem interrupções – e do espírito 
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pragmático, a sabedoria do antigo contador de história, que aguça seus 

ouvintes com observações misteriosas, antes de iniciar o relato.  

Ele inicia sua narrativa enunciando uma tese: “Em primeiro lugar, 

não há uma só alma, há duas.” (p.90). O personagem-narrador explicita a  

divisão do sujeito:  o ser “metafísico” é caracterizado pela dualidade, pelo 

dois, que  define o subjetivo – “duas almas” . Afirma existirem duas almas 

no sujeito, a interior e a exterior, e retoma certas figuras de almas de 

"natureza mudável”, cuja existência interior é submetida às flutuações da 

vida exterior e dos costumes. “Está claro que o ofício dessa segunda alma é 

transmitir a vida, como a primeira:  as duas completam o homem, que é, metafisicamente 

falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da 

existência” (p. 90), diz Jacobina, referindo-se a uma senhora que muda de 

alma cinco a seis vezes por ano. 

Esta alusão é muito importante, visto definir o mal  a partir de um 

comportamento social muito freqüente: a sujeição aos ditames da moda e 

dos valores que um grupo determina como universalmente válidos – 

quando na verdade não o são –  tornando universal o que é de interesse 

de alguns. Segundo Bosi4: 

...Jacobina só conquistará a sua alma, ou seja, a auto – imagem 
perdida, quando fizer um só todo com a farda de alferes que o 
constitui como tipo. A farda é símbolo e é matéria do status . O 
eu, investido do papel, pode sobreviver; despojado, perde o pé, 

 
4 BOSI, Alfredo. Machado de Assis: O enigma do olhar, 2000, p.99 
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dispersa-se, esgarça-se, esfuma-se. Não tem forma, logo não 
tem unidade. Ter status é existir em estado sólido. 
 

O ser humano, dada sua inerente prematuração, necessita da 

presença de um outro que lhe nomeie e possibilite, assim, os contornos 

do seu ser.  

O relato de Jacobina recupera um episódio ocorrido com ele 

quando  tinha vinte e cinco anos e  fora promovido a alferes. Na visita à 

casa de uma tia do interior, ele percebe que sua existência ficara reduzida 

ao título que  obtivera. E com tal grandeza, que a tia lhe oferece o  objeto 

mais importante da casa, um espelho: “Não imaginam. Se lhes disser que o 

entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande 

espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa “( p.93). 

O problema complica-se quando Jacobina se defronta com a 

solidão na casa da tia (esta fora chamada para atender uma emergência, 

e os escravos da casa fogem): 

 

...Na manhã seguinte achei-me só. (...) e à tarde comecei 

a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse 

perdido toda a ação nervosa, e não tivesse consciência 

da ação muscular. (...) Minha solidão tomou proporções 

enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o 
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sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. 

As horas batiam de século a século.(...). tinha uma 

sensação inexplicável. Era como um defunto andando, 

um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra 

cousa. O sono dava-me alívio, (...) O sono eliminando a 

necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma-

exterior. Nos sonhos,  fardava-me orgulhosamente ... 

(p.95-6) 

 

Esse estado de inação melancólica só era amenizado durante o 

sono. E  percebe-se algo mais grave: o próprio sujeito só se reconhecia 

como alferes e não mais como homem. Percebemos como o “homem” foi 

plenamente possuído pelo “alferes” e como este passou por um momento 

de perda absoluta de seus referenciais, reencontrando-se, por fim, na 

imagem fornecida pelo sono. 

O cenário é de completo abandono – tudo está deserto – numa 

analogia com o estado de alma da personagem: o “senhor alferes” está só 

e abandonado. Ele sai em busca de um sopro humano;    a presença de 

uma alma viva, que venha lhe devolver a garantia de sua identidade e 

completude. Ao final, ele ocupa a posição de “quase–morto”, daquele a 

quem falta o testemunho alheio para ter certeza de estar vivo. A revelação 
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derradeira vem quando finalmente, depois de oito dias em completa 

solidão,  Jacobina lembra de olhar-se no espelho: 

...desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. 

Não era obstenção deliberada, não tinha motivo: era um impulso 

inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo 

tempo. (...) O próprio vidro parecia conjurado com o resto do 

universo: não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, 

esfumada, difusa, sombra de sombra. (p.97) 

 

Foi assim fisgado pela imagem sedutora e narcísica do belo e 

distinto alferes. Preso no espelho, escravo da própria imagem 

ilusoriamente construída,  passou a ser nada mais do que sua imagem 

especular. Imagem atraente, imagem armadilha. A imagem conjuga o 

falso e o etéreo, não deixando, deste modo, de ser frágil, apoiada que 

está na cumplicidade tácita do “Outro”. A partir do momento em que este 

“Outro”; duplo do eu, desaparece, mesmo que momentaneamente, toda a 

estruturação imaginária e narcísica se desfaz. Sofre um abalo em sua 

base, levando o sujeito à perda de seus pontos de referência anteriores. 

Ocorre o fenômeno do espelho: o quase-morto, no limite da perda de sua 

identidade, tenta ver-se no espelho e não consegue, não há o que ser 

visto. A imagem é vaga e tortuosa, quase inexistente, reflexo mais puro e 
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real de sua alma naquele momento. O próprio espelho lhe sugere a 

solução, que foi então vestir a farda: 

... Vesti-a, aprontei-me de todo: e, como estava defronte do 

espelho. Levantei os olhos, e não lhes digo nada: o vidro 

reproduziu então a figura integral. (...) Era eu mesmo, o 

alferes, que achava, enfim, a alma exterior. (...) Olhava 

para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, 

gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. (...) Daí em 

diante, fui outro...( p.97-8) 

 

Jacobina vestiu esse corpo que passara a ser quase nada, sombra 

de sombra, esfumaçado, com o uniforme de alferes. Decidiu assumir  

integralmente  a sua identidade de “senhor alferes” – Não era mais o 

“Joãozinho”, como chegou ao sítio de tia Marcolina, com a sua alma 

interior, já que esta foi totalmente escamoteada em favor da alma exterior. 

 Houve, entretanto, um período de conflito e luta. Não é 

simples e imediato esse processo de encombrimento total de uma das  

faces do sujeito por outra. Alfredo Bosi5 explica: 

 

Que haja olhos para mirá-la e admirá-la. O olhar dos 
outros: primeiro espelho. Quando esse olhar faltou a 

 
5 BOSI Alfredo, Machado de Assis: o enigma do olhar.2000,p.99 
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Jacobina, quando se viu só na fazenda da tia de onde até 
os escravos desertaram, ele procurou o seu próprio olhar. 
O espelho dirá que o eu parece ser. Mas Jacobina está 
sem farda; falta-lhe a aparência do status; apenas a  
aparência (...)  O espelho, suprindo o olhar do outro, 
reproduz com fidelidade o sentido desse olhar. Sem farda, 
não és alferes; não sendo alferes, não és. 

 

 O espelho  capturara sua identidade perdida. Quando o 

outro não é encarnado pelo ser falante, passa a ser exclusivamente o 

outro da imagem especular. É o duplo que se repete e se sustenta dessa 

dualidade imaginária. Com a imagem de alferes no espelho, Jacobina 

voltou a existir. Vivo,  ele não é mais um autômato, é um ente animado. 

Além da gravidade do que foi relatado, o final do texto permanece em 

aberto, inconcluso, pois o narrador sai rápida e furtivamente do recinto, 

deixando os outros sem reação. 

Neste conto, o que presenciamos é justamente um momento de 

eclipse dessa imagem especular, garantidora da identidade do sujeito.  

Este personagem  vê-se completamente despedaçado e quase sem 

existência, nos limites da desintegração e, além dessa luta, reencontra-se,   

na imagem fornecida pelo espelho, o outro,  ou seja, o sujeito se divide,  é 

o duplo. 
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Na visão do crítico Massaud Moisés6 : 

 
O tecido alegórico que garante a trama do conto deixa de 
ser encarado na sua polissemia, se apenas se empregar 
um dos métodos à disposição do  crítico. Ao terminar o 
seu relato, Jacobina desce pelas escadas, seguido de 
Machado, como uma sombra. E o leitor com eles, abalado 
por sentimentos de perplexidade, nada incomuns quando 
se defronta com a comédia humana machadiana. 

 

Para descortinar a segunda história presente neste conto, ou seja, 

a história oculta, procurei fundamentar  minhas observações em alguns 

teóricos de relevo, que abriram caminhos novos para a teoria do conto.  
RICARDO PIGLIA (1999) assegura que o segredo de um conto bem 

escrito está, na realidade, no fato de todo conto contar duas histórias: 

uma em primeiro plano e outra que se constrói em segredo. A arte do 

contista estaria em entrelaçar ambas e, só ao final, pelo elemento 

surpresa, revelar a história que se construiu abaixo da superfície em que 

a primeira se desenrola. As duas histórias encontram-se nos pontos de 

cruzamento que vão dando corpo a ambas, embora o que pareça 

supérfluo numa seja elemento imprescindível na armação da outra. Visto 

desta forma, todo conto conteria estruturalmente, o seu duplo também. 

 A história visível e a história secreta, segundo ele, recebem 

diferentes tratamentos no conto clássico e no conto moderno. No primeiro, 

uma história é contada anunciando a outra; nos contos modernos, as 

duas histórias aparecem como se fossem uma só. 

 
6 MOISÉS Massaud, Machado de Assis: Ficção e Utopia, 2001, p.125  
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 O conto de feição clássica se organiza numa cadeia de 

acontecimentos que centralizam o poder de atração, apresentando, 

consequentemente, ação, personagens, diálogos. Caracteriza-se como a 

narração de um episódio,  com começo, meio e fim, concentrando  uma 

única ação  num mesmo espaço físico e num tempo reduzido. Destaca-

se, assim,  por sua unidade de tempo e de ação. 

