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“O Espelho”, de Machado de Assis  

Teoria 

  

Joaquim Maria Machado de Assis, nascido em 1839, na cidade do Rio de Janeiro, é considerado um dos 

maiores autores brasileiros de todos os tempos. Embora tenha uma trajetória literária característica, e tenha 

escrito obras românticas, bem como outras manifestações que não se limitam apenas aos romances, ficou 

conhecido como o pioneiro do Realismo brasileiro, a partir da escrita de "Memórias Póstumas de Brás Cubas", 

em 1881. Sendo a ironia um dos seus principais mecanismos de escrita, buscou analisar a sociedade, 

evidenciando as hipocrisias cotidianas, por meio de contos, crônicas, romances etc.  

 

Conto "O Espelho"  

O conto “O Espelho” foi publicado no livro “Papéis Avulsos”, em 1882. Esta obra é uma compilação de textos 

curtos publicados por Machado de Assis na imprensa carioca entre os anos de 1875 a 1882. A história se 

resume na vida de Jacobina, um homem de meia idade e de origem humilde, que ascende socialmente por 

conta de seu trabalho na carreira militar. Em um determinado dia, decide realizar um encontro entre amigos 

e, no meio do evento, em que muito se discutia sobre a alma, vida e questões metafísicas, não lhe é gerado 

interesse suficiente para participar da conversa. No entanto, quando indagado sobre o assunto, decide narrar 

uma experiência pessoal, defendendo a ideia de que cada indivíduo possui duas almas: a interior e a exterior.  

 

E assim, por meio de sua narrativa, é criada a construção para o leitor sobre os papéis que o ser humano 

exerce em meio à sociedade: essência versus poderio material, vida privada versus vida íntima. Por meio do 

aprofundamento intenso sobre o ser, Machado de Assis consegue evidenciar que o nosso "eu-externo" é 

ligado à vida externa, ao comportamento público e às nossas condutas a partir das obrigações implícitas 

pelas regras de conduta. Dessa maneira, e com o intuito também pessimista, Jacobina transmite para o leitor 

que, na sociedade vigente, a importância é dada muito mais ao que é externo, e não tanto para a real essência 

de cada um. 

 

Para ler a obra “O Espelho”, de Machado de Assis: clique aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf
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Exercícios  

 

1. (UNICAMP) No conto “O espelho”, de Machado de Assis, uma personagem assume a palavra e narra 

uma história. Assinale a alternativa que explicita sua interlocução com os cavalheiros presentes.   

a) “Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo, e passaram a olhar-me de revés, durante 

algum tempo.” 

b) “Ah! pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados.” 

c) “Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo, abre os olhos sem ver, depois 

começa a ver.” 

d) “O espelho estava naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo 

tempo.” 

 

 

2. (UNICAMP) No conto “O espelho”, de Machado de Assis, o esboço de uma nova teoria sobre a dupla 

natureza da alma humana é apresetado por Jacobina. A personagem narra a situação em que se viu 

sozinha na casa da tia Marcolina. 

 

“As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, faria-me a 

alma interior como um piparote contínuo da eternidade.” 

 

Considerando os indicadores da passagem do tempo na citação, é correto afirmar que 

a) o movimento oscilante do pêndulo do relógio expressa a duplicidade da alma interior.  

b) o som do velho relógio da sala materializa acusticamente a longevidade da alma interior.  

c) a sonoridade repetitiva do pêndulo intensifica as aflições da alma interior.  

d) o contínuo batimento das horas sugere o vigor da alma interior.  

 

 

3. (UFRGS) Sobre o conto “O espelho”, de Machado de Assis, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 

seguintes afirmações.  

 

(    ) Jacobina, o casmurro cavalheiro, expõe aos eloquentes investigadores de coisas metafísicas sua   

teroria sobre as duas almas humanas.  

(     ) O alferes, sozinho em casa, precisa despir-se da farda para ver-se nitidamente no espelho. 

(    ) A nomeação dos alferes para a guarda nacional já era esperada por todos, uma vez que vinha de 

família nobre.  

(     ) A leitura do conto permite refletir sobre vaidade, reconhecimento público e desigualdade social.  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – F – F – V.  

b) F – V – V – F.  

c) F – V – F – V.  

d) F – F – V – F.  

e) V – V – F – V.  
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4. (UNICAMP) A fim de dar exemplos de sua teoria da “alma exterior”, o narrador-personagem do conto 

“O espelho”, de Machado de Assis, refere-se a uma senhora conhecida sua “que muda de alma exterior 

cinco, seis vezes por ano”.  

 

E, questionado sobre a identidade dessa mulher, afirma: “Essa senhora é parenta do diabo, e tem o 

mesmo nome: chama-se Legião...” 

