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OBJETIVO: Investigar a presença do duplo, a partir da análise do conto “Toda Lana Turner tem 
seu Johnny Stompanato”, de Sonia Coutinho, o qual compõe a obra Contos de escritoras 
brasileiras, buscando examinar características da personalidade da personagem protagonista. 
  
METODOLOGIA: Com base em aportes teóricos da psicanálise e autores representativos do 
duplo dentro da literatura, como Clément Rosset e Otto Rank, o presente estudo examina o 
duplo no conto de Sonia Coutinho e como se estabelece a identidade de Lana Turner. Ainda, 
visa compreender o lugar que ocupa a personagem pouco nomeada que aparece como reflexo 
desse sujeito feminino, ao longo da narrativa.  
  
DISCUSSÃO: Duas mulheres aparentemente distintas são apresentadas no conto “Toda Lana 
Turner tem seu Johnny Stompanato”: a protagonista Lana, uma famosa atriz, tem sua trajetória 
amorosa relatada em detalhes, especialmente, seu envolvimento com Johnny Stompanato, com 
quem teve um relacionamento abusivo; de outro lado, há uma personagem que, por vezes, se 
assemelha a Lana, no entanto está longe dos holofotes hollywoodianos e aparece no conto 
como um espelho da primeira, emergindo a problemática do duplo. 
  
CONSIDERAÇÕES: No ano de 1914, Otto Rank, em O Duplo, elabora estudos acerca do tema, 
evidenciando a questão do duplo psicológico. Posteriormente, Clément Rosset apresenta novas 
abordagens.  Dentre as perspectivas possíveis, há o duplo de personagem, que pode ser 
elucidado com o conto de Sonia Coutinho, na medida em que a personagem protagonista 
apresenta, ao longo da narrativa, um outro que, pode-se sugerir, ser um desdobramento da 
mesma. 
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