O conto contemporâneo, reflexo da nova narrativa que se foi  

construindo nas últimas décadas, substituiu a estrutura clássica pela 

construção de um texto curto, feito com o objetivo de conduzir o leitor para 

além do dito, para a descoberta de um sentido  não–dito. Nele, a ação se 

torna ainda mais reduzida; surgem monólogos; há a exploração de um 

tempo interior, psicológico; a linguagem pode, muitas vezes, chocar pela 

rudeza, pela denúncia do que não se quer ver. Desaparece a construção 

dramática tradicional, que exigia um desenvolvimento, um clímax e um 

desenlace. Em contrapartida, é cobrada a participação do leitor, para que 

os aspectos construtivos da narrativa possam  ser encontrados e 

apreciados, por ele, como explica PIGLIA: 

 ...el arte de narrar es un arte de la duplicación; es el 

arte de presentir lo inesperado; de saber esperar lo que 

viene, nítido, invisible, como la silueta de una mariposa 

contra la tela vacia. (p.134) 
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 A teoria de PIGLIA (1999:92), parece apontar para a forma  do conto 

de Machado: seu título indicia uma imagem dupla, mas invertida, pois nele 

a  figura que se coloca em frente a um espelho não vê algo com que  

concorde, mas apenas o seu duplo oposto. O cruzamento de que fala  a 

teoria do conto de PIGLIA  pode ser observada desde o título da história 

visível em relação à história oculta. O subtítulo “esboço de uma nova 

teoria da alma” é uma tentativa de rascunho, pois a própria narrativa vai 

construir-se como um esboço, utilizando dois sistemas diferentes de 

causalidade. A história visível é  a história 1, isto é,  a narração linear, a 

história do alferes . 

 O  leitor é convidado, desde o início, a participar da narrativa. É 

chamado a participar da solução, a perceber as pistas da história 2, 

confirmando a observação de Piglia (1999:100): el cuento se construye para 

hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. A categoria “leitor implícito” 

fica na história 1,  pois só o leitor  perspicaz percebe a história 2 ( a 

narração elíptica e fragmentária). 

 Ao delimitar as personagens a quatro ou cinco e ao confiná–las 

num local, uma sala em uma casa no morro de Santa Tereza, o narrador  

opera do modo de  que nos fala Cortázar (1974;151) sobre o  conto: 

 Recorta um fragmento da realidade, fixa-lhe 

determinados limites, mas de tal modo de que 

esse recorte atue como uma explosão que abra 
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de par em par uma realidade muito mais ampla, 

como uma visão dinâmica que transcende, 

espiritualmente o campo abrangido pela 

câmara. 

  

 À personagem que estava calada no início do conto é dada a voz, 

o direito de falar, ou melhor,  de contar. Enquanto os outros discutem, ele 

se cala, pois não acreditava na discussão é até achava que ela “ era a 

forma polida do instinto batalhador, que jaz [ morre] no homem, como uma herança 

bestial” (p.89) 

 A construção narrativa cabe a Jacobina, o narrador do 

conto:“...Como sabem, eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-

lhes um caso de minha vida!...” (p.90) 

 No início do conto,  as personagens discutem “questões de alta 

transcedência”, ″cousas metafísicas”, no entanto, nenhuma delas é 

trazida à baila. Trata-se de uma ironia machadiana. 

O importante, no conto, não é o  percurso dos fatos, mas o contar, 

narrar e saber desvendar a história 2 na história1. Por isso,  o narrador 

pede que as outras personagens se calem, ou seja, que parem de dizer 

bobagens.  Elas já serviram de material para a história 1, a visível, e 

agora começou a história 2, aquela cifrada na história do espelho. Assim 

como diz Jacobina: “Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas”... (p. 90), no 
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conto há duas histórias, pois, segundo PIGLIA (1999:92) “Un cuento 

siempre cuenta dos historias”. Para esse autor, a história 1, a visível, é a 

″que olha de fora pra dentro″, e a história 2 é a cifrada a, ″que olha de dentro pra 

fora″. 

 No início da história, as cifras da história 2 já começam a aparecer, 

embora estejam sendo trabalhadas em tensão. CORTÁZAR(1974:158)  diz : “É 

uma intensidade que se exerce na maneira pela qual o autor nos vai 

aproximando lentamente do que conta”. E Machado de Assis cria a 

tensão com maestria, como instância de mediação. Ele apresenta, 

 primeiro, o narrador ficcional (o início do relato), depois o leitor 

implícito (a inclusão do leitor) e, finalmente, o personagem–

narrador(Jacobina contando o caso). Por trás dessas camadas de 

representação ficcional está o que o autor quer contar. 

Diz Jacobina, o narrador: 

“... A alma exterior pode ser um espirito, um fluido, um homem, muitos homens, 

um objeto, uma operação”(p.90) ou, pensamos nós,  um  reflexo especular, até 

mesmo um conto, ou seja, uma história que se insere na outra, permitindo 

que o narrador e sua história se auto–apontem num movimento especular 

de desdobramento e reflexividade. Para ele, “Está claro que o oficio dessa 

segunda alma é transmitir a vida, como a primeira, as duas completam o homem, que é, 

metafisicamente falando, uma laranja” (p.90). 
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 Analogicamente, o conto também é uma laranja, pois as duas 

metades completam-se para contar a história, pois “quem perde uma das 

metades, perde naturalmente metade da existência; e casos há, não raros, em que a 

perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo”(p.91). 

 Ao citar a personagem de Shakespeare, o narrador revela e 

confirma a estrutura do próprio conto. De qual maneira? Embora a história 

2 transmita a vida, a alma do conto, ela não pode existir sem a história 1, 

pois a enunciação da segunda história não pode vir à tona sem a 

primeira. Tomar como exemplo uma personagem  que não pertence ao 

mundo humano, mas ao  universo ficcional, revela que a questão não é 

falar  apenas sobre a “teoria da alma humana” como nos propõe o 

subtítulo, mas sobre a natureza muito especial desse gênero literário, o 

conto. Tão ficional e literário quanto Shylock de Shakespeare. 

 Em outras palavras, à medida que Jacobina narra a sua história, a 

estrutura do conto, sua construção, é o que está sendo insinuamente , 

reflexivamente e exibindo ao leitor  o conto é idêntico à alma exterior. A 

história fala de  cinco cavalheiros que estão  conversando, quando um 

dos cavalheiros começa a falar sobre  coisas metafísicas, mas, na 

verdade, ele começa a narrar a história do espelho, que reflete 

especularmente o duplo do próprio  conto. 

 Em síntese, o fenômeno do duplo dissolve-se por  todo o texto, e a 

personagem principal, Jacobina, busca sua própria verdade, também vive 
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este fenômeno: entre ser homem a alma interior e ser alferes  a alma 

exterior, para ele,  “Os fatos explicarão melhor os sentimentos; os fatos são tudo.” (p. 

93), ou seja,  a vida não é para ser filosofada, mas tecida na narrativa (os 

fatos).Jacobina busca,  também, sua própria verdade  que está oculta e 

precisa ser desvelada: ...“deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim 

justamente de achar-me dois”...“O espelho reproduziu-me textualmente”. (p. 97)  

Portanto, pode-se  concluir que o conto se duplica e se auto–remete 

estruturalmente, do mesmo modo que a personagem se descobre no seu 

“outro” especular e se auto–aponta narcisicamente. 

 

O ESPELHO ROSIANO 

 

O conto O espelho, de Guimarães Rosa, dialoga com o de 

Machado, em um processo inverso. Enquanto Jacobina, personagem 

machadiano, eclipsa-se como sujeito frente a sua própria  imagem, e a 

solução  que encontra, sua salvação, é justamente a identificação com a 

imagem ideal transmitida pelo espelho, a personagem de Guimarães 

Rosa busca justamente despojar-se dessas falsas máscaras e falsas 

imagens, que são as identificações especulares – as capas de ilusão. O 

que está em jogo aqui parece ser a inversão de valores que a sociedade 
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contemporânea vivência no estabelecimento do que é reconhecido como 

verdade pelos cânones das ciências e das instituições que a representam.  

Se, em Machado, a denúncia da máscara era sutil e inserida em 

seu contexto social, em Guimarães Rosa, o cenário muda, pois é 

justamente do mistério do que está para além do espelho que lhe importa 

falar, já que numa época em que a tecnologia tomou conta dos espaços 

do homem, oferecendo-se não só como ferramenta, mas como substituto 

para o entretenimento e para o imaginário simbólico, a alma humana corre 

o risco de perder-se num abismo de máscaras múltiplas e 

desidentificadoras. 

A forma como Rosa estabelece dúvidas sobre a apreensão da 

realidade sensível  manifesta-se num episódio de distorção, seguida da 

perda de imagem num espelho. Como no conto machadiano, o narrador 

rosiano faz especulações antes de iniciar o relato dos eventos, aguçando 

a atenção do leitor. Mas algo os diferencia: enquanto o narrador 

machadiano é autoritário, não admitindo o deboche dos ouvintes – tanto 

que os abandona no final – o narrador rosiano aproxima-se desse 

interlocutor imaginário, que pode ser o leitor, ora identificando-se com ele, 

ora utilizando-o como contraste. O que os aproxima é a mesma temática:  

a busca de uma identidade, que fora perdida ou está sendo questionada, 

através do espelho. É como se o espelho pudesse transmitir ao sujeito 
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que procura, que busca a si mesmo, uma idéia da verdade de seu “ser”: o 

“eu por detrás de mim”. 

O personagem rosiano refere-se a  sua origem não urbana – “sou do 

interior, o senhor também” (p.67), o que explicará as referências a episódios e 

temas da cultura popular, como o medo dos espelhos e das 

assombrações. Por outro lado, ele desfila referências próprias do 

conhecimento letrado, como as experiências de matemáticos com a 

quarta dimensão ou o mito de Narciso.   

A mistura  dos domínios eruditos  e popular sugere o necessário 

retorno do sublime na civilização contemporânea. Primeiramente, o sujeito 

constata que há um acordo tácito, em que  todos acreditam na exatidão 

da percepção, acreditam ser como a imagem do espelho mostra que eles 

são: ”O espelho, são muitos (...) todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se com 

aspecto próprio e praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. (...) Mas – que 

espelho?(...) Os olhos, por enquanto, são a porta do engano; duvide deles, dos seus, não 

de mim.” (p. 65.) 

No entanto, num segundo momento, a personagem começa a 

colocar em dúvida a veracidade da imagem fornecida pelo espelho. A 

antiga e tranqüila idéia de que a imagem é igual à realidade é posta em 

questão. Não há como situar o limite dessa identidade, sua fidedignidade, 

e isso  fica explicito no objetivo da personagem: alcançar sua mais íntima 

essência, sua identidade verdadeira sob a máscara da imagem. Após 
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passar por digressões acerca dos aparelhos ópticos – espelhos planos ou 

curvos – e acerca também da constante possibilidade, no caso, de 

engano e erro, a personagem enuncia sua desconfiada conclusão de que 

é necessário ter medo dos espelhos, já que  os primitivos, que 

acreditavam que o reflexo de uma pessoa fosse sua alma, fugiam dele. 

