
i 

-

, 
• • 

• 

DR. JEKILL ANO MISTER HIDE: A DIVISÃO PRIMÃRIA 

Talvez seja u■ pouco de infantilidade minha ten
tar dividir o imenso mundo de personagens que existe■ dentro de ■ i ■ em , - , 
dois arquetipos apenas. Mas a divisao e■ dois arquetipos pode servir de -base a um~ diviaao mais detalhada e consequentemente, a iniciarei agora. 

Minha vida pode ser dividida e■ 3 etapas distintas: 
A primeira infancia, com predo■fnio total de Dr. Jeki 11, fase esta que vai , 
mais ou 111enoa ate a minha derrota nama briga com meu primo (esta classifi
caç;o de marcar o fim de u■a etapa~ mais ou menos arbitr~ria, mas n;o 
tanto). A segunda fase, co■ predo■ inio total de Hide, vai desta briga, 
ocupa o resto da infencia e minha juventude, terminando com minha entrada 
no •grupinho de rua"', aproximadamente aos quinze anos de idade. Final
mente, o aparecimento doa dois personagens, ora predominando um, ora 
predominando outro, que vai desde esta ~poca at~ hoje. Este conflito, , 
processando-se sempre de uma for11a negativa, e a base de ■inha infelici-
dade, e se houver uma harmonia no aparecimento destes dois personagens, 
estarei satisfeito. Portanto, todos os meus esforços devem ser envidados 
neste senti do. 

Tentarei agora dar um perfil de Hyde, o mais com
pleto posslwel dentro de minhas disponibilidades psicologicas no momento. 
Hyde é o tipo do sujeito cujo maior anseio~ continuar a ser criança, 
protegido por seus pais, confortavelmente instalado em casa sem desejar 
realizar qualquer penetraç;o ou luta no mundo~ que o cerca. É um tipo , 
aolitario por excelencia, se ~em que tem como caracteristica uma necessi
dade de esetar se11tpre amando platonicamente alguem. Cuando adolescente, 
apaixonou-se por u111a menina que via pela rua e que tomava onibus junto 

, -co■ ele. Te■ um c~lexo de feiura muito grande, que nao o deixa aproxi-
mar-se de nenhuaa ■ulher e acha que nenhuma mulher ir~ gostar dele porque 
ele~ feio, desengonçado e n;o sabe fazer nenhum esporte direito. Ainda ... 
ama platonicamente u■ namoro adolescente que nao se realizou, mas de vez 
e■ quando visita a menina objeto deste a■or. e faz com que renasçam todas 
as suas esperanças. O que ■aia gosta nesta menina; o fato que que casando* 
com ela ter~ uma vida sosae~ada, sem necessitar exibireee nem conquistar 
coisas para ,-IV< provar que eu■ homem interessante. ~■■xaSonhava quando 
criança e■ c~ ir doente de grip e ou qualquer coisa que lhe permiti ■se pas
sar Q reato de seus dias na cama, olhando o quarto e l endo livros. De vez 
e■ quando encontra um a■igo seu completamente alienado da luta diaria, 
geral ■ente u■ pequeno butgues que passa os dias inteiros dentro de casa 
lendo um livro ou assistindo televis;o, se■ trabalhar. sustentado por , , A 

alguem e dependente de algue■, e ve neste sujeito o retrato do que gosta
ria de ser. Ama os dias de chuva porque d~ a senaaç;o de que o sujeito 
deve ficar em casa lendo. Teve uma adolescencia soljt~ria, nu■a casa se
parada de todos os seus amigos de infancia, e passava os dias sentado no , 
quarto sonhando, ouvindo discos e radio, e aguardava com prazer a chegada 
da noite, quando sentava - se no aof~, cobria-se todo com o cobertor, e -ficava vendo televiaao. Nos fins de seaana tinha como programa ir ao 
cineaa sozinho, geralmente dois filmes, e voltar para casa para ver tele
vis;o. Se algu■ amigo se aproximava, cortava-o imediatamente, porque n;o 
queria amizades, julgando-se incapaz de manter um papo por 11ais de dez 
minuots, e consequentemente., todo contacto social para ele era um tremendo 
esforço. No col;gio, era sempre o pele, a vftima das brincadeiras dos 
outros colegas. Juntava-se no recreio com outros alunos t a~m p,les igual 
a ele, o que dava ao grupo uma sensaç;o gostosa (por incrível que pareça) 
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- -de perseguiçao do mundo, perseguiçao esta que justificava completa--mente a superproteçao que exigia de seus pais. Uma vez apanhou u■a 

