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RESUMO: Nos contos de Rubem Fonseca é comum encontrarmos diversos discursos 

“intertextualizados”, com obras, personagens, citações e discussões em torno de famosos 

autores literários brasileiros e estrangeiros que são, em diferentes contextos e construções 

literárias, postos na prosa fonsequiana, direta ou indiretamente. Dessa maneira, faremos uma 

abordagem levando em consideração, inicialmente, dois importantes contos de Fonseca: 

“Romance Negro” (do livro Romance Negro) e “A matéria do Sonho” (do livro Lúcia 

McCartney).  A leitura desses contos, em parte, permite-nos desenvolver um diálogo entre a 

prosa fonsequiana e a prosa de E.T.A. Hoffmann e Edgar A. Poe, visto ser possível que algumas 

narrativas desses autores tenham influenciado as construções composicionais de Rubem 

Fonseca, uma vez que seus contos assumem um estilo que põe em discussão os limites que 

permeiam o real e o ficcional, a denúncia e a imaginação, a verdade e a mentira, polos opostos 

identificados na textualidade de Fonseca que não nos permitem delimitar com facilidade as 

fronteiras que os separam. O presente trabalho visa encontrar e discutir tal fenômeno na 

composição fonsequiana, por isso, tem como objetivo mapear as diversas transformações 

composicionais voltadas à temática do duplo na narrativa ficcional de Rubem Fonseca, 

analisando se as duplicações apresentadas na narrativa fonsequiana provenientes do processo 

intertextual são uma forma de “borramento” ou de “apagamento” da tradição literária 

estrangeira e até mesmo brasileira.  
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1. Introdução  

Neste artigo as análises ocorreram tomando como escopo principal os contos 

“Romance Negro” (do livro Romance Negro) e “A matéria do Sonho” (do livro Lúcia 

McCartney), de Rubem Fonseca. Envolto aos acontecimentos destas narrativas, o 

presente texto busca compreender como se configura o duplo na relação que envolve 

ficção e realidade dentro do conto fonsequiano. Nesta relação atentaremos para as 

inúmeras situações do conto que abordam por meio da relação intertextual os temas do 

da identidade e do duplo, que permeiam todo o corpo da narrativa. Em meio a estas 

análises buscamos perceber que Rubem Fonseca, conhecendo a necessidade de 

relacionar-se com a sua realidade histórica e composicional, desenvolvera esta relação 

de diferentes maneiras, marcado, na maioria dos casos, por uma linguagem irônica, 



 

 

parodística, brutal, e violenta, que quase sempre carregara sobre si o signo da frieza do 

narrador. Esta forma de lidar com a linguagem no processo de construção 

composicional serve de denúncia numa sociedade em constante transformação, que a 

cada dia revela-se mais violenta e desigual; de crítica, num período de governo militar 

em que as propagandas apontavam o país como uma das possíveis potências 

econômicas mundiais; e de transformação, haja vista que coincidir com o real é 

impossível, mas transformá-lo é quase uma obrigação do escritor contemporâneo. 

Sendo assim, percebemos que Rubem Fonseca acresce à suas narrativas recortes 

de outros tempos, que são modificadas criando um novo sentido ao real e, ainda, servem 

como conteúdo explicativo para a ficção proposta num dado momento histórico. É a 

narrativa que pensa sua própria construção, e reflete sobre como alguns mecanismos 

podem vir a afetar a percepção do mundo que se conhece como “real”. Apesar de 

acompanhar as mudanças composicionais que ocorreram na literatura ao passar das 

décadas, Fonseca continua a inovar, fundando, a cada composição, estilos novos de 

ficção literária, capazes de tanger a realidade atual, todavia, sem abandonar seu estilo, 

que o identifica quanto escritor contemporâneo erudito.  Este artigo se desenvolve 

diante de um estudo que busca analisar como se configura o duplo na relação que 

envolve ficção e realidade dentro da narrativa de Rubem Fonseca. Nesta relação 

atentaremos para as inúmeras situações do conto fonsequiano – com destaque para o 

“Romance Negro” – que abordam por meio da relação intertextual os temas do grotesco 

e do duplo, que permeiam todo o corpo da narrativa.  