No conto, em que se explica  como se daria o conhecimento do 

real, o narrador,  agora nitidamente identificado como sendo um outro, faz 

provocações ao seu interlocutor.  Após se chocar com a imagem bestial 

que o espelho lhe devolve, o narrador declara-se pesquisador de sua 

própria imagem. Munido de procedimentos científicos, realiza um estudo 

do olhar: “Eu, porém era um perquiridor imparcial, neutro absolutamente. O caçador de 

meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não impessoal, 

desinteressada, para não dizer o urgir cientifico. Levei meses” (p. 68) 

O narrador crítica a limitação perceptiva do seu interlocutor, que é 

também a do senso comum: “O senhor, como os demais, não vê que seu rosto é 

apenas um movimento deceptivo, constante. Não vê, porque mal advertido, avezado; diria 

eu: ainda adormecido, sem desenvolver sequer as mais necessárias novas percepções.“ 

(p.68) No entanto, ele dá mostras de coragem, vai até o fim de uma 

experiência iniciada como que por acaso: quando  enxergou num espelho 

uma imagem que, incomodou e qual não foi seu espanto ao perceber que 

aquela era  sua própria imagem. Sua primeira reação foi de repulsa, de ter 

entrado em contato com algo terrível.  
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Trata-se realmente  do sujeito face a seu duplo, aquele que é ele 

próprio e, no entanto, é desconhecido, recalcado. “Aquele homem”, o 

desconhecido que o habitava (mas que  lhe era completamente  

estranho), começou  o processo de busca de si mesmo. 

O conflito fica então explícito. A proliferação  de conhecimentos de 

outras esferas (psicologia, alquimia, filosofia orientais),  no texto rosiano, 

parece indicar um sinal de alerta sobre essa limitação perceptiva do 

homem, sobre sua incapacidade de olhar novas e diversas  formas. Mais 

do que reconhecer a máscara social, em Rosa, tem-se a necessidade de 

desfolhar as camadas de ilusão sobre o mundo, camadas que, nos 

sonhos,  na loucura e na ingênua espontaneidade das crianças, se 

desvelam e até se impõem, como bem atestam os demais personagens 

dos contos de Primeiras estórias, de que O Espelho faz parte. 

O mergulho na percepção do narrador passa pelo reconhecimento 

da fácies animal, a porção bestial que habita todo humano, “Um lastro 

evolutivo residual”(p.70).  As experiências e os métodos aperfeiçoam-se com 

a meta de aprender a “não ver”, iniciada com a dissolução da figura. 

Como a transparência não vinha, o personagem desiste por um tempo; é 

justamente nesse estado distraído, quando já havia esquecido o 

problema, que o olhar flagra o espelho vazio, e ele se  sente “des-almado” 

(p.71)  
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Nesse momento, o narrador antecipa-se ao interlocutor em sua 

dúvida: “ Mas , o senhor estará achando que desvario e desoriento-me, confundindo o 

físico, o hiperfísico e o transfísico, fora do menor equilíbrio de raciocínio ou alinhamento 

lógico ?” A seguir, num recurso metalingüístico, justifica a incompreensão 

por sua imperícia como narrador. “Dou-lhe razão. Há, porém, que sou um mau 

contador, precipitando-me às ilações antes dos fatos, e pois: pondo os bois atrás do carro 

e os chifres depois dos bois ”.(p. 71) 

Eis aqui mais uma armadilha desse contador. Só pode ser 

titubeante a forma de contar, se o conteúdo do narrador também está se 

construindo sem as certezas do sim e do não. Trata-se de mais uma 

aproximação com o  conto machadiano, as indeterminações. Tanto é 

assim que, anos depois, o espelho mostra ao sujeito sua imagem, que 

vem na forma de: 

...tênue começo de um quando como uma luz, que 

nublava, aos poucos tentando-se em débil cintilação, 

radiância (...) sim, vi, a mim mesmo, de novo, meu rosto, 

um rosto; não este, que o Senhor razoavelmente me 

atribui. Mas o ainda-nem-rosto – quase delineado, apenas 

– mal emergindo, qual uma flor pelágica, de nascimento 

abissal... E era não mais que: rostinho de menino, de 

menos-que-menino, só. Só. Será que o senhor nunca 

compreenderá?( p. 71-2) 
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A imagem não se define,  como  também a pergunta sobre o que o 

espelho revela sobre a alma e seu estar  no mundo é  irrespondível e  o 

narrador faz questão de deixá-la em aberto, para que o senhor/leitor 

devolva a resposta. 

A resposta de Guimarães Rosa é simples: chegou o dia  em que a 

personagem não mais se viu, estava no reino do invisto, do fictio. Houve a 

queda radical da imagem especular – não havia mais nenhuma imagem 

para sustentar qualquer identificação do sujeito. Sem substrato algum, a 

imagem esvai-se, não há mais objeto a ser visto, mas somente o sujeito 

atônito. E o que mais estarrece a personagem é que, além da imagem 

perdida, ele eclipsa o seu próprio olhar. Ele não vê os seus olhos.   

Nesse momento,  poderíamos concluir que não haveria a tão 

sonhada e procurada essência do ser, a  “existência central”. Não haveria, 

pelo menos em termos imaginários, através do espelho, uma verdadeira e 

autônoma imagem do sujeito. A personagem depara-se com a ” face vazia 

do espelho”, que lhe faz questionar essa estrutura do ser: “Seria eu um 

des-almado?” (p. 71) 

Cabe notar o princípio norteador da  busca do personagem-

narrador: a alma seria reflexível no espelho. Dessa forma, se não há 

imagem, é porque não há alma. Assim como Machado de Assis, ele 

busca discutir o estatuto da “alma humana” através de metáforas e das 
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suas vicissitudes frente a um espelho. O narrador rosiano atenta para 

esse aspecto quando fala em uma “reles obsessão sugestiva”, ou em  

“despropósito de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em 

espelho”. (p. 71) 

 

  Ou ainda quando diz: 

 

Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de 

sofrimentos grandes, de novo me defrontei – não rosto a 

rosto. O espelho mostrou-me. Ouça. Por um certo tempo, 

nada enxerguei. Só então, só depois: o tênue começo de 

um quanto como uma luz, que se nublava, Aos poucos 

tentando-se em débil cintilação. Seu mínimo ondear 

comovia-me, ou já estaria contido em minha 

emoção?(...)Você chegou a existir? Sim? Mas, então, 

está irremediavelmente destruída a concepção de 

vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num 

vale de bobagens? Disse. Se me permite, espero, agora, 

sua opinião, mesma, do senhor, sobre tanto assunto. 

Solicito os reparos que se digne dar-me, a mim, servo do 

senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da 
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ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros 

titubeados. Sim .(p. 71-2). 

 

Porém, ao término do conto, é esse mesmo espelho que serve   de 

base para a ainda frágil e incipiente constituição de um sujeito que 

começa a se enunciar: “ é uma luz, uma luizinha – o tênue começo de um quanto 

como uma luz”. Sua primeira reação frente a essa nova luminosidade é de 

espanto: “que luz é essa?” Eis a surpresa do sujeito que está em vias de se 

descobrir outro e, nesse processo, depara-se com porções de si até então 

desconhecidas, pertencentes ao reino do inconsciente. O sujeito 

surpreende-se ao recuperar as parcelas de si, fisgadas numa alienação 

imaginária. Trata-se de um processo de desalienação que se faz 

concomitantemente com a descoberta. E mais: é a reconstrução de um 

outro ser, um outro sujeito que brota do espelho. É o duplo, o sujeito que 

mostra agora, depois de todo esse processo de queda das identificações 

narcísicas, uma nova e original imagem no espelho, um verdadeiro 

nascimento. Observamos que, nesse nascimento abissal, na infância,   

onde as identificações primordiais são construídas e começam a ser 

elaboradas, surge o rosto de um menino. 

 Há uma analogia entre as propostas iniciais das duas narrativas, a 

de Machado de Assis e a de  Guimarães Rosa, mas  elas diferem quanto 

às suas realizações. Enquanto, em Machado de Assis, termina-se por 
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adotar a imagem do espelho como a verdade do sujeito, mesmo que 

alienada,  em Guimarães Rosa, a busca vai além desse limite, chegando 

ao questionamento radical do espelho como meio e forma de  

conhecimento sobre a natureza do sujeito. Nele, segue-se um percurso de 

desapropriação das imagens, com a personagem  se desfazendo de cada 

uma de suas identificações anteriores. A personagem vai se dividindo 

entre “eu” e “eus”. A busca não é a de uma imagem fabricada pelo 

espelho, ao contrário, é a de deixar de ver o que o espelho nos faz ver. É 

nesse momento que a personagem rosiana encontra, a “luizinha que a tira 

do abismo”.  

O conto O espelho divide exatamente ao meio as vinte e uma 

estórias de Primeiras estórias. O autor, no  prefácio, diz que suas estórias 

não querem ser histórias, mas sim  parecidas com anedotas, mais 

especificamente com o que ele define como “anedotas de abstração”. 

 O conto O espelho, de Guimarães Rosa propõe uma reflexão que  

não se reflete no conteúdo, mas na forma como  é escrito, o que remete  

à essência do ensaio e seus elementos, afirmando-o como gênero 

predominantemente moderno. 

 Definir o ensaio e justificá-lo enquanto gênero tem sido tarefa árdua 

de vários críticos de acordo com Manuel da Costa Pinto (1998), o ensaio 

não é um gênero exclusivamente literário, mas está no intervalo entre o 

ficcional e o não ficcional. É   um gênero de passagem: narra a passagem 



 
 
 
 

86

do mundo empírico para o ficcional, constituindo uma verdadeira poética 

do pensamento. 

 Já Adorno considera  o ensaio  uma forma de pensar que avança 

não em sentido único, mas  organizada em momentos diversos que se 

entrelaçam como um tapete. “Da densidade dessa tessitura depende e 

fecundidade dos pensamentos”, explica ADORNO( 2003:30). 

  A leitura de O espelho deixa algumas inquietações no leitor. O 

texto é denso, uma vez que traça aspectos psicanalíticos, políticos, 

sociais e filosófico. 

 O nó da intriga tem que ser desvelado pelo leitor. “ – Se quer seguir-

me, narro-lhe; não uma aventura, mas a experiência, a que me induziram, alienadamente, 

séries de raciocínios e intuições”.(p.65) Assim, o protagonista–narrador inicia seu 

monólogo. Ele se  dirige a um pseudo interlocutor, contando sua 

experiência com o espelho. Avisa que  tratará de fenômenos sutis e que 

vai manter sua preocupação estudando o que acontece com o espelho 

plano,  deixando os demais de lado. Analisa, numa espécie de 

dissertação, o relacionamento do olhar das pessoas com a face lisa do 

espelho: “Os olhos, por enquanto, são porta do engano; duvide deles, dos seus não de 

mim...″(p.66). 

