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Não há nenhum pensamento importante 
que a burrice não saiba usar, ela é móvel 
para todos os lados e pode vestir todos 
os trajes da verdade. A verdade, porém, 
tem apenas um vestido de cada vez e só 
um caminho, e está sempre em 
desvantagem. 

Quem ignora o que quer, precisa, ao 
menos, saber o que querem os outros. 
 
(Robert Musil em O Homem sem Qualidades

Introdução 
 
No final do século passado foi feita uma pesquisa, na Alemanha, que ouviu 33 
autores, 33 críticos literários e 33 germanistas, a fim de elencar as 10 obras 
literárias alemãs mais importantes do século. Cada pessoa ouvida votou em três 
títulos.  O homem sem qualidades, de Robert Musil, foi eleito, com larga vantagem 
sobre o segundo colocado,  o melhor romance alemão do século XX.1 
 

Robert Musil é um dos nomes do “quarteto revolucionário” na prosa das 
primeiras décadas do século XX, ao lado de Franz Kafka, Marcel Proust e James 
Joyce. O homem sem qualidades é mencionado em praticamente todas as listas 
que pretendem contemplar as principais obras da literatura mundial do século 
passado - uma obra-prima inacabada, um arguto retrato ficcional de um mundo em 
decadência. 
 

                                                 
1
 Foram votados 76 romances. Curiosidade: o segundo colocado foi O processo, de Kafka; o terceiro, A 

montanha mágica, de Thomas Mann; o quarto, Berlim Alexanderplatz, de Alfred Döblin; o quinto, O 

tambor, de Günter Grass; o sexto, Aniversários, de Uwe Johnson; o sétimo, Os Budenbrook, de Thomas 

Mann. 

mailto:marisa.ortegoza@bol.com.br
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
http://pt.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
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O autor, a obra 
 
Robert Musil nasceu em 6 de novembro de 1880, em Klagenfurt, no então Império 
Austro-Húngaro, hoje Áustria. Graduou-se na Academia Militar de Viena, formou-
se em engenharia e concluiu seu doutorado em Filosofia e Psicologia experimental, 
em 1908. 
 

Em 1906 publicou seu primeiro romance - O Jovem Törless - seu único 
sucesso em vida. Nos anos seguintes, Musil trabalhou como bibliotecário e editor. 
Lutou na Primeira Guerra Mundial, como oficial de infantaria do exército 
austríaco, de 1914 a 1916, quando foi ferido e hospitalizado. Em 1923, mudou-se 
para Berlim e passou a viver exclusivamente de sua ocupação de escritor. 
 

Os primeiros manuscritos do que viria a ser O homem sem qualidades 
datam, provavelmente, de 1919, mas somente em 1930, Musil lançou os primeiros 
123 capítulos, constituindo as duas primeiras partes da obra. O livro foi bem 
aceito pela crítica, mas não obteve grande sucesso comercial.   
 

A terceira parte foi publicada em 1933, constando de 38 capítulos. Nessa 
época Hitler ascendeu ao poder e Musil decidiu retornar a Viena. Em 1938, a 
Áustria foi anexada à Alemanha nazista, e os livros de Musil foram proibidos nos 
dois países; ele partiu, então, para a Suíça, onde viria a morrer, em Genebra, em 
15 de abril de 1942, pobre e praticamente esquecido.  
 

Em 1945, sua viúva, Marta Musil, organizou uma coleta entre os inúmeros 
manuscritos, em diferentes versões, deixados por Musil, e fez imprimir uma 
continuação inacabada de O homem sem qualidades, com 20 capítulos que haviam 
sido revistos pelo autor. Ao todo, são 181 capítulos, quase que constituindo, cada 
um, uma história completa, fragmentos completos de um todo inacabado. 

 
Musil deixou, não só inúmeros manuscritos, mas diferentes versões dos 

mesmos, possibilitando distintas ordens e finais. Nasceram diferentes escolas de 
interpretação do seu pensamento, tentando decifrar suas reais intenções. 
Existem vários O homem sem qualidades em circulação no mundo! Musil deixou, 
não apenas uma obra inacabada, mas com inúmeras possibilidades de conclusão. 
Estudiosos do autor afirmam ser essa uma característica fundamental do 
pensamento musiliano: o mundo admite infinitos “possíveis”. Enquanto viveu, Musil 
trabalhou em sua obra-prima; Elias Canetti, seu amigo e admirador, afirmou que o 
romance nunca haveria de ter fim, por mais tempo que seu autor viesse a viver. 
 