 

2. O duplo no “romance negro”: o diálogo com Poe e Hoffmann 

 

No “Romance Negro”, já na epígrafe, Fonseca dá pistas ao leitor quanto ao 

trabalho literário que desenvolverá na narrativa, ao utilizar uma citação do escritor norte 

americano Edgar Allan Poe: “All that we see or seem Is but a dream within a dream” 
1
 

(FONSECA, 1992, p. 145). De fato, o protagonista do conto não é quem parece ser. 

                                                             
1
 Tudo o que vemos ou parecemos ser, nada mais é do que um sonho dentro de um sonho. 

(Tradução nossa) 



 

 

Curiosamente os livros do personagem que mais fazem sucesso, O farsante e O 

Impostor, têm nomes bastante sugestivos para o que virá a acontecer no conto. Esses 

substantivos são usados pelo narrador para chamar a atenção do leitor quanto a condição 

de falsário do personagem. No “Romance Negro”, quando revela à Clotilde o 

assassinato que cometera, Winner-Landers menciona que ficou “em frente ao espelho 

ensaiando os gestos” (FONSECA, 1992, p.167) de Winner, enquanto lia os papéis ou 

repetia as frases ditas pelo que fora morto. O personagem ainda cita uma frase do 

escritor de romance policial norte americano, Rex Todhunter Stout: “se tivermos que 

julgar um homem por um único ato, e se pudéssemos escolher esse ato, deveríamos 

avaliar a maneira como ele se olha no espelho” (FONSECA, 1992, p. 168).   

Essas referências ao espelho nos remetem à questão do duplo, quando o 

personagem imita os gestos de sua vítima, criando uma imagem “original” que não 

reflete os seus próprios movimentos, mas os de outro que sequer existe. É como se a 

imagem refletida no espelho fosse uma prova de que Winner está mais vivo do que 

antes. Existe aí um símbolo de ruptura e um duplo que conduzem a um fim trágico para 

o personagem, como menciona a citação de Stout acerca do julgamento do outro pela 

maneira como este se olha no espelho. A questão é que quem está diante do espelho é 

Landers, mas os gestos e a fala são de Peter Winner, a duplicação fica em evidência. A 

condição em que Landers se colocou o direciona inevitavelmente para a crise do duplo. 

Se ambos são iguais fisicamente e Landers ainda imita os gestos de Winner, a imagem 

refletida no espelho, entretanto, é de Winner e não de Landers:  

(...) o espelho é enganador e constitui uma “falsa evidência”, quer 

dizer, a ilusão de uma visão: ele me mostra não eu, mas um inverso, 

um outro; não meu corpo, mas uma superfície, um reflexo. Ele é, em 

suma, apenas uma última chance de me apreender, que sempre 

acabará por decepcionar-me, (...) A simetria é ela própria conforme à 

imagem do espelho: oferece não a coisa mas o seu outro, seu inverso, 

seu contrário, sua projeção segundo tal eixo ou tal plano. (ROSSET, 

2008, p. 90-91)  

Essa abordagem da narrativa utilizando-se do espelho parece ser mais uma clara 

referência à literatura de Poe, tendo em vista que situação muito semelhante ocorre com 

um dos personagens do escritor norte-americano. No fim do conto “William Wilson” o 



 

 

protagonista, após ter derrotado seu duplo, vê a sua imagem refletida no espelho, no 

mesmo momento em que percebe que assassinou sua própria consciência: “Venceste e 

eu me rendo. Mas, de agora em diante, também estás morto... morto para o Mundo, para 

o Céu e para a Esperança! Em mim tu existias... e vê em minha morte, vê por esta 

imagem, que é a tua, como assassinaste absolutamente a ti mesmo” (POE, 1981, 107). O 

espelho, assim como no caso de Landers, decreta a tragicidade do personagem, a 

diferença é que no caso de Wilson o trágico é “agora”, e em Landers a tragédia está 

apenas sendo anunciada, a perda da identidade do personagem ocorre gradativamente no 

decorrer da narrativa, em decorrência do assassinato de seu duplo:  

O real – neste gênero de perturbação – está sempre do lado do outro. E 

o pior erro, para quem é perseguido por aquele que julga ser o seu 

duplo, mas que é, na realidade, o original que ele próprio duplica, 

seria tentar matar o seu “duplo”. Matando-o matará ele próprio, ou 

melhor, aquele que desesperadamente tentava ser. (ROSSET, 2008, p. 