surra e nunca mais brigou, porque a partir desta data julfiou-se com 
pletamente incapaz de ganhar qualquer biiga. f um sujeito irrit~aeT, 
nervoso e extremamente sensitivo. Adora escrever devaneando. Uma 
vez. quando ·era criança,u■ amigo quis ajuda-lo e ele recusou, tendo - , telefonado para a naae e pedido para que ela viesse busca-lo no cole■-
gio, fazendo sempre o possl1tel para mostrar-se wftimaa de todas as ... 
situaçoes. a fim .de extrair cada vez mais carinho. Acha qeu sempre -os outros tem razao, em face de sua insegurança diante do mundo. 
Qualquer grito acorvarda-o imediatamente. f um covarde em potencial 
e na pr~tica. A insegurança ffsica e eaocional (que• sabe se Hyde 
na realidade exigia tanto afeto dos pais porque nunca sentiu um 
verdaà~iro afeto da parte deles?) o faze■ agir sempre ;s escondidas, 
nunca encarando o problema de frente. f radicalmente incapaz de di -

• zer nao a quem quer que seja. achando sempre. e sinceramenêe (sin-
ceramente si•• mas fruto da insegurança e falta de personalidade) -que todo mundo tem razao, menos ele. Acha-se um sujeito a quem a 
vida nunca deu u■ pouco de ajuda. Est: sempre esperando o pi~r em 

·todas as circunst;,,ciaa. e porisso as vezes priva~se de viver deter- •. 
minadas experienciaa. com medo de vir a sofrer depois. f o tipo do . - f ~ , subserviente, do capacho do patrao. o t1pico veaelina t ambem, sem--pre escorregadio e sem emitir qualauer opiniao verdadeiamente pessoal. 
N;o aprendeu at; hoje os macetes do mundo, dada a sua necessidade de -reclusao, e conse(fJentem.,,te, o mundo sempre que quer passa-lhe a 
perna. Foi um iluno ■edfocre, e acha-se medlocre at; 6oje. f seftll)re 
furtivo quando tem que afirmar alguma coisa. não se confundindo a 
furtividade com ~iwd•••~i••~ diplomacia. Acostuaando a não encarar as 
coisas de ·frente. a mentir sempre que possfvel para a,%var-sc de .. , . - -situaçoes, da a 1111pressao e passa a ser uma pessoa desonesta. Nao 
possui a menor vontade de lutar por nada. Sua maior defesa quando 
est~ diante dos outros e tem que fazer alguma coisa, ,e; mostrar-se 
o palhaço do grupo, para que todos riam dele. e atrav;s disto conse
guir uma experiencia social e ao aeamo tempo um gesto de maaoquisao. 
Ac•,a· que sua _ ~nica virtude ~ ser engraçãdo . Tenta sempre reviver o 
pele que foi na infancia, para 'f'e as pessoas encarnem nele. Tenta 
desmoralizar-se sempre que pose1vel. tentando provar a todo instante 
a si aealDO que sua convivencia social e suas ex"9uas tentativas de 
ser igual aos outros são completamente impesafveia. Masturba -se, e 
fica impotente diànte da mulher, que considera uma ameaça a sua situa-