O tempo, o lugar – um pouco de história 
 
Antes de 1867, a  Hungria era uma parte importante do Império Austríaco - até 

mais do que a própria Áustria, mas os governantes eram da Casa Habsburgo. Em 

conseqüência das guerras com a Sardenha (atual Itália) e com a Prússia, (atual 
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Polônia), o imperador Franz Joseph já não tinha a mesma força unificadora de 

antes. 

 

Os húngaros exigiam mais predominância no Império, em função da sua 

importância geográfica e populacional. Para estabilizar o império austríaco, o 

imperador modificou a constituição – e o nome - da nação, dando iguais 

importâncias políticas à Áustria e à Hungria. Nascia o Império Austro-húngaro. O 

chefe de Estado era o Imperador, da família dos Habsburgo, que era por sua vez 

chefe dos dois estados em simultâneo, como Imperador da Áustria e Rei da 

Hungria.  

 

Em 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro da coroa Austro-húngara 

(era sobrinho de Franz Joseph e Sissi), em uma visita ao Reino dos Servos, 

Croatas e Eslovenos, no sul do Império  foi assassinado, nas ruas de Sarajevo, por 

um membro de um grupo servo, que pretendia a independência do reino. 

 

A Áustria-Hungria exigiu que a Sérvia punisse o grupo e, quando esta se 

recusou, declarou-lhe guerra. Os russos, aliados da Sérvia, declararam guerra à 

Áustria-Hungria. O  Império Alemão, aliado da Áustria-Hungria, declarou guerra à 

Rússia. A Inglaterra e a França, aliadas da Rússia e o império Otomano, aliado da 

Áustria-Hungria e da Alemanha, também entraram na guerra, transformando o 

continente europeu num imenso campo de batalha.  

 

Com a saída da Rússia, as potências centrais ganharam novo ânimo, mas o 

afundamento do navio americano de passageiros, Lusitânia, em 1915, por um 

submarino alemão, provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 1917. Um 

ano depois, a guerra acabava, com a vitória dos países aliados. 

 

A Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Paz de Versalhes, onde 

assumiram a culpa da guerra e a pagar grandes indenizações. Além disso, em 1929, 

foi duramente atingida pela grande depressão. O ressentimento alemão foi muito 

grande e acabou levando à ascensão política de um inexpressivo cabo do exército 

alemão da primeira guerra. 

 

O fim da primeira grande guerra implicou o fim da hegemonia cultural, 

colonial e política da Europa e a ascensão dos Estados Unidos como superpotência 

mundial. 

 

Nos 51 anos que durou a monarquia imperial dual austro-húngara houve dois 

soberanos: Francisco José I de Habsburgo, que desde 1848 era imperador da 

Áustria, e, bastante influenciado por Sissi, sua esposa, assinou o pacto e assumiu 

o trono húngaro, a partir de 1867, exercendo o papel duplo até sua morte, em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Habsburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_da_%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_da_Hungria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_da_Hungria
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1916, em plena primeira guerra mundial. Carlos I de Habsburgo, que reinou apenas 

2 anos, de 1916 a 1918, quando o império austro-húngaro foi dissolvido. 
 
O homem sem qualidades 
 
Literalmente, eigenschaften significa propriedades, atributos, particularidades. É 
tradução do latim: proprietas. 
 

O nome do livro, que no original, é Der Mann Ohne Eigenschaften, seria 
melhor traduzido por “O homem sem particularidades”, uma vez que a palavra 
“qualidade” possui um caráter valorativo muito grande. Poderia ainda ser pensado 
como “O homem sem qualidades definidas, sem características particulares”. Para 
André Gide, a idéia do livro seria mais bem expressa por “O homem disponível”; 
Maurice Blanchot propôs “ O homem sem particularidades”. 
 

A ação se passa em Viena, capital do Império Austro-húngaro, em 1913 e 
1914, sendo a Áustria dissimuladamente chamada de Kakânia2. Trata-se de uma 
verdadeira dissecação  da sociedade burguesa num mundo em vias de extinção. Há 
inúmeras tramas paralelas - um misto de romance, ensaio e filosofia, escrito com 
muitas doses de ironia.  
 

Ulrich é o homem sem qualidades. O homem sem qualidades é aquele que 
não se deixa prender por uma idéia – para ele nada permanece - tudo está em 
constante mudança, é provisório. Todas as possibilidades estão constantemente 
presentes. Ele já fizera três tentativas de se tornar um homem importante 
(fosse isso o que fosse – já que o que caracterizava a importância de um homem 
era afetado por suas experiências pessoais): a carreira militar, a engenharia 
(ambas frustradas) e, por fim, a matemática. Quando os acontecimentos do livro 
têm início, Ulrich está com 32 anos, é um matemático bem sucedido e está 
“entediado com a vida”. Decide tirar férias de um ano “da vida”.  
 