 O aviso dado, no início do conto, é desconcertante, pois o 

personagem–narrador deixa claras suas intenções:  não vai narrar, como 

é comum no conto, mas se  propõe  a relatar uma experiência, 
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conseguida à custa de  uma “série de raciocínio e intuições”, não obriga 

seu interlocutor a continuar. Deixa a decisão para o “Senhor” , que, se 

quiser, poderá acompanhar seu pensamento, sabendo de antemão que 

ele se processa nas alternâncias, não na linearidade. Ainda, não sabemos  

a quem ele se dirige. Supomos que haverá um diálogo: “O senhor”, por 

exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tem idéia do que seja na verdade um 

espelho?” (p. 65). 

 Há aqui a inclusão da segunda pessoa , a abertura de espaço para 

uma outra voz.  Trata-se de uma tática textual ensaística capaz de abolir a 

barreira espaço–tempo entre escritor e leitor, pois  o ser com o qual 

dialoga torna-se atemporal, participa não apenas do pensamento do 

escritor, mas também da concretização deste pensar na escrita. Em 

outras palavras, o leitor é chamado ao texto como cúmplice na construção 

de um pensar, logo  ele se integra  como parte do processo.  

 As características  apontadas  como comuns ao ensaio, como a 

subjetividade, a atitude mental crítica e reflexiva, a forma fragmentária, o 

anti-dogmatismo,  por si só não justificam que o texto seja ensaístico; é 

preciso algo mais, quer ligado à linguagem, à fluidez, quer ao argumento 

ou  ao binômio razão/imaginação. 

 Para H. Friedrich ( s/d), o ensaio é “restituição literária da fluidez do 

mundo e da existência”, o que  faz pensar na espontaneidade de um  

texto descompromissado com a forma rígida, e que busca apenas 
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exteriorizar uma opinião, é quase uma “conversa” sobre determinado 

assunto. 

  No texto rosiano, a personagem principal vai construindo  seu 

discurso a partir de um acontecimento banal: olha-se no espelho e sente 

nojo de si mesmo.  Aos poucos, vai se aproximando de seu “interlocutor”. 

Primeiro chama-o de “senhor”, tratando–o formalmente, a seguir, coloca-

se mais íntimo: “Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante 

mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da 

gente.., E então?″(p.66), Suas perguntas vão se espalhando pelo texto, 

deixando ao interlocutor a tarefa de também procurar respostas. 

Finalmente, deixa a abstração de seus raciocínios e relata o primeiro 

evento que  o levou à pesquisa. 

 Na estrutura formal do texto, a segunda voz é ficcional, é  

construída artificialmente para escutar a primeira voz. Trata-se, portanto, 

de uma estratégia enuciativa de duplicação. O objetivo dessa  estratégia é  

o de trazer, implicitamente,  o leitor para o  lugar da segunda voz.  

No ensaio, o autor “cuando (...) escribe, nos hace sus 

contemporáneos, sus amigos, y nos permite penetrar en su mundo al 

entregarmos no sólo de sus pensamientos, sino también el mismo 

proceso de pensar ″, como explica MARTINEZ (1992:54). 

 Assim,  o narrador–personagem,  que não se identifica, dialoga 

com um interlocutor, a que chama de “senhor”, e que se supõe seja o 
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próprio leitor. O interlocutor não tem a palavra, o que transforma o falso 

diálogo em um monólogo. O personagem–narrador vive a duvidar da 

realidade dos fenômenos, das aparências: “Foi num lavatório de edifício público, 

por acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. Descuidado, avistei (...) uma figura, 

perfil humano, desagradável ao derradeiro grau, (...) logo descobri... era eu, no espelho” 

(p.67).  Desde esse dia,  ele passou a procurar-se através da imagem 

refletida no espelho. Desassossegado, procura esclarecer suas perguntas 

mediante um espelho, objeto cuja propriedade e função é, 

simultaneamente, representar o real e criar o virtual.  

 Diante do espelho, perde-se toda e qualquer ilusão sobre a própria 

imagem ali refletida. O espelho, enquanto superfície que reflete, é uma 

metáfora extremamente rica na ordem do conhecimento e, no texto 

estudado, entra como um objeto desencadeador das reflexões da 

personagem principal, um elo entre o eu e a imagem do eu, entre o eu e o 

universo, ou um meio de revelar os fatos, fragmentando a personagem.  

 ADORNO(2003:30) diz que o ensaio é  “uma escrita que passa a animar 

seu próprio movimento textual”. No conto analisado, o  elemento capaz de 

realizar esse movimento foi a construção do “eu”, um eu fragmentado que 

se constrói junto com o texto. É esse “eu” fragmentado que torna  o conto 

de Rosa um texto ensaístico ou de raiz ensaística, que textualmente se 

duplica e se desdobra, exibindo sua face textual prismatica. 
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 Assim, pode–se concluir que O Espelho, embora não seja um texto 

ensaístico em sua forma clássica,  configura-se de um híbrido ficcional: 

meio conto, meio ensaio, que opera nos intervalos entre um e outro 

gênero. Neste texto, a busca  chega ao questionamento radical do 

espelho como meio e forma de conhecimento sobre a natureza do sujeito. 

Nele, há um percurso de desapropriação das imagens, com a 

personagem se desfazendo de cada uma de suas identificações 

anteriores. A personagem vai se dividindo entre “eu” e “eus”, assim como 

seu texto também se desdobra e se multiplica. A busca não é a de uma 

imagem fabricada pelo espelho, ao contrário, é a de deixar de ver o que o 

espelho nos faz ver. É nesse momento que a personagem rosiana 

encontra a “luizinha” que a tira do abismo. É o seu encontro consigo 

mesma. 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso 

é o que há de mais terrível. A natureza deu-lhe o Dom 

de não a poder ver, assim como de não poder fitar 

seus próprios olhos. Só na água dos rios e dos lagos 

ele podia fitar o seu rosto. E a postura mesmo, que 

tinha que tomar, era simbólica. Tinha de se curvar, de 

se baixar para cometer a ignomínia de se ver. O 

criador do espelho envenenou a alma humana. 

 

Fernando Pessoa1

 

A cegueira ensina que só em parte o conhecimento de si é dado 

pelo espelho, já que a construção interior nasce da superação da imagem 

especular.  

As duas narrativas analisadas neste trabalho mostram uma 

proposta inicial análoga, embora diferente quanto a suas realizações. Em 

Machado de Assis, a imagem do espelho é adotada como a verdade do 

sujeito, mesmo que alienada. O espelho captura a identidade perdida da 

                                                           
1 PESSOA, Fernando. Livro do dessassossego,2000. P.502 
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personagem principal, quando o outro não é encarnado pelo ser falante, 

mas  passa a ser exclusivamente o outro da imagem especular. É o duplo 

que se repete e se sustenta com base nessa dualidade imaginária. A 

partir de sua imagem de alferes no espelho, Jacobina, a personagem 

principal, voltou a existir. Vivo, ele não era mais um autômato, era um 

ente animado.  

No texto de Guimarães Rosa, a busca do outro vai além desse 

limite, chegando ao questionamento radical do espelho como meio e 

forma de conhecimento sobre a natureza do sujeito. Nele, segue-se um 

percurso de desapropriação das imagens, com a personagem se 

desfazendo de cada uma de suas identificações anteriores. A 

personagem vai se dividindo entre “eu” e “eus”. Sua busca não é a de 

uma imagem fabricada pelo espelho, ao contrário, é a de não ver o que o 

espelho o faz ver. É nesse momento que a personagem rosiana encontra 

a luizinha que a tira do abismo. 

 MIGUET (2000) explica  com base em Platão, que, no início, o 

homem era uno e perfeito, mas que, por transgressões e revolta contra os 

deuses, foi punido com a divisão. Após essa experiência dolorosa de 

cisão, surge a dualidade da condição humana. Em outras palavras, a 

ferida decorrente dessa cisão permanece aberta, e sua dor é permanente, 

só desaparecendo caso o eu  seja encontrado. Realmente,  as 
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personagens aqui analisadas somente deixaram de sofrer quando se 

encontraram com o seu outro eu.  

O espelho pode ser um meio de buscar o eu ideal, retomando–o 

antes de sua divisão. Tentar descer em direção à origem é procurar 

efetuar um percurso que se acredita levar a um eu desnudo e só, mas que 

se vai revelar num eu genérico. Trata-se de um universo vazio de 

significação, um duplo, como a imagem de Narciso, que se reflete nas 

águas; ou como a do alferes, em Machado de Assis, que se completa 

diante de um espelho, e se descobre como um outro até então 

desconhecido e no qual se reconhece, ou como a do personagem–

narrador, em Guimarães Rosa, que se procura e não se acha no abismo 

de máscara que esconde seu eu reprimido. 

Ambas as personagens estão diante do espelho numa espécie de 

“beira do abismo”: procuram se revelar na sua mais íntima personalidade, 

buscam se encontrar consigo mesmos. Em seu empenho, contudo, 

encontram seu eu dividido em “eus”. E  desse abismo que nasce o 

verdadeiro duplo. 

É assim que os espelhos permitem à inteligência e à sensibilidade 

humana vislumbrarem uma outra imagem de homem e desvelarem o seu 

duplo. 

Quando os homens não mais hesitam na busca de si consigo 

mesmos, cessam as dúvidas e  a tristeza. É como Paulo disse aos 
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coríntios: “O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, 

mas depois nos veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois 

conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus.” (1 Coríntios:12, Bílbia 

sagrada).   
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ANEXO 

 

O CONTO DESDOBRAMENTO E DUPLICIDADES 

 

 

No começo do  século XX, e mais propriamente o início do 

Modernismo, a prosa de ficção adquire aspectos multiformes. No seu 

intuito de representar a vida, a literatura ficcional tenta colocar em forma de 

arte os vários problemas do homem moderno. O gênero narrativo sofre 

mudanças profundas, quer no tocante às formas estéticas, quer no que diz 

respeito aos conteúdos ideológicos. Em razão da grande variedade de 

tendências e correntes, é muito difícil definir e classificar a narrativa deste 

século. Tenta-se, neste capítulo, delinear apenas algumas vertentes 

teóricas que  parecem fundamentais  para  iluminar os contos “O espelho. 

