
O Espelho 



Dualidade da alma humana 

“(...)Cada criatura humana traz duas almas consigo: uma que olha de 
dentro para fora, outra que olha de fora para entro... Espantem-se à 
vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não admito 
réplica.”

ALMA INTERIOR : essência 
ALMA EXTERIOR : aparência 
“(...) o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja”



Personagens 

• JACOBINA : divide-se entre personagem coadjuvante e protagonista, conforme a 
variação do foco narrativo de terceira para a primeira pessoa. Também é, 
simultaneamente, narrador (I)  e personagem(II) de sua própria história: 

• I) Capitalista, sagaz, instruído e caustico. Os 45 anos narra o episódio do espírito.  
• II) Provinciano humilde, torna-se Alferes da guarda nacional aos 25 anos e passa a 

ser tratado diferentemente por todos
• TIA MARCOLINA: Dona de um sítio, passa a bajular o sobrinho quando este 

recebe o cargo e coloca à sua disposição o objeto mais valioso da casa: um 
espelho com muldura banhada a ouro, da época de D. João VI

• ESCRAVOS: bajulam e paparicam o jovem alferes antes de fugirem do sítio. 



INTERPRETAÇÃO DO ENREDO 

• Absolutamente sozinho no sítio, Jacobina fica inquieto e angustiado pois havia se 
acostumado com a bajulação de todos, desde que foi nomeado Alferes. Isolado no 
sítio, não consegue comer, se concentrar e nem mesmo se reconhecer no espelho. 
Quando veste a farda, porém, consegue ver a si mesmo com nitidez e sua angustia 
desaparece. 

• O espelho representa, portanto, o olhar alheio sobre a alma exterior, ou seja, a 
noção da nossa própria aparência diante a opinião alheia. O  episódio sugere que 
dependemos do reconhecimento e da aceitação dos outros para sermos nós 
mesmos. 

• É curioso que o conto não aponta para o destino da alma interior (visto que a alma 
exterior é preponderante). Ela se insinua nos sonhos e no espelho, quando o 
personagem se vê sozinho e sem sua farda, objeto que metaforiza a alma exterior  “o 
alferes eliminou o homem”    



O desfecho e a mudança do foco narrativo

Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o 
espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro 
exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí 
em diante, fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, e 
sentava-me diante do espelho, lendo olhando, meditando; no fim de 
duas, três horas, despia-me outra vez. Com este regime pude 
atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir... 

Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. 


