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Introdução 

Jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de 

Janeiro, em 21 de junho de 1839, e faleceu em 29 de setembro de 1908, também no Rio. É o fundador e primeiro 

ocupante da Cadeira n.º 23 da Academia Brasileira de Letras e grande influência para a Literatura. Machado é 

considerado pela crítica o maior escritor brasileiro. A forma como ele desenvolve seus escritos é formidável. Nas 

palavras de Mário de Andrade  

 

Como um acadêmico, era um desprezador de assuntos. [...] Há contos 

dele movidos com tão pouca substância, tão sem uma base lírica de 

inspiração, que se tem a impressão de que Machado de Assis sentava 

para escrever. Escrever o quê? Apenas escrever. Sentava para escrever 

um gênero chamado conto, chamado romance, porém não tal romance 

ou tal conto. E é porque tinha no mais alto grau uma técnica, e bem 

definida a sua personalidade intelectual, que saiu este conto ou aquele 

romance. (ANDRADE, 2002, p. 127) [1] 

 

Entre os vários contos de Machado, um deles chama atenção pela carga filosófica nele contida, qual seja, O espelho. 

Neste conto, Machado traz uma teoria acerca do homem que, segundo ele, possui duas almas. Quem reflete essa teoria, 

no conto, é a personagem Jacobina; segundo ele a primeira alma, a interior, olha de dentro para fora, a segunda, por sua 

vez, que é a alma exterior, olha de fora para dentro. O que distingue a última da primeira é a sua natureza instável e 

pode ser qualquer pessoa, coisa ou situação que transmita vida à primeira.  

Ao analisar a obra machadiana como um todo, é possível perceber um pensamento filosófico que se aproxima muito 

das teorias de alguns filósofos renomados. No conto em questão, chama à atenção a aproximação com o filósofo Arthur 

Schopenhauer, no que tange sua teoria acerca do mundo como vontade e representação. É fato que Schopenhauer era um 

dos autores preferidos de Machado, motivo pelo qual o pessimismo dos dois muito se aproxima.  

Arthur Schopenhauer viveu de 1788 a 1860. Nasceu em Danzig, na Prússia, lecionou de 1820 a 1831, ano em que 

abandonou as salas de aula. Escreveu sua obra prima aos 30 anos, O Mundo como Vontade e Representação, mas não 

obteve sucesso na maior parte de sua vida. Mudou para Frankfurt, onde ficou até sua morte. Só obteve reconhecimento 

em seus últimos dias quando produziu o livro Parerga e Paralipomena, uma compilação de aforismos escritos de 

maneira cativante e popular. Para Schopenhauer, o mundo é uma representação individual, em suas próprias palavras: 

“O mundo é a minha representação: eis uma verdade que vale para cada ser vivente e cognoscitivo, mesmo se somente o 

homem é capaz de acolhe-la na sua consciência reflexa e abstrata; e quando ele verdadeiramente o faz, a meditação 

filosófica nele penetrou” [2]. 

A importância de Schopenhauer para o pensamento filosófico é formidável, tanto que influenciou não só os estudos 

relacionados à filosofia, mas foi inserido na literatura, como é possível perceber na obra de Machado.  

Ao ler O espelho, somos convidados a pensar na “teoria da teoria”, ou seja, na metateoria trazida por Machado, e 

refletir acerca do homem e sua alma. Este trabalho, portanto, busca estabelecer as relações presentes entre a obra de 

Machado e os pensamentos Schopenhaureanos, bem como levar o leitor a refletir sobre o que é o grande espelho da 

vida, que nos seduz através de nossa própria imagem, o que caracteriza uma terrível falha e, após, derruba-nos, 

impiedosamente, deixando-nos como a personagem Jacobina. 

 

 

Material e métodos 

A pesquisa será feita, primeiramente, a partir da leitura da obra filosófica de Arthur Schopenhauer, com foco no livro 

O mundo como vontade e representação, e, em seguida, a leitura do conto O espelho, de Machado de Assis. A pesquisa 

pautar-se-á no método explicativo, uma vez que, nos estudos, tentaremos identificar a ocorrência das teorias filosóficas 

no conto de Machado de Assis. A pesquisa insere-se na modalidade bibliográfica, uma vez que utilizaremos, 



 

primeiramente, a obra filosófica e ficcional para coleta de dados e, em seguida, utilizaremos um aporte teórico para a 

coleta de conceitos e teorias. Tomaremos como base a obra e os estudos já obtidos acerca do tema escolhido e, após a 

realização dos estudos, pretendemos chegar a conclusões que sirvam de embasamento para estudos futuros acerca da 

obra filosófica Schoppenhaureana e da literatura machadiana. 

  

 

Discussão  

Analisando o conto O espelho, considerado uma das maiores obras de Machado, devido à sua densa carga filosófica, 

podemos perceber o intenso exame psicológico feito e o pessimismo que reside na escrita, característicos da segunda 

fase da obra machadiana, que traz, entre outras coisas, as relações humanas, a liberdade individual e a vida social. 