 Logo na sua primeira aparição, Ulrich faz o gesto que se repetirá – literal 

ou simbolicamente – muitas vezes no decorrer do livro: o “dar de ombros”, e sua 

primeira fala, após longos minutos observando da janela o movimento das ruas,  (e 

há muitas cenas em que os personagens observam o mundo da janela...) é “A gente 

pode fazer o que quiser que isso não tem a menor importância nesse emaranhado 

de forças!” 
 
 Em determinado trecho do livro, dois personagens, amigos de Ulrich assim 
falam a seu respeito: 

                                                 
2
 Nome inventado por Musil – baseado nas iniciais K.K ou K.u.K, representando “Imperial-Real” 

(kaiserlich-königlich) ou “Imperial e Real” (kaiserlich und königlich), que distinguiram todas as 

principais instituições do Império Habsburgo. Por outro lado, na linguagem alemã infantil, também 

comporta o sentido de “excremência”, “caca”. 
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“Walter: Olhe para ele (Ulrich). O que pensaria que é? Parece um médico, um 

comerciante, pintor ou diplomata? 

Clarisse: Mas ele não é nada disso. 

Walter: Bom, acaso ele parece um matemático? 

Clarisse: Não sei, pois não sei como se parece um matemático. 

Walter: Muito acertado! Um matemático não tem cara de nada; isto é, ele vai 

parecer tão inteligente, de modo tão geral, que isso não terá sentido 

determinado!” 

 
Ulrich é inteligente, talentoso, racional, amável; possui, de fato, 

qualidades, apenas nada o mobiliza. Sua vida transcorre no seio de uma banal 
existência burguesa. Não se entrega a nenhuma idéia, não possui qualquer ideal. 
Para ele, todas as possibilidades estão sempre abertas. 

 
O tom geral é o da total indiferença. O livro inicia descrevendo um 

atropelamento, que suscita numa testemunha o comentário “Os caminhões pesados 

que se usam aqui têm um tempo de frenagem longo demais”. E não há qualquer 

menção posterior, qualquer conseqüência desse acidente, ao longo de toda a 

história.  
 

As duas primeiras partes do livro focam, essencialmente, uma grande ação 

a ser empreendida para comemorar, em 1918, os 70 anos de entronização do 

Imperador, antecipando-se às comemorações dos 30 anos do governo do 

Imperador alemão, Guilherme II.  Os preparativos ficam a cargo de Diotima, 

prima de Ulrich, que resolve congregar os intelectuais e as pessoas de poder de 

Viena na busca de uma idéia redentora para essa ação, chamada de Ação Paralela. 

– a grande idéia que daria significado ao evento. Uma idéia que resgatasse “os 

valores e a identidade” austríacos. (Lembremos que o Império Austro-húngaro 

congregava 11 povos e outras tantas línguas diferentes). Ironicamente, ninguém 

sabe, exatamente, o que seria essa Ação Paralela. Nada há de definido sobre a 

“grande idéia”. Diotima é questionada por Ulrich: “Está pensando em alguma coisa 

determinada? Não, Diotima não pensava em nada determinado. Como poderia? 

Ninguém que fala da coisa mais importante e grandiosa do mundo acha que ela 

realmente exista” (p.69) 
 
A segunda trama em importância é o processo em andamento contra um 

assassino confesso de prostitutas – Moosbrugger – que atrai, misteriosamente, 
um grande interesse, tanto de Ulrich quanto de seus amigos. 
 

No segundo livro (terceira parte), essas ações ficam relegadas a um 
segundo plano e Ulrich, depois da morte do pai, reencontra Ágata, a “irmã” 
esquecida. A afinidade entre ambos é imediata e total, e voltam para Viena para 
viverem juntos, numa busca de um “estado de consciência e luz”. 
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Podemos apreciar a fina ironia de Musil nos  títulos de alguns capítulos: 1-
“Do qual singularmente nada se depreende” ; 28- “Um capítulo que pode ser 
omitido pelos que não tiverem opinião favorável sobre a atividade de pensar”; 39- 
“Um homem sem qualidades é feito de qualidades sem homem”. O livro é 
riquíssimo em aforismos, idéias inteligentes e originais que pipocam ao longo dos 
capítulos. Uma pequena amostra, a seguir, ilustra essa afirmação e serve de 
aperitivo, visando a seduzir novos leitores para “O homem sem qualidades”: 
 
Sobre Kakânia: 

““Gastavam-se imensas somas com o exército, mas só o suficiente para 

continuar sendo a penúltima das grandes potências.”(p.26) 

 

“Em seu sofrimento, ela (Diotima) lia muito, e descobriu que perdera algo que 

até então não soubera claramente possuir: uma alma. 