89)  

Há uma hibridização psicológica de sentimentos e concepções humanas tão 

intensas em Fonseca que o próprio narrador fica em dúvida de como chamar o 

personagem. Como é possível observar no trecho a seguir: “confusa, Clotilde sabe 

agora, tem certeza, que Peter, John, este homem ao seu lado, seja qual for o nome dele, 

está afinal contando O seu segredo terrível, conforme prometeu. (...) Peter Winner, aliás 

John Landers, bate de leve na porta” (FONSECA, 1992, p. 164-165). Essa configuração 

diferenciada da temática do duplo na literatura tem como escopo, em nossa análise, as 

concepções de Rosset, as quais afirmam que a partir da literatura do século XIX o duplo 

não se prende apenas a acontecimentos externos, todavia, passa a ser o próprio homem, 

é o “eu” duplicado, apontando para as diferentes crises que o homem moderno-

contemporâneo está sujeito: 

(...) o único duplicado não é mais um objeto ou acontecimento 

qualquer do mundo exterior, mas sim um homem, quer dizer, o 

sujeito, o próprio eu. Este caso particular da duplicação do único 

constitui o conjunto dos fenômenos chamados de desdobramento de 

personalidade, e deu origem a inúmeras obras literárias, como também 

a inúmeros comentários de ordem filosófica, psicológica e, sobretudo, 

psipatológica, já que o desdobramento de personalidade define 

também a estrutura fundamental das mais graves demências, tal como 



 

 

a esquizofrenia. O tema literário do duplo aparece com uma 

insistência particular no século XIX. (ROSSET, 2008, p. 84-85)          
 

Voltando à epígrafe do “Romance Negro”, “Tudo o que vemos ou parecemos 

ser, nada mais é do que um sonho dentro de um sonho”. É inevitável não perceber que a 

citação de Poe evidencia não somente o duplo no conto, mas afirma desde o início que 

duplo e grotesco estão intimamente ligados, uma vez que a fragmentação tornou-se a 

maneira mais adequada de representar o homem na contemporaneidade, anulando, dessa 

maneira, a ideia de homogeneidade da personalidade humana. Noutro momento do 

conto a personagem Clotilde coloca-se numa comparação com uma boneca, e faz 

menção a Coppelius, importante personagem do conto “O Homem da Areia” de E. T. A. 

Hoffmann:  

Você vive dizendo que minha vagina não tem cheiro. Que minhas 

axilas não têm cheiro. Isso no princípio me incomodou um pouco, 

uma mulher sem cheiro é como uma boneca e temi que você me visse 

como uma Copélia, você me dissera gostar de Hoffmann, e havia algo 

de mecânico na sua maneira de fazer amor comigo e tudo isso me 

deixou apreensiva. Mas já passou. (FONSECA, 1992, p. 179)  

O citado conto de E. T. A Hoffmann narra a estória de Natanael, um jovem que 

guarda lembranças traumáticas da infância, que se remetem a acontecimentos e pessoas 

de seu conturbado passado. Coppelius talvez seja a figura mais representativa desses 

traumas. Esse personagem tem envolvimento direto com a morte do pai de Natanael, e 

retorna já na fase adulta do personagem como o vendedor de bugigangas, Coppola. A 

figura deste personagem é no mínimo curiosa, haja vista que ele causa certa insegurança 

ao leitor do conto no que se refere ao comportamento das coisas na realidade, 

considerando que surgem dúvidas quanto a constituição de Coppelius e Coppola. Pois, 

seriam eles, Coppelius-Coppola de fato, a mesma pessoa? Uma duplicação do mesmo? 

Tal como ocorre com Winner-Landers? E qual o significado do telescópio vendido a 

Natanael? Teria ele algo de mágico? No conto, nenhuma explicação precisa é dada ao 

leitor. Encontrar-se com Coppelius-Coppola significa para Natanael, nas duas situações 

em que este fato ocorre, deparar-se com a tragédia, com o horror, e com o medo. 

Coppelius, como já foi dito, está diretamente envolvido na morte do pai de Natanael; e 

Coppola é o responsável de vender ao personagem o telescópio que o leva a viver sua 



 

 

interioridade reprimida, através do amor à boneca Olímpia; Ao comparar-se a 

Coppelius, Clotilde, a “Coppola fonsequiana”, chama a atenção do leitor para sua 

relevante função na narrativa. A personagem é a maior motivadora das revelações dos 

segredos de Winner-Landers, que trazem a tona o conflito interno vivido pelo 

personagem, motivado não somente pelo crime que cometera, mas, principalmente, pela 

descoberta de que era irmão gêmeo de sua vítima, Peter Winner. Ou seja, indiretamente 

Clotilde acaba direcionando Winner-Landers ao trágico.  