O conto nos mostra a duplicidade do próprio ser, que nas palavras de Gilson Motta 

 

(...) é simbolizada pelo reflexo especular, pelo desdobramento de si 

que a imagem refletida no espelho provoca. Assim, o objeto espelho 

tem o poder de realizar uma operação metafísica: ele mostra o homem 

para si e em si mesmo como alteridade. Trata-se aqui do ato de pensar 

a si mesmo a partir do seu reflexo: pensar a si como um outro. Este 

conflito – ser um e ser outro – é parte mesmo do homem. Mais 

precisamente, este conflito é o próprio homem. O próprio simbolismo 

do espelho contém esta duplicidade: trata-se de um símbolo solar-

masculino (a inteligência celeste refletida) e um símbolo lunar-

feminino (o reflexo da luz solar). (MOTTA, 2007) [3] 

 

O conto trabalha muito com as dimensões da alma, tanto que seu título já é bastante sugestivo, esboço de uma nova 

teoria da alma. Machado trabalha, na obra, a vida do homem de seu tempo, ou seja, o homem moderno. Nesse trabalho, 

ele mostra a dualidade dessa alma moderna, que se divide em interior (marcada pela subjetividade) e exterior (marcada, 

principalmente, pelas relações sociais).    

A alma exterior caracteriza sua existência pela existência dos outros, ou seja, sobrevive das relações humanas em 

sociedade, tema bastante discutido em toda a obra realista machadiana. A alma interior, por sua vez, é instável e 

inconstante.  

Ainda neste conto, Machado traz um símbolo que dá um sentido especial ao texto: o relógio. Quando Jacobina, 

personagem principal do conto, encontra-se sozinho, vivencia sentimentos negativos, tais como o desespero, a ânsia, a 

angústia e o tédio; neste momento, é trazida por Machado a figura do relógio para mostrar o aprofundamento da 

negatividade vivenciada pelo indivíduo e sua alma: “as horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja 

pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um pirapote contínuo da eternidade” (ASSIS, 1952, p. 267) [4].  

Mais à frente, Machado começa a descrever algumas atividades corporais exercidas pela personagem Jacobina: “(...) 

às vezes, fazia ginástica; outras dava beliscão nas pernas; mas o efeito era só uma sensação de dor ou de cansaço, e mais 

nada”. A realização das atividades parecia não fazer sentido, como se não houvesse proeminência alguma para o futuro, 

gerando, pois, o tédio. O tédio extrai o sentido dos fazeres humanos, tornando a vida insignificante. É neste momento 

que o pensamento machadiano se aproxima do Schoppenhaureano. Para Schoppenhauer, a existência é permeada por 

um círculo vicioso, no qual se apresenta o desejo, a satisfação, o tédio e retoma ao desejo. O que sempre retorna à vida, 

portanto, é o nada. No conto, a personagem Jacobina perde sua humanidade a passar por esse círculo, nem mesmo sua 

alma interior tinha sentido de existência.  

Jacobina, ao tornar-se alferes, conforme nos mostra o conto, sente-se seduzido pelo poder. A partir de agora, não é 

mais o velho Jacobina, é o alferes, sem compaixão pelos outros. Ao tornar-se esse ‘outro’, Jacobina entra cada vez mais 

no jogo de poder, querendo-o cada vez mais para si. A sedução por sua imagem, refletida pelo espelho de sua própria 

alma, torna-se cada vez mais forte, até o momento em que ele cai em si mesmo e, como já dissemos, no tédio. A falha 

trágica advém de sua própria vaidade e sedução exasperada pelo poder. É trágica, pois o próprio autor da vaidade é o 

receptor das consequências advindas dela. A queda se dá quando Jacobina cai em si mesmo e entra no círculo 

desejo/satisfação/tédio/desejo. O desejo pelo poder, a satisfação após se tornar alferes, o tédio da alma interior vazia e a 

insignificância de sua vida e mais uma vez o desejo, agora, de voltar a ser quem era.  



 

Considerações finais 

Considerando o exposto, podemos perceber a aproximação entre o pensamento de Machado, no conto, com o 

pensamento filosófico de Arthur Schoppenhauer. Ambos veem a existência humana como vazia e sem sentido quando 

recaída no tédio. O pessimismo é outra observação que é possível fazer nos dois autores. A ironia também é 

contemplada por ambos. É incrível como Machado desenvolve um pensamento filosófico que se aproxima de um 

renomado filósofo e acrescenta-lhe coisas novas, típicas do homem moderno. Além do mais, a leitura e a reflexão do 

conto, leva-nos a refletir, também, a nossa própria existência; o fato de, muitas vezes, nossa imagem nos seduzir e levar-

nos à vaidade, querendo cada vez mais o crescimento e, consequentemente, a nossa própria desumanização. Ante o 

desejo realizado, a satisfação completa, o próximo passo é o tédio, assim que descobrimos o sentido, ou melhor, a 

ausência de sentido da vida. O desejo, mais uma vez, aparece no círculo, quando queremos sair da imagem que é 

refletida, mesmo que de poder, e voltar ao momento em que a vida era dotada de sentido e relações com os outros.  
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