• ç ao emo-c i ona I de dependenc ia. O sex .o o assusta, ju I ga-se incapaz 
, A ~ ~ 

tambem disto, e ve na masturbaçao unaa solidao neceasarua pera~• 
se sinta feliz. Acha que todo mundo o detesta e que o culpam de tudo 1 

mas no fundo eat; criando sempre coisas para ser culpado e acabar 
com qualauer possibilidade ou ten•ativa inconsciente da sair de sua 
solidão. Não tem .;o firme e nunca ser~ um grande jogador de sinuca. 
f ºcapaz de a~ender coisas com certa rapidez. mas assim que entra no 
ambito de qualquer assunto imediatamente bl*axdesinteressa-se dele, 
porgue sab~r alguma coisa bem ta~ significa demonstrar-se menos 

t .,, . r • • • 
med1ocre, e ele n90 quer deixar de ser aed1ocre senao nao teria ne-
nhuma justif icativa ~ara continuar debaixo da saia da mamãe. Procura 
ser di&pl i.cente ao .;ximo consigo mes■o, não tendo o menor respeito 
por si mesáo e &e8')re ae achando pior do que os outros. Isto fa~ com 
que seja aeaapr~ desonesto, numa tentati~a de ser sempre punido. Acre
dita imbecilmente nas p.essoas. porque a inal se julga tão ruim que 
ningu;m pode aer pior que ele e consequentemente todos os ou~roa são 
bons: porque não acreditar? No fundo de tudo isto. quando se encontra 
sol it~rio e sem nada para fazer, fica feliz. Vem sempre correndo contar 
tudo para O papai, nuaa tentativa de comprar o amor dos ditos cujos pais. 
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Acha tudo que o Dr. ·Jeki 11 fez de bom algo 

mais que devia envergonhar-se do que ser aplaudido. Detesta ser 
cumpri menta do pe Ias obras do Dr. Jek i 1 1. justamente P.orque pensa - . 
que isto compromete sua tao peezada mediocridade diante da vida. -Nao entende quando vem lhe cumprimentar., e fica sem jeito e sem 
saber o que falar. Um grito de qualquer pessoa lhe faz capar a 
boca imediatamente ; ~pstaria de casar coma uma mulhe~ virgem, 
pobre, e morar no suburbio, ficar ~ntado na calçada vendo as 
pessoas pasaar. Sempre que p~ssa pelo su~rbiQ fica com inveja 
das pess oas que ali moram, no morno, sem esperar naaia nada da - , vida. Sim, realmente a fascinaçao de Hyde pelo suburbio, por 
sua namoradinha pobre, N~ algo sempre presente. Tem vwrdada'.iro 
panico de assumir -.ualquer responsabilidade, pois isto o obrigaria 
a abrir mão do mundo solitário, da superporteção; j~ que demona-

• 

-traria ser capaz de alguma coisa, e consequentemente, nao necessitar -ou ser abandonado pela superproteçao materna. Foi muito punido por -seus erros na in f ancia, na■ minha opiniao, o que lhe deu muito ,,.,. r, 
esta sensaçao de inferioridade._ Possui nftidamente um complexo 
de inferioridade. 

· Na minha opinião imparcial, màs leita, 
Hyde é o tipo do sujeito q"Je foi sempre dominado pela personalidade 
inflexível dos pais. fui muito punido por seus err.os normais e 

• 
de qualquer criança. Por ser o mais velho em seu grupo, era 
acusado de desencaminhar as pessoas, e até hoje acredita que 

• 

• realmente era responsavel. Os pais das outras crianças sempre culpava• • 
Hyde por qualquer coisa de errado que acontecesse. Te~e asma como 
consequencia da necessidade de justificar seus erros e ser sempre -superprotegido. A este exceseo de puniiªº tentava justificar 
com alguma deficiencia ffsica, j~ que nao havia possibili~ade 
de qualquer deficiencia mental. Punia-se ta~. Nunca conseguiu 
afirmar um pont o de vista na infancia. mes1110 que isto afetasse 
seu n~cleo social, ou seja, a sua famflia• porque os outros sempre 
tinham razão. Misteriosamente; envergonha~a-se do pai e da irmã. 
Nunca os def endia, quando haiia necessidade disto. Sempre que algu~m 
lhe dizia que era culpado de alguma coisa, ele acreditava e achava 
que merecia ser punido. Geralm ente seus pais tamb;m tomavam o partido 