Tal comparação (de Clotilde a uma boneca) pode ser a chave que explica a 

constante fragmentação de seu corpo ao longo da narrativa, que na maioria das vezes é 

descrito pelo narrador associada ao desejo ou ato sexual. Como percebemos no início do 

conto: “Winner tira a blusa de Clotilde. Depois pega-a no colo e deita-a na cama. 

Afaga-lhe os ossos da omoplata e do tórax, onde se firmam seios pequenos e 

empinados; apalpa-lhe as costelas conspícuas” (FONSECA, 1992, p. 145). Este 

movimento do narrador fonsequiano permite-nos aproximá-lo aos moldes surrealistas de 

composição literária, tendo em vista, que essas descrições que descontroem a ideia de 

corpo – “desumanizando” a anatomia – expressam, de certa maneira, as imagens e 

sentidos internos responsáveis pelas sensações de desejo no tocante ao ato sexual. Ao 

desenvolver este trabalho, Fonseca permite ao leitor visualizar o corpo em sua imagem 

real, e, concomitantemente, o direciona a uma imagem virtualizada, pois, a 

fragmentação do corpo nos impele a enxergá-lo em partes, explorando diferentes 

possibilidades físicas do ser humano e permitindo que o leitor crie a imagem mais 

subjetiva e original possível. “Erotizado, transfigurado pelo prazer ou pela dor, o corpo 

do desejo tornava-se irredutível à sua forma natural, repondo sem cessar as relações 

entre a imaginação e a realidade” (MORAES, 2002, p. 66).   

3. As relações mecanizadas em “A matéria do sonho” 

Referências a bonecas são feitas também em outras narrativas de Rubem 

Fonseca. Em seu conto “A matéria do Sonho”, o autor também desenvolve um claro 

diálogo com a narrativa de Hoffmann. O personagem central é um jovem do interior que 

chega ao Rio de Janeiro para trabalhar como pajem na casa de um casal de idosos. Em 



 

 

certa ocasião o filho do casal vai até o apartamento dos pais, e ao entrar no banheiro que 

estava com a porta destrancada depara-se com o jovem protagonista se masturbando. A 

descoberta leva o personagem, envergonhado, a pedir demissão. No entanto, o Dr. R., 

mostrando compreender a situação, convida o rapaz para trabalhar em seu escritório. O 

filho do casal ainda promete trazer para ele, Gretchen, uma boneca feita de vinil, a fim 

de acabar com os “problemas sexuais” do personagem.  

 Durante a narrativa o jovem descreve a sua intensa relação com a boneca. “O 

narrador ama Gretchen, (...) tem “consciência” disso, e mesmo assim vive com ela a 

história de amor que narra aos leitores” (VIDAL, 2000, p. 111). Em certa ocasião, com 

uma mordida mais forte, o jovem rasga o vinil da boneca, entrando num profundo 

estado de depressão. Todavia, ao saber do ocorrido, Dr. R. apressa-se em conseguir uma 

substituta, Cláudia logo é escolhida para ocupar o lugar deixado por Gretchen. Na 

relação do jovem com a boneca percebemos o selvagem unindo-se ao mecânico, o que 

desencadeia, assim como no “Romance Negro”, o grotesco em “perfeita unidade” 

corpórea por meio do sexo.  

No caso deste conto, Fonseca ainda nos evidencia uma troca envolvendo o 

jovem protagonista, pois se a presença da boneca proporciona uma considerável 

“melhora” em sua vida sexual, ela, também, tira-lhe a privacidade que antes desfrutava 

quando se satisfazia somente com a masturbação, que não parecia ser um problema para 

o rapaz até conhecer a boneca. Ou seja, o jovem personagem “ganha Gretchen (...), mas 

perde a liberdade da vida privada” (VIDAL, 2000, p. 113).  A relação com a boneca, 

neste caso, nos remete ao processo cada vez mais intenso na composição do homem 

contemporâneo, que se satisfaz apenas em sua relação com a máquina, não sentido a 

necessidade do contato humano para viver em harmonia com seus desejos pessoais, o 

que é considerado normal pelo outro que não demonstra qualquer estranhamento. Dr. R. 