Esboço de uma nova teoria humana”  de MACHADO DE ASSIS (1994) e “O 

espelho” de GUIMARÃES ROSA (1998). 

 Faz-se um breve comentário sobre a narrativa, sem adotar um 

critério cronológico para organizar a seqüência dos gêneros, e em vez de 

se comentar a épica, gênero oral que já existia no mundo grego, parte-se 

do conto e suas variações. 
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A NARRATIVA 

 

Narrativa é a representação de um acontecimento ou de uma série 

de acontecimentos, reais ou fictícios, por meio da palavra1. 

A importância da narrativa em nossa vida diária é grande, pois a 

todo instante se  está narrando algo: um fato, um acontecimento, um 

encontro, uma viagem, um passeio ou uma anedota. 

As narrativas  acompanham o homem e as sociedades desde sua 

origem. Não há povos sem narrativas. As narrativas podem ser de vários  

tipos: populares ou eruditas, literárias ou científicas, reais ou fantásticas, 

diretas ou alegóricas, breves (relatos, fábulas etc.) ou longas (contos, 

romances etc.).  

Todos sentimos um natural impulso para narrar, já que narrando 

reconstituímos os momentos importantes vividos. Por meio das histórias, 

o homem recria e explica  o mundo. Há pessoas, independentemente da 

cultura, que têm um pendor nato para contar histórias: são autênticos 

narradores e  polarizam a atenção dos ouvintes. 

A narrativa literária é formada por palavras polivalentes, isto é, 

palavras que podem ter mais de um significado, que podem representar 

mais de uma face da realidade. Ela se caracteriza por sua capacidade de 

 
1 Palavras são um signo convencional e arbitrário. Elas são mágicas,  poderosas e dão domínio ao 
homem. São  pontes criadas pelo homem e servem para ligá-lo ao mundo pela comunicação. 
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transmitir significações diversas,  por sua ambigüidade e pode ser 

elaborada em verso ou prosa.  

As mais importantes formas de manifestação narrativa em prosa 

são o romance, a novela, e o conto.  MASSAUD MÓISES (1984) caracteriza, 

assim, cada uma dessas formas: 

• Romance — estruturalmente, o romance caracteriza-

se pela pluridade da ação, ou seja, pela coexistência 

de várias células dramáticas, conflitos ou dramas (...) 

tudo se passa no romance, como a pedra que, jogada 

na água, formasse uma série de anéis concêntricos, 

como se fossem à proporpoção que se afastassem do 

foco gerador: o romancista escolhe para núcleo um 

drama, julgando o mais importante, e inspeciona os 

que lhe estão aglutinados. 

• Novela — constitui-se de uma série de 

unidades ou células dramáticas encadeadas e 

portadoras de começo, meio e fim. De onde semeiar 

uma fieira de contos enlaçados. Todavia, cada 

unidade não é autônoma: a sua fisionomia própria 

resulta de participar de um conjunto, de tal forma que, 

separada dela, não tem razão de ser. 
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• Conto — do ponto de vista dramático, o conto é 

univalente: contém um só drama, um só conflito, uma 

só história, uma só ação, enfim, uma única célula 

dramática. 

A narrativa parte de uma situação inicial (equilíbrio),  passa por 

várias transformações ( que trazem o desequilíbrio) e chega a uma 

situação final (outro equilíbrio).TODOROV (1980) explica: 

 

Existem, por conseguinte, dois tipos 

de episódios numa narrativa: os que 

descrevem um estado (é iterativo e têm 

adjetivos nos predicados que descrevem 

estados de equilíbrio e desequilíbrio) e os que 

descrevem a passagem de um estado a outro 

(é dinâmico/verbos). (138) 

  

Para MASSAUD MOISÉS, a palavra conto deriva da forma latina 

computu, que significa cálculo(1984:66). O conto2 é uma peça ficcional 

 curta, coesa e deve ser entendido como uma ação conflituosa que 

apresenta como tema um único incidente. É uma narrativa breve, 
 

2 Em Língua portuguesa o termo “conto” serve para designar a forma popular folclórica, criação 
coletiva da linguagem e daí a não–propriedade de um único criador, e, ao, mesmo tempo, a forma 
artística, atributo a exclusivo de um estilo peculiar, individual, o conto tendo a sua origem no 
conto popular na tradição oral dos povos, atuando como veículo de transmissão de ensinamentos 
morais, valores éticos ou concepções de mundo, e o conto hoje apresenta autonomia e é um gênero 
bastante controvertido. GOTLIB (2000:15). 
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caracteriza-se por ser objetivo: vai direto ao ponto sem  se deter em 

pormenores. Essa objetividade está ligada a três unidades: a ação, o 

espaço e o tempo. As unidades devem obedecer a uma estrutura 

harmoniosa. 

 O hábito de ouvir e de contar histórias vem acompanhando a 

humanidade em  toda sua trajetória, desde o momento em que  o primeiro 

agrupamento humano se sentou ao redor da fogueira para ouvir as 

narrativas, fantásticas ou didáticas, capazes de atrair a atenção  dos 

presentes,  deixando um  rastro de magia  que  envolvia, uma lição e/ou 

um momento de prazer. 

Todos os povos, em todas as épocas, cultivaram seus contos. 

Contos anônimos, preservados pela tradição, mantiveram valores e 

costumes e ajudaram a explicar a história, iluminando as noites através 

dos tempos. 

O conto maravilhoso (PROPP, 2000) é entendido como uma fábula 

que se conta às crianças para diverti-las e refere-se, sobretudo, ao conto 

maravilhoso, com personagens não determinadas historicamente. Narra 

como as coisas deveriam acontecer, satisfazendo  uma expectativa do 

leitor e contrariando o universo real, em que nem sempre as coisas 

acontecem da forma que gostaríamos. 

Para ANDRÉ JOLLES (1976), o conto popular, ao lado da legenda, da 

saga, do mito, da adivinha, do caso memorável e do chiste, é uma forma 

simples, isto é, uma forma que permanece através dos tempos. 
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 Este tipo de conto, segundo JOLLES, não pode ser concebido sem o 

elemento “maravilhoso”. Suas personagens, seus lugares e tempos são 

indeterminados historicamente. Ele é transmitido oralmente ou por escrito, 

através dos séculos e  pode ser recontado com “as palavras do próprio 

narrador”, sem que seu “fundo” desapareça. Já em sua forma artística, o 

conto, elaborado por um autor, é único e, portanto, impossível de ser 

recontado sem que perca a sua peculiaridade. 

A permanência das formas simples do conto maravilhoso foi 

minuciosamente examinada, segundo os moldes do formalismo russo, por 

VLADIMIR PROPP, em A morfologia do conto (2000). PROPP estudou tais contos  

para determinar–lhes as constantes e variantes, comparando suas 

estruturas e sistemas.  Reuniu mais ou menos mil histórias russas 

contadas por várias pessoas. Leu  e selecionou  cem das mais 

representativas. Elas tinham elementos variados e constantes, formando 

uma  narrativa mãe ou matriz. Estas narrativas têm trinta e um elementos 

comuns, que são conhecidos como as trinta e uma ações–funções de 

PROPP (2000) . São elas: 
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Quadro 1 – Ações –funções de PROPP (2000) 

Afastamento  Partida    Perseguição 

Proibição  Prova    Salvação 

Transgressão  Reação do herói   Chegada  

Interrogatório  Recepção do objeto mágico  Pretensões infundadas 

Informação  Deslocamento no espaço Tarefa difícil    

Ardil   Combate   Realização da tarefa 

Cumplicidade  Marca    Reconhecimento do herói 

Dano ou Carência Vitória    Desmascaramento 

Mediação  Reparação do dano  Transfiguração 

Início da reação Regressão   Castigo/punição  

       Casamento 

 

Para PROPP (2000:65-88), as ações são agrupadas logicamente em 

esferas funcionais, que determinam o que são e o que fazem as 

personagens. Algumas personagens são puramente indicativas, isto é, 

são constituídas por feixes de ações realizadas. 

Segundo o autor, são sete as personagens básicas: o agressor ou 

malfeitor; o doador ou provedor; o auxiliar; a pessoa procurada; o 

mandante ou remetente; o herói e o falso herói. Cinco giram em torno do 

herói e do vilão. As narrativas giram em torno desses sete eixos.  
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SEGOLIN (1979) explica: 

 

   Qualquer uma das sete personagens 

proppianas é caracterizada por um conjunto de 

ações típicas que se repetem, sem grande 

variações, nos contos–ocorrências, e se 

implicam mutuamente de molde a constituir 

algo completo. (p. 48) 

 

Aos poucos, novas modalidades de contos foram surgindo, 

diferenciando-se dos contos infantis e dos contos populares, e sendo 

regidas  por um novo modo de narrar, de acordo com a época, os 

movimentos artísticos que essa época produziu e o estilo individual do 

autor/narrador. 

 

 

 A NARRATIVA E O FANTÁSTICO 

 

 A narrativa das correntes realistas tem como o princípio  que a vida 

é racional e cabe ao escritor descobrir, via arte literária, a lógica do 

comportamento humano e do viver social. A corrente do chamado 

realismo fantástico, pelo contrário, contesta esta falsa crença, 



 
 
 
 

108

demonstrando o que há de absurdo e desumano na realidade individual e 

social. O fantástico passa a ser utilizado como recurso expressivo para 

evidenciar a inexistência de fronteiras entre o real e o imaginário, o natural 

e o anormal. 

TZVETAN TODOROV, em Introdução à literatura fantástica (1975), 

observa que o ponto principal do fantástico é a situação de 

“ambigüidade”. Ele  ressalta que:  

(...) O fantástico ocorre nesta incerteza .O 

fantástico é a hesitação exprimentada por um 

ser que só conhece as leis naturais, face a um 

acontecimento aparentemente sobrenatural. O 

conceito de fantástico se limita a relação entre 

o real e   o imaginário... (p.31) 

 

As histórias que pertencem a este gênero nos deixam  perguntas: 

“Realidade ou Sonho” ? “Verdade ou ilusão”? Quando um leitor se 

encontra com um mundo que é exatamente como o seu, qualquer 

acontecimento que fuja às leis desse mundo familiar cria a dúvida e a 

incerteza sobre a possibilidade do fato ser ou não real. 

