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A temática do desdobramento do eu – a duplicidade – é, sem dúvida, uma das 

mais ricas manifestações da cultura humana. Sua presença nos diversos momentos da 

história da humanidade atesta esta riqueza. Assim, a questão do desdobramento do eu 

aparece como força axiológica surge num período em que a humanidade era orientada 

por um pensamento mítico. Esta consciência mítica tinha por função manter o sujeito 

integrado com seu meio. Assim, a identidade do sujeito era coesa, monolítica graças ao 

processo cíclico de eterno retorno inerente ao pensamento mítico.

Ao abandonar o pensamento mítico em favor de um processo de racionalização, 

a humanidade passa de monolítica a cindida, já que não há mais um processo ritualístico 

que expresse uma unidade entre sujeito e natureza, mas apenas velocidade e técnica e 

científica.  O  reflexo  dessa  mudança  pode  ser  observado  por  diversos  ângulos  e 

perspectivas,  assim,  tomamos a atividade estética  enquanto referente  para reflexão e 

elencamos  a  questão  da duplicidade  como condutora  de  nossas  reflexões  sobre este 

processo.

Ao instituir-se como racional e histórico, o sujeito entra em crise, colocando sua 

razão  como  centro  da  vida,  mas  tendo  o  inconsciente  enquanto  eterna  sombra  a 

desestabilizar sua identidade. É a percepção desta crise que transmuta a figuração do 

duplo  literário  da  homogeneidade  para  a  heterogeneidade,  como  corrobora  Bravo 

(1997). Dessa forma, a migração do pensamento mítico para o pensamento histórico 

produz um processo ao mesmo tempo em que consciente, individual, afinal o sujeito 

não se inclui mais no processo geral da natureza,  mas passa a construir  sua própria 

história. 

Dessa forma, a identidade do sujeito moderno passa a ser entendida como uma 

construção  pessoal  e  individual,  apresentando,  de  acordo  com  Hall  (2003),  certa 

desconexão entre este e seu grupo social, alterando a relação das pessoas com o tempo e 
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o  espaço.Hall  considera  que  esta  fragmentação  do  sujeito  se  origina  do  processo 

histórico observado no Renascimento e no Iluminismo, pois foi nessas épocas que se 

fortaleceu  a  ideia  de  indivíduo,  de  sujeitos  que,  desassociados  da  figura  divina, 

começam a dominar  a ciência  e a tecnologia.Dessa forma,  temos cada vez mais um 

processo de individualização do sujeito.

Contudo, para Bakhtin, a figura do outro reconhecido é condição sine qua non 

para a constituição do eu. Assim, para o teórico russo, a identidade só será formada por 

meio de sua alteridade. Assim, o eu é constituído pelo outro, o outro é constitutivo do 

eu. Para Bakhtin, o sujeito, para se constituir como tal, tem uma necessidade estética 

absoluta do outro; “a palavra do outro coloca diante do indivíduo a tarefa especial de 

compreendê-la” (BAKHTIN, 2003, p. 379).

Assim,  a  questão  do  desdobramento  do  eu  na  literatura,  ao  passar  de  um 

programa  heterogêneo  para  um  programa  heterogêneo,  reflete  esta  questão  da 

necessidade do outro. Este fato nos permite afirmar que toda narrativa em que a questão 

duplicitária se apresente terá, constitutivamente em seu desenvolvimento, a discussão da 

formação identitária e da alteridade como papel fulcral dessa formação.

Um dos textos contemporâneos que melhor ilustra esta discussão é o romance O 

homem  duplicado, do  escritor  português  José  Saramago.  Neste  romance  temos  a 

figuração de uma personagem em crise, apático, em depressão; trata-se de um indivíduo 

que  está  a  “despedaçar-se  no  seu  interior  por  efeito  da  solidão,  do  desamparo,  da 

timidez, daquilo que os dicionários descrevem como um estado afectivo desencadeado 

nas  relações  sociais  e  com  manifestações  volitivas,  posturais  e  neurovegetativas” 

(SARAMAGO,  2002,  p.  44).  Este,  um  professor  de  história  por  nome  Tertuliano 

Máximo  Afonso  “anda  muito  necessitado  de  estímulos  que  o  distraiam,  vive  só  e 

aborrece-se, ou, para falar com a exactidão clínica que a actualidade requer, rendeu-se à 

temporal fraqueza de ânimo ordinariamente conhecida por depressão.” (SARAMAGO, 

2002, p. 9).

Sem muito que fazer, o professor acata a sugestão de seu amigo – o professor de 

Matemática – de assistir a um filme chamado Quem porfia mata caça, como um modo 

de  desviar-se  de  seus  problemas  depressivos  –  talvez  o  filme  pudesse  ser  uma 

ferramenta  que o ajudasse  a  esquecer  seu estado.  Por  estar  ocupado há meses  com 

estudos sobre as antigas civilizações mesopotâmicas, Tertuliano Máximo Afonso reluta 



em aceitar a ideia do amigo, no entanto, acaba cedendo à sugestão. Interessa notar aqui 

que o ficcional, representado pelo filme em questão, é uma ferramenta indicada pelo 

amigo e usada pela personagem principal como uma espécie de substituto da relacao 

eu/outro.  Assim,  a  crise  instaurada  pela  inexistência  da  alteridade  se  apresenta, 

demonstrando a necesidade precípua do outro na formação do eu.