não só apresenta a boneca para o rapaz como faz questão de alimentar os seus desejos 

quando este a danifica, dando-lhe uma substituta. Temos aqui o reflexo de uma 

sociedade totalmente mecanizada. Se em Hoffmann temos apenas um Natanael que é 

capaz de viver um grotesco relacionamento com Olímpia, sendo incapaz de enxergar ou 



 

 

aceitar a realidade tal como a sociedade a enxerga, em “A Matéria do Sonho”, os 

personagens, cientes do relacionamento do jovem com uma boneca, tratam a relação- 

esquizofrênica e grotesca- com muita naturalidade. 

Fonseca quer justamente mostrar por meio do esquizofrênico e confuso 

protagonista que o autor contemporâneo não tem interesse em definir as marcas que 

separam real e ficcional, pelo contrário, anseia justamente misturá-los, tal como ocorre 

em sua narrativa, construção que esclarece muito sobre o duplo revelado pelo viés do 

único. Como já afirmamos, Landers e Clotilde duplicam-se por se “esconderem” atrás 

de máscaras que, de certa maneira, camuflam sua verdadeira identidade. Daí termos 

outras formas de grotesco que se desenvolvem na trama. Por vezes, percebemos que 

alguns personagens no “Romance Negro” são comparados a animais. Clotilde a todo 

instante é usada pelo narrador como agente dessas comparações que associam 

características humanas a movimentos animalescos. Como neste trecho, ainda no início 

do conto: “Clotilde cada vez mais um lagarto que, salienta por entre seus pálidos lábios 

uma língua fininha, veloz e escura, comprida” (FONSECA, 1992, p. 145). 

Em Fonseca, o processo de estranhamento e transformação do homem em 

animal ocorre com tanta naturalidade durante os diálogos no decorrer do conto, que, em 

muitos casos, passa despercebido pelo leitor. Os personagens parecem aceitar as 

comparações feitas com animais sem demonstrar qualquer tipo de repulsa ou aversão. A 

construção do homem-animal, em Fonseca, mostra ser altamente irônica, beirando em 

algumas situações a comicidade. Como percebemos no comentário de Winner-Landers 

após descobrir o segredo de Clotilde sobre a sua idade: “Agora sei por que você parece 

um lagarto, nos velhos animais magros como você a pele estica, como nos lagartos de 

qualquer idade, a pele fica solta sobre os ossos. Mas a sua é suave como papel couché” 

(FONSECA, 1992, p. 173). A figura detetivesca também não escapa à ironia e ao 

cômico do narrador. Quando o inspetor Papin pede para que Winner-Landers autografe 

seu exemplar de O Impostor ele é descrito da seguinte maneira: “olhando bem, Papin 

lembra a Winner, agora, mais um bulldog do que um boi” (FONSECA, 1992, p. 175). O 

grotesco, nesse caso, ora ocorre pela relação sexual apaixonada entre o casal, ora pelo 



 

 

olhar irônico através do qual o personagem enxerga o mundo a sua volta, como 

observamos em Papin. As metáforas utilizadas em ambos os casos parecem vir 

acompanhadas de uma atmosfera cínica do narrador, que revela a sua intenção de 

“ridicularizar” o outro, sem qualquer ponderação.   

Chega um momento em que o próprio personagem já não sabe quem vive, John 

Landers ou Peter Winner, mostrando que sua crise tende a aumentar, pois, se antes esse 

conflito de personalidade do personagem era exclusividade do narrador, agora passa a 

ser dele próprio:  

Pela primeira vez cogita da hipótese de que, ao matar Winner e 

apossar-se de seu nome, na verdade ele matou Landers; deixou que 

Winner se apoderasse dele. Winner, o grande escritor decadente, 

ficou mais vivo depois de morto. Landers escreve para Winner. 

Quem se apoderou de quem? O vivo do morto, ou o morto do vivo? 