 O autor recorreu a outras definições de fantástico, assegurando 

que, em algumas, “cabe ao leitor hesitar entre as duas 

possibilidade”(p.38)  e, em outras, esta hesitação fica à mercê da 
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personagem. O limite entre o estranho e o maravilhoso é apenas o tempo 

de uma hesitação. Segundo esse crítico, essa hesitação é comum ao 

leitor e à personagem, porém tem sua duração restrita ao momento da 

narração do fato.  

A hesitação é a condição primeira do fantástico, mas existe 

também a necessidade de uma postura de leitura, como mostra TODOROV,  

quando diz que: “O fantástico implica, portanto, não apenas a existência 

de um acontecimento estranho que provoca hesitação no leitor e no herói; 

mas também numa maneira de ler, que se pode por ora definir 

negativamente: não deve ser nem poética, nem alegórica″ (p.38). Isso 

ocorre porque tanto a linguagem poética como as alegorias estão ligadas 

à conotação, e o acontecimento não. 

 Uma ressalva que TODOROV faz às definições desse gênero é a 

insistência em colocar o “critério do fantástico (...) na experiência do leitor” 

(p.38), mais precisamente no medo ou terror que ele é capaz de provocar. 

Se a duração do fantástico é a hesitação, então, está-se  diante de um 

gênero muito frágil, que pode se desfazer a qualquer momento. No 

entanto, esse comentário de Todorov não se estende aos escritores do 

século XX, pois ele mostra que, nesse século, há um abandono da 

hesitação, ou seja, o homem não hesita mais diante do fantástico, pois 

houve uma inversão: “O homem tornou-se o objeto fantástico e passa a 

ser a  regra e não a exceção”(1975:38). 
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  No XIX, o fantástico surgiu como reação a um mundo em que o 

medo não tinha mais espaço diante das implacáveis leis postuladas pela 

ciência. Por vir contra  esta ordem estruturada, o fantástico funcionava 

como uma ruptura. Além disso, esse fantástico passou a explorar a 

dimensão psicológica, e o sobrenatural foi substituído por imagens 

assustadoras, cuja origem estava na loucura, em alucinações e 

pesadelos. Já no século XX, o fantástico transportou-se para a linguagem, 

por meio da qual se tentou explorar uma inadequação entre os elementos 

do cotidiano e os da vida comum. É o chamado neofantástico. 

 No entanto, a função de abalar o leitor  ficou  perdida com a 

ampliação do horizonte em quase todas as áreas do conhecimento 

humano e a relativização do que se entendia por absoluto, ou seja,  a 

“ordem inviolável” sofreu transformações. O mundo ordenado foi 

substituído por um mundo de ambigüidades, sempre aberto para uma 

contínua revisão, tanto dos valores quanto das certezas. Desse modo, o 

fantástico perdeu sua função, já que a inovação fará parte de uma nova 

ordem. Portanto, a definição passa a ser necessariamente o seu contrário: 

a indefinição. São estes “signos abertos de indefinição”, denominados 

metáforas, que possibilitam a transcendência de limites, mesclando o 

natural e o sobrenatural. 

 Ressalte-se que, tanto no fantástico quanto no neofantástico, os 

fatos transgridem as leis de causalidade. No segundo, no entanto, nem 
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leitores, nem personagens hesitam mais diante dos fatos. A opção pelo 

gênero acaba sendo a opção pela possibilidade de transgressão. 

 O argentino JORGE LUIS BORGES (1899 -1986) é considerado o iniciador 

do realismo fantástico na América Latina. Em seus livros, geralmente os 

de contos, acontecimentos pseudo–históricos encontram-se mesclados 

com o irreal. Em relação a seu estilo, notável é a importância que ele 

confere às categorias do tempo e espaço da narrativa, consideradas 

como forma de conhecimento da realidade. 

 JULIO CORTÁZAR (1914 -1984) também argentino, em seus romances e 

contos, está preocupado em criar uma nova técnica de construção 

romanesca. A narrativa é concebida como um “jogo” ou um “labirinto” em 

que narrador, personagens e leitor se sentem perdidos, em virtude das 

diferentes  possibilidades de leitura da obra, até encontrar-se o centro, o 

ponto nevrálgico que permite desvendar o mistério da existência. 

Os críticos costumam dividir a vasta produção literária de MACHADO 

DE ASSIS (1839-1908),  em duas fases: a primeira compreende as 

narrativas de inspiração romântica; a segunda, a da maturidade, que 

abrange todas as suas obras-primas. MACHADO não pode ser classificado 

em nenhuma escola literária, pois o verdadeiro gênio não segue, mas cria 

os cânones estéticos. A partir de 1881, com o romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, a narrativa afasta-se do convencional, quer 
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quanto ao plano da expressão, quer quanto ao plano do conteúdo, 

revelando as marcas profundas do fantástico. 

 Tanto nas narrativas longas, quanto nas curtas, MACHADO 

demonstra ser um excelente observador da alma humana e da sociedade 

urbana. Sem o moralismo próprio dos escritores de sua época, através de 

uma análise crua da realidade social, tenciona curar os males sociais e 

individuais apontando suas causas. MACHADO, com sua postura de 

humorista, acusa um profundo sentimento de ceptismo e de pessimismo. 

Distanciando-se de suas personagens, examina–lhes as virtudes e os 

vícios, as aspirações e as lutas cotidianas para conseguir migalhas de 

felicidade. O esforço do indivíduo embate-se contra a ironia do destino, 

que faz que as ações humanas obtenham um resultado contrário ao 

esperado, misturando a personagem com  fantástico. 

GUIMARÃES ROSA (1908–1967): o escritor mineiro operou a renovação 

da narrativa tradicional, elevando o sertão mineiro à categoria do 

universal, por expressar toda a poeticidade do homem sertanejo. Em seus 

livros de contos Primeiras Estórias (1998), o autor trabalha com todos os 

recursos da linguagem poética, com o duplo objetivo de expressar o que 

se passa no subconsciente das personagens e de obrigar o leitor a refletir 

sobre as palavras lidas e os problemas da existência humana. Nessa 

vertente da narrativa moderna, a linguagem não é mais considerada 

apenas um meio para a representação do real, mas é criadora de novas 
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realidades, pois utiliza signos sem referentes extra-textuais, o que lhe 

permite ir além do neofantástico. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS DO CONTO 

 

RICARDO PIGLIA (1999) assegura que o segredo de um conto bem 

escrito é que, na realidade, todo conto conta duas histórias: uma em 

primeiro plano e outra que se constrói em segredo. A arte do contista 

estaria em entrelaçar ambas e, só ao final, pelo elemento surpresa, 

revelar a história que se construiu abaixo da superfície em que a primeira 

se desenrola. As duas histórias encontram-se nos pontos de cruzamento 

que vão dando corpo a ambas, embora o que pareça supérfluo numa, 

seja elemento imprescindível na armação da outra. 

 A história visível e a história secreta, segundo ele, recebem 

diferentes tratamentos no conto clássico e no conto moderno. No primeiro, 

uma história é contada anunciando a outra; nos contos modernos, as 

duas histórias aparecem como se fosse uma só. 

 O conto de feição clássica se organiza numa cadeia de 

acontecimentos que centralizam o poder de atração, apresentando, 

conseqüentemente, ação, personagens, diálogos. Caracteriza-se como a 
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narração de um episódio,  com começo, meio e fim, concentrando  uma 

única ação  num mesmo espaço físico e num tempo reduzido. Destaca-

se, assim,  por sua unidade de tempo e de ação. 

O conto contemporâneo, reflexo da nova narrativa que  foi se 

construindo nas últimas décadas, substituiu a estrutura clássica pela 

construção de um texto curto, feito com o objetivo de conduzir o leitor para 

além do dito, para a descoberta de um sentido  não–dito. Nele, ação se 

torna ainda mais reduzida; surgem monólogos; há a exploração de um 

tempo interior, psicológico; a linguagem pode, muitas vezes, chocar pela 

rudeza, pela denúncia do que não se quer ver. Desaparece a construção 

dramática tradicional que exigia um desenvolvimento, um clímax e um 

desenlace. Em contrapartida, é cobrada a participação do leitor, para que 

os aspectos construtivos da narrativa possam  ser encontrados e 

apreciados, por ele, como explica PIGLIA: 

 ...el arte de narrar es un arte de la duplicación; es el 

arte de presentir lo inesperado; de saber esperar lo que 

viene, nítido, invisible, como la silueta de una mariposa 

contra la tela vacia. (p.134) 

 

POE afirma que, “só tendo o epílogo constantemente em vista 

poderemos dar a um enredo seu aspecto indispensável de conseqüência, 

ou causalidade...“(p.91). Afirma, ainda, que uma obra deve ser 
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sistematicamente planejada, a fim de provocar um efeito no leitor “com a 

‘suprema novidade’ dos elementos postos em ação e das sugestões que 

deles decorreriam”. (p.91). 

 O efeito causado no leitor é o  levantamento de hipóteses e uma 

procura de soluções. Ambos produzem  satisfação intelectual e  

admiração,  quando o leitor percebe que, com beleza (própria da poesia) 

e densidade (própria da prosa), o acontecimento (aquele que é diferente 

do relato) o faz fugir de temas ingênuos. 

  CORTÁZAR (1999:64) comenta que “um conto é uma verdadeira 

máquina literária de criar interesses. (...) Poe fica no acontecimento (...) 

Ao leitor cabe extrair conseqüências à margem do conto que lhe mostra o 

abismo, mas não o leva a explorá-lo” Assim,  o conto nos remete a ele 

próprio. Nesse caso, somos obrigados a lê-lo como se estivéssemos 

dentro dele, mas sem nos esquecermos  de que se trata de literatura. 

 

 

O NARRADOR E A ENUNCIAÇÃO 

 

Sabe-se que o narrador é diferente do autor, que é um ser extra-

diegético, pertencente ao mundo da realidade histórica; o narrador, por 

exemplo, do poema épico é uma personagem de ficção, a quem o autor 
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atribui o papel de contador dos fatos. Este narrador se apresenta como 

um ser onisciente e onipresente, que sabe tudo o que acontece no céu, 

na Terra, no mar, no mundo infernal, devassando a consciência das 

personagens humanas e a intimidade dos seres divinos. Assim, para 

evitar a inverossimilhança da atribuição de um tal saber a um ser humano, 

o poeta apresenta o narrador épico como inspirado pela divindade, daí a 

invocação à Musa ser uma constante nas epopéias. 

O narrador de romances e contos aparece sem as musas. O 

mundo divino se distanciou. Ao narrar, compete-lhe inventar a linguagem 

e prender a atenção do leitor. 