 

Considerando o contexto dessa frase no conto, pode-se dizer que ela constitui 

a) uma crítica à noção de alma exterior como resultante da influência do mal.  

b) uma consideração cômica que ressalta o nome inusitado da senhora.  

c) uma condenação do comportamento moral da senhora em questão.  

d) uma ironia com a inconstância dos valores sociais associados à alma exterior.  

 

 

5. (UNICAMP) O conto “O espelho”, de Machado de Assis, apresenta o esboço de uma teoria sobre a alma 

humana. A tese apresentada defende a existência de duas almas (interior e exterior), que completam o 

homem. Contudo, o narrador faz uma distinção entre as almas que mudam de natureza e estado e 

aquelas que são enérgicas. Escolha a alternativa que ilustra, no conto, a mutabilidade da alma exterior.  

a) A liderança é a força sem a qual o poder político de Oliver Cromwell se extingue.  

b) A patente é a marca de distinção, sem a qual Jacobina se extingue.  

c) Os versos de Luís de Camões são uma declaração de amor à pátria, pela qual o poeta se dispõe a 

morrer.  

d) As moedas de ouro são o valor visível sem o qual Shylock prefere morrer.  
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Gabarito 

 

1. C 

No conto “O espelho”, a personagem Jacobina recorre à sua experiência pessoal, um caso que tinha 

acontecido com ele mesmo, para defender a teoria de que o homem tem duas almas: uma interior e uma 

exterior. A frase transcrita na opção [C] apresenta oração principal com verbo no imperativo na segunda 

pessoa do plural (“imaginai”), demonstrando a interlocução do narrador com os cavalheiros presentes.  

 

2. C 

A frase do enunciado é reproduzida no momento em que Jacobina fica sozinho na casa e não consegue 

visualizar claramente a sua imagem no espelho que tem diante de si. Na ausência dos elogios de 

parentes e amigos que se regozijavam com a sua ascensão ao posto de alferes, o personagem percebe, 

de forma conturbada, o quanto esses elogios se haviam tornado importantes para ele, a ponto de não 

conseguir diferenciar qual a sua verdadeira imagem, temática essência versus aparência amplamente 

abordada por Machado de Assis na sua obra.  

 

3. A 

A segunda e a terceira proposições sobre o conto “O espelho”, de Machado de Assis, são falsas. Neste 

conto, Machado discorre sobre a temática da “essência versus aparência” através do personagem 

Jacobina. Jovem pobre, morador de uma vila, sabia que suas chances de ascender social e 

economicamente eram bem pequenas e a nomeação para um cargo público era a porta de entrada para 

o universo das relações sociais da Corte. Abandona no passado tudo o que não dizia respeito ao 

exercício da patente, ou seja, aniquila o seu eu, substituindo-o pela figura sustentada pela aprovação do 

outro. Frente ao espelho, objeto que reproduz fielmente o objeto, mas em sentido invertido, Jacobina 

precisa vestir a farda para poder enxergar-se nitidamente pois o “alferes eliminou o homem”.  

 

4. D 

No conto “O espelho”, de Machado de Assis, cinco personagens conversas sobre mistérios do universo. 

Um deles (Jacobina) então apresenta uma teoria: de que cada ser humano possui, não uma, mas duas 

almas, a “alma exterior” e a “alma interior”. A alma interior seria a representação do ser em sua essência; 

a exterior, a representação social do ser, aquilo com o qual se identifica e por meio de que se atribui valor: 

papéis sociais, posses, objetos... De acordo com essa teoria, a alma exterior seria superficial e 

relacionada aos valores sociais. A “senhora” a que Jacobina se refere poderia ser caracterizada como 

pessoa apegada às aparências, cuja personalidade se definiria pelo consumo de bens materiais ou 

cultural, que mudam o sabor da moda: “Durante a estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma 

exterior substitui-se por outra: um concerto, um bailo do Cassino, a rua do Ouvidor, Petrópolis...”.  

 

5. B 

A mutabilidade da alma exterior acontece com a personagem Jacobina que, de rapaz humilde conhecido 

apenas como “Joãozinho”, se transforma em o “senhor” alferes, homem respeitado pela autoridade que 

o seu cargo inspira, até se transformar em um capitalista maduro, provinciano e de mediana cultura. 

Desta forma, o narrador faz parte do grupo representativo das almas mutáveis, diferente do das almas 

enérgicas, inflexíveis na defesa de uma causa ou propósito, como Shylock, relativamente ao lucro 

financeiro de empréstimos a juros, Camões, à pátria e Cromwell, ao poder.  