(FONSECA, 1992, p. 176) 

 

 A máscara da qual Landers cingiu-se agora é parte permanente de seu corpo, de 

sua mente, está totalmente colada a ele, “farsa e tragédia, máscara e face não se deixam 

separar” (KAYSER, 2003, p. 118), a mesma máscara que lhe causa perturbação é a que 

lhe faz viver. Por isso, ao desfazer-se dela o personagem não volta simplesmente a ser 

John Landers, mas torna-se um homem sem identidade, pois se a máscara é arrancada, a 

face original também é. O grotesco nesta configuração não se limita ao personagem 

Winner-Landers, Clotilde também revela que é uma farsante, quando assume ter 

mentido sobre sua idade ao futuro marido: “falsifiquei tudo. Me custou uma fortuna. Eu 

tinha medo que você não se casasse comigo sabendo que eu tinha dez anos mais que 

você” (FONSECA, 1992, p. 173). Dessa maneira, percebemos que, ao se desfazerem de 

suas máscaras, os personagens estão se desfazendo de suas próprias identidades. Ao 

homem contemporâneo não existe meio termo, as fronteiras entre os opostos não estão 

delimitadas, o que, de certa maneira, as tornam impossíveis de separá-las. O desfecho 

do conto deixa em evidência esta condição, já que o casal acaba separado pelas barreiras 

impostas pelas revelações e respectivas perdas de identidade. De acordo com Kayser,  

“as cisões passam através do eu; o estranho, a máscara, se torna parte da pessoa. Quem 



 

 

todavia consegue realizar a separação, (...) logra tirar as máscaras e deixa de “duplicar-

se”, não possui mais lugar no mundo” (KAYSER, 2003, p. 118). 

 Dessa maneira, percebemos no conto que o próprio Fonseca afirma sua condição 

de “farsante”, ou- para empregarmos um termo mais próximo a sua composição- de 

apropriador, ao escrever uma estória que se baseia em romances de outros autores 

pertencentes ao roman noir. O autor não só confirma a sua condição de farsante e/ou 

apropriador como, também, apodera-se da composição literária de outrora, o que, 

segundo a teoria de Agamben, o afirma como escritor contemporâneo: “é como se 

aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o 

passado, e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder 

as trevas do agora” (AGAMBEN, 2006, p. 72).  

Este processo seria uma espécie de continuação do movimento que ganhou 

muita força entre os escritores brasileiros modernos, que é o de devoração da cultura 

alheia, quando grandes pensadores brasileiros (em sua maioria escritores) engajaram-se 

num processo que afirmasse culturalmente o país como um movimento com 

características próprias, mais próximas da realidade nacional. Ou seja, levando em 

consideração que muito da cultura européia foi imposta aos países latinos-americanos 

ao longo do período de colonização, não tínhamos desenvolvido nada que, de fato, 

correspondesse a cultura do Brasil como nação autônoma e livre. Logo, sentiu-se a 

necessidade de construir uma literatura que correspondesse à realidade brasileira, o que 

ocorreu com a utilização dos modelos literários europeus adaptados ao nosso contexto, 

tal como Rubem Fonseca desenvolve suas narrativas. Ao apoderar-se de uma 

característica de um outro autor, Fonseca não está simplesmente imitando-o, plagiando-

o, ou copiando-o, o autor, na verdade, esta dando continuidade ao processo de 

“devoração”, no qual adequa o discurso de outro à sua realidade, à realidade de sua 

nação, à realidade do homem contemporâneo, e, ainda, a sua realidade composicional, 

considerando suas diferenças e especifidades diante de outros momentos históricos. É a 

ficção dentro da ficção, o que parece real é na verdade uma tentativa do autor de 

confundir o leitor. 

 



 

 

4. CONCLUSÃO 

Dessa maneira, podemos classificar a literatura fonsequiana como sendo 

responsável de problematizar o conceito de identidade na pós-modernidade. A literatura 

de Rubem Fonseca nos remete ao homem de identidade multifacetada, que influenciado 

pela era da globalização, e tendo suas relações movidas pelo uso da máquina, acaba 

entrando num profundo estado de crise, que o leva a um processo que Clément Rosset 

denomina como identidade esquizofrênica. O resultado desta crise “identitária” é 

retratada na composição fonsequiana de maneiras distintas, sobretudo, através da 

temática do duplo, a crise social, a recorrente violência e o processo intercultural são 

apresentados diante de narrativas carregada de dualidades, num jogo que envolve real e 

ficcional, rural e urbano, rico e pobre, nacional e estrangeiro, os conflitos, longe de 

configurar um estado de oposição entre os extremos, apresentam-se entrelaçados, 

tornando uma tarefa difícil delimitar as fronteiras que separam os opostos. 
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