Sabe-se que esse autor utiliza o discurso literário, uma enunciação, 

pois reproduz uma “fala” que procede de alguém e se dirige a outro. É a 

palavra dirigida a um interlocutor; daí a ordenação da língua em função da 

relação entre um eu e um tu. 

Observando a enunciação e o ponto de vista dos narradores na 

diegese, AGUIAR E SILVA (2000:695) mostra que, entre as personagens 

possíveis de uma narrativa, há uma que se particulariza por seu estatuto e 

por suas funções no processo narrativo e na estruturação do texto: é o 

narrador.  Torna-se necessário explicar que quem narra  não é o autor, 

mas sim o narrador. Na arte da narrativa, o narrador nunca é o autor, mas 

um ser por ele inventado: é uma personagem em que o autor se 

metamorfoseia. 
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Segundo BOOTH,3 o narrador é um ser ficcional autônomo, 

independente do ser real que o criou. As idéias, os sentimentos e a 

cosmovisão do narrador não coincidem, necessariamente, com o ponto de 

vista do autor, que pode se ocultar de seu  narrador ou de  outra 

personagem, como pode também não compartilhar das opiniões de 

nenhuma personagem. 

O autor pertence ao mundo da realidade histórica, enquanto  o 

narrador, a um universo imaginário: entre esses dois mundos há 

analogias e não identidades. Assim,  a literariedade de uma obra,  

romance ou conto, é estabelecida pelo fato de que o eu-narrador não é o 

eu-escritor. 

Na narrativa, o narrador é um elemento do processo ficcional, que 

tem uma tarefa maior do que apenas a de ser o estruturador da história a 

ser contada, ele é a visão do texto. Através dele, diversas técnicas 

estilísticas podem ser desenvolvidas para sugerir ao leitor aquilo que o  

simples relato não dá conta. 

O crítico WAYNE BOOTH (1980), entretanto, registra o conceito de 

narrador, ampliando-o  para o de ponto de vista, que é dependente de 

uma ótica mais ampla. Em seu livro A retórica da ficção(1980) , o autor 

 
3 BOOTH, em  Distance et point de vue,[ Poétique 4], o resumo das idéias expostas no livro A 
retórica da ficção( 1980): crítica à estreiteza das tipologias existentes e ao pressuposto da narrativa 
ilusionista de um Lubbock; preocupa-se fundamentalmente em mostrar que há muitas maneiras 
possíveis de narrar e que sua adequação, ou não, depende exclusivamente dos efeitos que se quer 
provocar no leitor, com o qual a ficção estabelece um jogo de distâncias (entre narrador, 
personagem, leitor, autor implícito) (In: MORAES LEITE, 1999). 
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mostra-se contra o mito do desaparecimento do autor e da narrativa 

objetiva.  Segundo ele, o autor não desaparece do texto, mas se mascara 

atrás de uma personagem ou de uma voz narrativa que o representa. 

BOOTH denomina essa categoria de “autor implícito”. MARIA LÚCIA DAL FARRA 

(1978) explica: 
 

Booth, ultrapassando a noção de narrador, 

vai se deter no exame desse ser que habita para além 

da máscara e do qual, segundo ele, emanam as 

avaliações e o registro do mundo erigido. 

Manejador de disfarces, o autor, camuflado e 

encoberto pela ficção, não consegue fazer submergir 

somente uma sua característica – sem dúvida a mais 

expressiva – a apreciação. Para além da obra, na 

própria escolha do título, ele se trai, e mesmo no 

interior dela, a complexa eleição dos signos, a 

preferência por determinado narrador, a opção 

favorável por esta personagem, a distribuição da 

matéria e dos capítulos, a própria pontuação, 

denunciam a sua marca e a sua avaliação. (p.20)  

 

BOOTH tenta compreender a noção de narrador numa abordagem 

retórica, preocupada em entender os recursos utilizados para estabelecer 

a comunicação deste “universo de ficção”. LÍGIA CHIAPPINI (1989) diz: 
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O Autor  implícito é uma imagem do autor 

real criada pela escrita, e é ele que comanda os 

movimentos do narrador, das personagens, dos 

acontecimentos narrados, do tempo cronológico e 

psicológico, do espaço e da linguagem em que se 

narram indiretamente os fatos ou em que se 

expressam diretamente as personagens envolvidas na 

história.(p.19) 

 

O autor implícito, assim, não pode ser confundido com o autor 

objetivo, aquele que escreve os originais, mas é uma categoria de voz 

através da qual o universo romanesco emerge. É uma espécie de 

garganta de papel e pode  ser um recorte de uma das possíveis 

manifestações do autor objetivo, que é o  responsável pelo romance e 

cujo nome aparece na capa do livro. O autor implícito é o rosto dele 

encoberto pelos véus da mistificação romanesca, aquela que tece os fios 

do texto e os ajusta conforme a necessidade da obra. Para se comunicar 

com seu leitor, o autor implícito se utiliza de um registro codificado pela 

cultura. É a partir das restrições  estabelecidas pelo código romanesco 

que ele articulará sua matéria e  seus valores.  
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Segundo AGUIAR E SILVA (2000:711) , os formalistas russos 

distinguiram, na seqüência de acontecimentos de um texto narrativo, dois 

planos que, embora interligados por uma relação de solidariedade,  são 

conceitual e funcionalmente contrapostos: por um lado, a fábula, isto é, os 

acontecimentos representados nas suas relações internas, nas suas 

relações cronólogicas e causuais e,  por outro, a intriga, que é a 

apresentação dos mesmos acontecimentos, segundo o esquema de 

construção estética do texto narrativo.  

 Para o autor implícito, há duas formas codificadas de manipulação 

da máscara que utiliza – a primeira e a terceira pessoas narrativas. Em  

qualquer uma delas, o ponto de vista do narrador é sempre um recurso do 

autor implícito para produzir lacunas  que constroem a “visão e a 

cegueira” da narrativa ficcional. 

Existe também o narrador onisciente intruso e o narrador onisciente 

seletivo, a diferença entre a onisciência neutra, intrusa ou seletiva está na 

utilização do discurso indireto livre. Nele, o narrador interpreta com 

palavras suas as idéias e os sentimentos das personagens. Tal 

perspectiva se confunde com a do  personagem-narrador, pois, em certos 

trechos, torna-se difícil discernir se o sujeito da enunciação é o narrador 

ou a personagem. As vozes se misturam, como  mostra a teoria de  

BAKHTIN (1997). 
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Em suma, o autor implícito é eleito, dentro da categoria da 

personagem, como aquele que dá voz  à narrativa. Este fato lhe imprime 

a responsabilidade de conduzir a trama através de sua ótica. Esse pode 

ser um dos recursos narrativos que possibilitam ao autor implícito 

promover as lacunas do texto na visão do narrador. O outro recurso é a   

polifonia de voz, já que o olhar desse “eu”, enquanto personagem, não 

atesta a veracidade dos fatos narrados, podendo estar neste vazio o que 

o autor, na verdade,  quer comunicar. 

Segundo TODOROV (1992:91), o narrador de primeira pessoa ou 

narrador-protagonista é a voz narrativa mais utilizada na literatura 

fantástica, justamente  porque, enquanto personagem, ele não tem que se 

submeter à prova da verdade, poderá “mentir”. Todo juízo que esta 

personagem realizar poderá ser contestado,  sua palavra é passível de 

dúvida.  Dependendo da maturidade, o leitor  ficará confuso em discernir 

as vozes da narrativa. 

O enunciador dos acontecimentos, participando ou não da história, 

ou seja, o narrador em terceira pessoa, sempre estará condicionado à 

visão do autor implícito. No entanto, ele  experimenta um maior 

distanciamento dos fatos narrados, uma impessoalidade em relação a 

eles e, como não é personagem, mas a voz que atua conduzindo a trama, 

confere à narração um caráter mais objetivo, mesmo que haja intrusões 
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dele na trama.  Terá um caráter avaliatório, entretanto, será sempre uma 

“visão por fora” ou uma “visão por de trás”, como disse POUILLON (1974). 

Nos casos que  analisamos  –  contos em primeira pessoa – uma 

personagem que se manifesta como “eu” não está obrigada a restringir-se 

somente ao registro de suas próprias experiências. Ela pode abarcar a 

história que se circunscreve e dar amplitude a seu discurso, permitindo a 

narrativa de terceira pessoa. 

No conto de MACHADO DE ASSIS, aqui analisado, observa-se essa 

categoria de foco duplo. É a história de um narrador confesso, “Jacobina”,  

que era o que menos falava e abstinha-se nos debates. Dada a 

multiplicidade ou inconsistência  das questões expostas pelos cinco 

cavaleiros presentes, Jacobina relata-lhes uma história, um caso de sua 

vida, transforma seu rosto em outra máscara, sua personagem narrando a 

si mesma, enquanto narra a sua criação a partir de seu ponto de vista.   

No conto de GUIMARÃES ROSA, acontece o mesmo procedimento 

anterior,  em circunstâncias diferentes das  da primeira história. Neste,  o 

narrador viu o perfil humano hediondo, sentiu náusea pelo homem do 

espelho e conta para o leitor, em tom confessional, a sua experiência. 

Mas aquele homem que viu no espelho é ele mesmo, evoluindo apenas 

da narrativa de primeira pessoa para a de terceira pessoa, para o 

monólogo, sobrepondo, assim, dois planos de narração em primeira 

pessoa. Isto faz  que o procedimento narrativo exponha a questão do 
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sujeito (narrador) dividido, mimeticamente reproduzido entre dois eus 

(narrador e personagem) ou entre duas vozes (a primeira e a terceira 

pessoas narrativas). 

MIKHAIL  BAKHTIN (1997) foi escritor, crítico literário e estudioso das 

obras de Dostoiévski. Em seu livro Problemas da poética de Dostoiévski, 

publicado em 1929, considera-o  o pai do romance polifônico. 

Assinale-se, quanto ao aspecto formal, a técnica da transposição, 

própria da estrutura artística da narrativa dostoievskiana. No seu intuito de 

explorar os subterrâneos da alma humana, o escritor russo não cria suas 

histórias e não constrói suas personagens de um modo linear e acabado, 

mas reparte fatos e características psicológicas de forma a poderem ser 

vistos de vários ângulos. O intertexto dostoievskiano acusa a existência 

de homólogos, de duplos, de desdobramentos de personalidades, de 

embriões, de imagens especulares, de prisma, que refrangem a 

plurifacetação do ser humano (p.14-7). 

De acordo com BAKHTIN, os discursos narrativos são classificados 

em dois tipos fundamentais: o  dialógico e o  monólogico. 