Mas o que teria sido um momento de descontração e distração torna-se o início 

de um processo investigativo.  Assistindo ao filme, o professor nota a presença de um 

ator que possui sua exata aparência. O mesmo olhar, o mesmo modo de falar, a mesma 

tonalidade  de  voz  e  os  mesmos  traços  físicos.  Enfim,  Tertuliano  Máximo  Afonso 

percebe  que  ele  e  o  outro não  são  apenas  semelhantes  como  irmãos  gêmeos,  mas 

iguais.A partir desse momento, a personagem inicia uma busca incessante para saber 

quem é aquele homem igual si. Retornando ao lugar onde locara o primeiro filme, aluga 

diversos títulos da mesma produtora, tentando identificar um nome de ator comum a 

todos eles, para tentar localizar o homem que é sua cópia.

Essa compulsão por saber quem é aquele que se parece consigo faz com que as 

atividades de Tertuliano Máximo Afonso fiquem sensivelmente prejudicadas, pois troca 

seus compromissos rotineiros por horas a fio assistindo aos filmes, para isso preterindo 

trabalho, mãe e até mesmo a namorada, Maria da Paz.

Depois de assistir  a dezenas de títulos,  a personagem descobre,  afinal,  que o 

nome do artista que procura é Daniel Santa-Clara, espécie de pseudônimo de António 

Claro,  atuante  em  diversos  filmes  com  papéis  de  pouca  expressão.  A  partir  daí, 

Tertuliano Máximo Afonso decide descobrir quem é esse que é seu duplo, o que ele faz 

e como vive. Os dois se aproximam, mas, após encontrá-lo, Tertuliano Máximo Afonso 

fugirá, tentando evitar qualquer tipo de relacionamento ou aproximação que possa gerar 

alguma mudança na vida de ambos.  Mas, como no mundo real é impossível existirem 

duas pessoas exatamente iguais convivendo em harmonia, o destino, traçado desde o 

início pelo ditado popular “Quem porfia mata caça” (título do filme que dá origem a 

toda essa desordem entre as personagens), põe fim a um deles. O fato de os dois se 

conhecerem desencadeou a morte de António Claro/Daniel Santa-Clara2. Após saber da 

2 Usaremos  durante  todo o nosso trabalho o nome composto António Claro/Daniel  Santa-Clara  para 
denominar  o  antagonista,  pois  ele  reflete  perfeitamente  a  condição  de  dúplice  que  caracteriza  a 
personagem. O mesmo acontece com a personagem Tertuliano Máximo Afonso, nome cuja repetição 
completa ao longo de nosso escrito em cunho proposital, pois objetiva manter seu uso hiperbólico tal qual 
acontece na obra de Saramago, além de apontar para um paradoxo que comentaremos mais adiante: evoca 



morte de seu duplo, o professor de história não hesita em assumir a vida do outro como 

se  fosse  sua  própria  vida.  Dessa  forma,  é  a  existência  legítima  e  original  do  ser 

Tertuliano Máximo Afonso que morre, mas sua essência permanece na constituição do 

outro (que na verdade também é um eu).

Assim, o romance aponta, tragicamente, que a única via de solução do problema 

da constituição da identidade é via alteridade.  A estabilidade identitária, que encontra 

seu equilíbrio no outro, não acontece no romance porque o eu, ao invés de aceitar o 

outro em sua alteridade, o nega.Ou seja, o romance constata,por meio de seu universo e 

particularidades,  a proposição bakhtiniana de que o horizonte do sujeito só pode ser 

constituído  pelo  intenso  trabalho  do  outro.  Dessa  forma,  tanto  Tertuliano  Máximo 

Afonso quanto António Claro/Daniel Santa-Clara são seres fronteiriços, que deveriam 

se  situar  entre  o  eu  e  o  outro.  Contudo,  como  há  a  uma  negação  da  alteridade,  a 

tragicidade,  caminho  pelo  qual  descamba  a  instabilidade  identitária  provocada  pelo 

desdobramento do eu, impera.

A alteridade  na  qual  a  mera  identificação  com o outro substitui  a  interação, 

dispensa quase por completo a participação ativa do outro. Mais do que isso, esse outro 

pode  representar  uma  ameaça  a  frágil  identidade  do  mesmo.  O  outro  é  fator  de 

desestruturação do mesmo quando eles não se interagem. Por isso os duplos se negam. 

Eles  possuem uma  identidade  lábil  que  para  se  manter  se  flexibiliza,  projetando  a 

metade  virtual  num  duplo  que  ele  não  conhece  por  não  ter  se  aceito.  Essa  forte 

identificação negativa com o outro apresenta dois aspectos decisivos: ela impede o eu 

(ou  o  mesmo)  de  perceber  o  outro  como  uma  identidade  independente  dele; 

paralelamente  também  impede  o  mesmo  de  se  perceber  como  uma  identidade 

independente do outro.

Por fim, há que se deixar claro que não há, na narrativa saramaguiana, a tentativa 

de uma leitura moral.  A temática do duplo, no romance de José Saramago, além de 

proporcionar ao leitor o estranhamento, a dúvida, a angústia do não saber que caminho 

está percorrendo, metaforicamente, nega a ordem e a lei, instaurando uma situação de 

limiar, apenas apontando a necessidade de o sujeito se situar enquanto ser fronteiriço, 

entre o eu e o outro.

uma personalidade  histórica,  eminente,  mas não passa de um professor  anônimo e inexpressivo,  que 
busca ser reconhecido.
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