• das outras crianças, acusando ele dos erros, com raras e honrosaa 
aacess~es,; claro. Fica a dias e dias atemorizado e transido de 
p.3vor diante de um erro normal de qualquer criança. Possuía sonhos -ed ,i pi anos, onde se vingava da mao forte de seus pais, mas depois 
ficava extremamente horotrisado consigo mesmo, e se perguntava -porque nao era igual a outras crianças . Nunca foi agressivo, mas , 
passivo e apatico., pois sua agressividade foi sendo tolhida aos -poucos pela preasao externa. Absorveu por completo o lado ruim -da auperproteçao, ecoando que o mundo era muito pior do que realmente 
era, achando que qu'lquer oisa lhe faria ficar doente, absorvendo - - , todos oa medos de sua mae, desde o medo de aviao ate o medo de 
velocidade. As pessoas lhe exigiam mais alas aulas do que realmente -ele podia dar, e recebia terríveis ser110es qaso tirasse al.guma 
nota ruim. f claro que estes sermÕes e estas colocaç~es lhe 
modificavam completamente seus valores, e o faziam crer mais ainda 

~ que era uma pessoa medaocre. 



1 

1 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

. , 

\ . 
\ 
• 
'1 

• 
' 

• 

\ 
1 

6 J~ acreditoua•x piamente em tudo o que a igreja cat~lica 
~ , 

colocava, principalmente que o homem esta na terra para 
sofrer. Hoje em dia n;o acredita mais nisto. Acha biquíni 
uma imoralidade, porque sua irmã nunca pode usar biquini • 
Tem aRdo de casar porque seris assumir uma respoa~bilidade 
e impedir definitivamente de voltar para a barra da saia da 
mamãe. 3empre, alias, detestou assumir responsabilidades 
As pessoas o ate'!!Qri:am, o que o ~orna uma pessoa extrema -
mente inibida. Nao quer vencer, nao quer lutar por nada, 
quer sombra e agua fresca, enhuma responsabilidade. Conside
ra-se ·totalment e louc o e esquizôfrenico quando con,eça a con-

. ceber as coisas um pouco diferente de concepÇão gera 1 • Este 
· : um do• choques mais apavorantes com Dr. Jekill (outro muito 

apavorante~~ a necessidade do Dr. Jekill de fazer alguma • 

• 

j.9isa). 
/ "lt~IIAO(X Hyde gostaria de viver co■ uma mesada do pai, tan-

to por se julgar i_nc·apaz de ganhar dinheiro, como para refor
çar sua dependenc !a paterna 1 .• Na ·rea I idade, ju I ia-se comp feta
mente tnepto ( e e) para faze~ qualquer tr.anaaçao "financeira, 
o que e mais u■a ponte ·para torna-lo dependenée. Seu pai o - ' o.ri enta. o amedronta e o fre • a em qua I quer t.ransaçao que deae-... 
je fa~er. Comprou apartamento ·ao para .ter a sua indepedden-, .. 
eia ~fetiva, ja que nao usa o apartamento, mas sim para q-Je . -se permitisse ter a fa~osa •obcessao de segurançaw do burgues. , 
Adora dormir. Ja foi fascinado por 'fotos de pessoas dormindo. 
Dorme uma ..;dia de 10 horas por dia, e dorme de tarde, para ... 
nao ter que penear na vida. Detesta ·sair de casa, deteata an-, 
dar e e um preguiçoso por e,ccelencia , detesta fazer amigos •. 

' ' Faz cónstantlimente chantagen~ emocionais com seus pais, paaa 
verificar .a todo instante qual; o grau de amor deles. 

• • 

' ' . . · · Apesar de ,aer um e~tudo ainda bastante 
incompleto da minha personalidade Mr. Hyde, fQi uma verdadeira 
surpresa .escrever aà linhas que escrevi, ,principal11ente levan-... 
do em conta NX que todos os fatos descritos sao completamente , ' 
sol idos e verda .deiros, e radical•ente contranstantes com a 
personalidade qe Or. Jekill, que ser~ descrita oportunamente. 
·os fatos positivos de Mr. Hyde n;o aao equilibrados, j~ que 
Jekill r.eage ·radicalmente contra esta personalidade de seu 
vizinho (por exemplo. a solidt• em determinados momentos po-, 
deria ser produtiva,mas e uma luta constante, e nada aai 
com efeito). . . 
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