 

 

 A PERSONAGEM 

 

As personagens de uma narrativa são seres fictícios de papel e 

tinta, moldados pelo escritor por meio da organização esquemática de 
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traços recolhidos da realidade e trabalhados pela imaginação. Inseridas 

num mundo construído que segue uma coerência interna, as personagens 

subordinam-se a ela, agindo e reagindo de acordo com as regras do 

funcionamento desse universo possível. Sua movimentação é que 

determina o andamento da ação: o enredo existe por meio das 

personagens, que nele ganham vida.  

 O narrador conta não só os fatos e situações, mas também o que 

as personagens falam, pensam e sentem. A partir deste princípio, pode-se 

dizer que no discurso dialógico, há a presença de vozes que, juntas, 

formam um grande diálogo. Observa-se, ainda, que todas essas vozes 

estão no mesmo nível. Nenhuma é predominante em relação a outra, 

nenhuma manipula a outra. Todas podem expressar-se de modo igual. 

Essa característica de igualdade é válida também para a relação 

entre o autor e sua personagem: autor e personagem dialogam, o autor 

não manipula  sua personagem, e esta, conseqüentemente, não se torna 

um simples objeto nas mãos do autor, não é “coisificada”. O herói torna-se 

independente, é agente de sua ações e pensador de suas idéias; desfruta 

de relativa independência em relação ao autor, podendo dialogar, 

confrontar-se e até rebelar-se contra ele. 

Observa-se, também, neste discurso, o diálogo do “eu” com o 

”outro” e o da personagem consigo mesma. A personagem encontra-se o 
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tempo todo refletindo a respeito de si mesma, do mundo que a cerca,  ou 

seja, está sempre num processo de autoconsciência. 

Um exemplo de personagem dialógica é Jacobina. Ele tem plena 

consciência de si mesmo, fala por si mesmo, não permitindo que outras 

personagens o façam por ele, sabe o que os outros  pensam a seu 

respeito e transforma as suas aspirações em discurso, salientando seus 

dotes e qualidades para obter sua absolvição pessoal. Nesse conto de 

MACHADO DE ASSIS, à personagem foi permitido questionar-se e 

expressar-se.  O maior atributo de Jacobina não é ser  importante, mas 

ser uma personagem com voz própria: “O certo é que todas essas coisas, 

carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação 

(1988: 76)”.  

No discurso monológico, a personagem é um mero objeto 

manipulado por seu criador, não tem voz própria, é totalmente controlada 

pelo autor, não podendo rebelar-se contra ele. Seu discurso não é seu, 

pertence a seu criador. Predomina somente uma voz no discurso 

monológico, a voz do autor, pois a voz da personagem é elaborada e 

determinada por ele. 

Mesmo quando há uma discussão entre personagens, as vozes do 

discurso são totalmente manipuladas pela consicência única do autor. 

Não ocorre um verdadeiro diálogo; personagem e autor não se encontram 

no mesmo nível para que possa haver um diálogo em pé de igualdade. 
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Não há troca de idéias; apenas informações que se reiteram. O que a 

personagem diz nada mais é que a voz dominadora de seu criador, que 

se situa em um nível acima de sua criação.  

Observe-se o que diz BAKHTIN (1997): 

 

No plano monológico, a personagem  é 

fechada e seus limites racionais são rigorosamente 

delineados: ela age, pensa e é consciente no limite 

daquilo que ela é, isto é, nos limites de sua imagem 

definida como realidade; ela não pode deixar de ser o 

que ela mesma é, vale dizer, ultrapassar os limites de 

seu caráter, de sua tipicidade, do seu temperamento, 

sem com isso perturbar o plano monológico do autor 

para  ela. Essa  imagem se constrói no mundo do 

autor, objetivo em relação à consciência da 

personagem; a construção desse mundo, com seus 

pontos de vista e definições conclusivas, pressupõe–

se uma sólida posição exterior, um estável campo de 

visão do autor. A autoconsciência da personagem está 

inserida num sólido quadro – que lhe é interiormente 

inacessível – da consciência do autor que determina e 

representa e é apresentada no fundo sólido do mundo 

exterior. (p.43) 
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BAKHTIN, ao realizar seus estudos críticos a respeito das obras 

romanescas de Dostoiévski, deparou-se com personagens que possuíam 

relativa autonomia e independência discursiva, que eram capazes de 

dialogar com outros personagens e com seu autor (ou narrador). 

Interessava a Dostoiévski representar a autoconsciência da personagem, 

isto é, a maneira como ela  via a si mesma e ao mundo do qual fazia 

parte. 

As personagens de Dostoiévski são sempre mostradas em 

momentos de crise, momentos em que  estão conscientes de sua 

situação e de si mesmas. São comuns em Dostoiévski situações 

relacionadas à morte, à loucura, e momentos de desespero, de profunda 

melancolia. São essas situações que mais evidenciam o processo de 

tomada de consciência das personagens.  

Na narrativa de GUIMARÃES ROSA, “O espelho” (1998), a 

personagem relata um encontro insólito, que  a deixa  mergulhada em 

profunda angústia: 

 

Foi num lavatório de um edifício público, por 

acaso. Eu era moço, comigo contente, vaidoso. 

Descuidado avistei... Explico-lhe: dois espelhos – um 

de parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo 
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propício – faziam jogo. E o enxerguei, por instante, foi 

uma figura, perfil humano, desagradável ao derradeiro 

grau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea, 

aquele homem, causava-me ódio e susto, eriçamento, 

espavor. Era – logo descobri... era eu, mesmo! (p.67) 

 

Por encontrar-se sempre neste processo incessante de 

autoconscientização  (autoconhecimento), a personagem dialógica jamais 

poderá ser considerada uma personagem concluída (como a  

monológica). Nunca se poderá delimitá-la. Haverá sempre algo de 

inconcluso nesta personagem, que jamais vai se deixar ver por inteiro, 

simplesmente porque tampouco ela se vê por inteiro. Ela  está aberta a 

mudanças, não é estática nem previsível como as personagens 

monológicas. 

A representação, na literatura, da instabilidade dessas 

personagens em crise é fruto da consciência que seus autores tinham da 

natureza do ser humano e também da  maneira de  “adentrar” a alma de 

suas personagens,  de conhecê-las intimamente. O conto de MACHADO DE 

ASSIS  revela a peculiar inserção do escritor na literatura de sua época, 

que, desgastada pelos exageros românticos, busca na objetividade e no 

aprofundamento psicológico uma forma de renovação.  “O espelho – 

Esboço de uma nova teoria da alma humana”, é uma notável síntese da 
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visão de mundo machadiana. Um bom exemplo disso é a passagem em 

que a personagem Jacobina expõe a um grupo de cavalheiros sua 

concepção sobre a natureza da alma: 

Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas... Nada menos de 

duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que 

olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. (p.90) 

  

Tanto em Dostoiévski , como em MACHADO e em ROSA,  

verificamos   a isonomia em que a personagem e autor são colocados e o 

fato de elas serem concebidas como seres inconclusos, relativos, além da 

carnavalização e sua influência sobre o discurso romanesco. O carnaval 

relativiza tudo, coloca todos os seres no mesmo nível, quebra hierarquias, 

destrói e renova quaisquer barreiras e tabus. O discurso polifônico 

também derruba a hierarquia entre criador e criatura, e compreende o ser 

humano como um ser relativo, imperfeito e, muitas vezes, estranho a si 

mesmo. Além disso, tal discurso deixa sempre em aberto possibilidades 

múltiplas de leitura e interpretação de um texto. 

O discurso dos narradores nos contos aqui analisados  

fundamenta-se na lógica deleuziana do sentido e se reporta ao conceito 

bakhtinasmo de carnavalização literária. Argumenta-se que o paradoxo da 

unidade metáforica se opõe aos dois aspectos da doxa, ao bom senso-

comum e ao não-seno. Principalmente no conto machadiano, o bom 
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senso segue um trajeto  linear, busca um significado estabelecido e 

estabilizado, exprime a exigência de uma determinada ordem, ignorando 

completamente o imperativo  da doação de sentido. O bom senso não se 

contenta em   determinar uma direção particular, um sentido único, um 

princípio que, uma vez dado, nos força a escolher esta direção e não 

aquela. Já a força do paradoxo consiste em mostrar que o sentido toma 

sempre as duas direções ao mesmo tempo.  

Concebido como princípio articulador da estrutura metafórica da 

linguagem literária, o paradoxo se define como a destruição do bom 

senso e do senso-comum: de um lado, aparece como o imprevisível, os 

dois sentidos ao mesmo tempo; de outro lado, como o não-senso da 

identidade perdida:  

 

Comecei a procurar-me – ao eu detrás de mim – à tona dos espelhos, 

em sua lisa e funda lâmina, em seu lume frio. Isto, que se saiba, 

ninguém antes tentara. (ROSA,1988:67) 

 

De acordo com a lógica do sentido que aqui se argumenta, e que 

nada tem a ver com a lógica tradicional, o não-senso não pode ser 

explicado por outro sentido; ele diz o seu próprio sentido. Não se trata do 

absurdo, que seria o insólito. E o não-senso só é ausência de sentido, se 

lido em relação ao senso-comum, a um sentido determinado.  
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A literatura, já por si, é metáfora. Assim, nos dois contos 

estudados,  a imaginação literária transforma, através dos signos 

artísticos, um real preexistente, que só chega  a existir porque, como real 

pensado, passa a ser conscientizado. E isso reporta ao  conceito de 

carnavalização literária e ao suporte teórico da lógica do sentido. Com 

efeito, as  metáforas de MACHADO DE ASSIS e as de GUIMARÃES ROSA são 

caracterizadas como associações interditas e dissonâncias 

carnavalescas, que se constroem e se destroem como transposições 

literárias das festas de carnaval, que se comprazem no jogo ritualístico do 

coroamento e do descoroamento da personagem do discurso. 

As personagens dos contos aqui analisados não são representadas 

como subjetividades que persistem idênticas a si mesmas, mas como 

personalidades que congregam duplicidades irredutíveis, que se debatem 

perpetuamente entre a ascensão e a queda, a grandeza e a miséria, o 

sublime e o grotesco. Não só as personagens, mas também os 

narradores e os próprios textos são metáforas das ambivalências 

carnavalescas. O texto narrativo de MACHADO DE ASSIS e o de GUIMARÃES 

ROSA são baseados em  paródias de vários textos, e o narrador, sempre 

ambíguo, parodia ao mesmo tempo que negocia o conflito das duas 

vozes.  
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