O que é isso? 

Fácil de definir negativamente: é aquilo que se retrai quando ouve falar em 

séries algébricas.” (p.75) 

 

 “Não notaram que as vivências agora independem das pessoas? Transferiram-

se para os teatros, os livros, os relatórios dos centros de pesquisa e viagens de 

estudos, estão nas comunidades ideológicas ou religiosas, que desenvolvem 

certos tipos de vivência à custa dos outros, como uma tentativa experimental no 

campo social. E na medida em que hoje as vivências não se situam no trabalho, 

ficam no ar; quem ainda pode dizer, hoje em dia, que sua raiva é realmente sua 

raiva, quando tantas pessoas se metem no assunto e entendem mais do que 

ela?! Surgiu um mundo de qualidades sem homem, se vivências sem quem as 

vive, e quase parece que, num caso ideal, o ser humano já não vive mais nada 

pessoalmente, e o amável peso da responsabilidade pessoal se dilui num 

sistema de fórmulas de significados possíveis.  Provavelmente a diluição do 

comportamento antropocêntrico que julgou o homem centro do universo, mas 

há séculos está desaparecendo, por fim chegou ao próprio eu; pois a crença de 

que o mais importante na vivência é que se a viva, e na ação o mais importante 

é que se aja, começa a parecer ingenuidade para a maioria das pessoas”(p.109) 

 

“Poderíamos dividir as atividades humanas segundo a quantidade de palavras 

de que precisam; quanto mais palavras, tanto pior o caráter das 

atividades.”(p.177) 

 

 “Deus não encara o mundo textualmente; é uma imagem, uma analogia, uma 

metáfora da qual ele precisa se servir por algum motivo e, é claro, sempre 

insuficiente; não o devemos tomar ao pé da letra, nós mesmos precisamos 

descobrir a solução que ele nos propõe. 

... 

Mas ele (Ulrich) tinha desejado dizer mais alguma coisa; algo sobre problemas 

de matemática, que não admitem uma solução geral, mas soluções individuais, 
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cuja combinação nos aproxima de uma solução geral...considerava assim a 

tarefa da vida humana.” (p. 257) 

 
“... o que chamamos de humanidade mais elevada não é senão uma tentativa de 

fundir essas duas grandes metades da vida: símbolo e verdade.”(p.423) 

 
Sobre outras obras de Musil, editadas em Português 
 

 Jovem Törless. (Die Verwirrungen des Zöglings Törless) 
Trad. Lya Luft. São Paulo: Editora Nova Fronteira, Biblioteca Folha, 2003. 

 
Trata-se de um livro autobiográfico. Nele, Musil narra a experiência de um jovem 
interno num colégio militar no Império Austro-Húngaro,  na virada do século 19 
para o 20. Um dos estudantes é surpreendido roubando e é, então, submetido a 
punições perversas, que incluem espancamentos e jogos homossexuais, por parte 
de um colega. Törless, que a tudo presencia, como observador dos outros e de si 
mesmo, vive em dois mundos antagônicos: o ambiente familiar, claro, burguês, 
seguro e disciplinado e o do colégio, sombrio, às vezes doentio e cruel.  O Jovem 
Törless  pode ser lido também como uma obra profética, que antecipa os terríveis 
acontecimentos que a eclosão dos sistemas totalitários provocaria na Europa. 
 

 Três mulheres (publicado em 1924) 
Lisboa: Livros do Brasil, 1985. 

 
São três contos: Grígia, A portuguesa e Tonka. 
  

 O melro e outros escritos de obra póstuma publicada em vida.  
Trad. Nicolino de Simone Neto. São Paulo: Nova Alexandria, 1996. 

 
O livro é dividido em quatro seções: na primeira, "Imagens", a atenção do leitor é 
atraída para preciosas minúcias do objeto observado. Destaca-se o conto "O Papel 
Mata-Moscas". Na segunda seção - "Considerações Inamistosas", Musil usa de 
sarcasmo para criticar bens do ideário alemão e o próprio império. O conto 
"Triedros" dá bem o tom dessa parte. A terceira seção, chamada “Histórias que 
não são”, é composta de quatro histórias divertidas, como bem indica o nome. A 
quarta,  - "O Melro", apresenta três narrativas entrelaçadas: na primeira, um dos 
protagonistas crê ouvir um rouxinol, embora descubra tratar-se de um melro; na 
segunda, acredita ouvir Deus, para constatar depois que eram flechas aéreas, 
resíduos da Primeira Guerra Mundial, a lhe zunirem rente à cabeça; na terceira, o 
melro regressa na figura da mãe e lhe infunde bondade moral, fechando o círculo. 
 

 Da estupidez 

Lisboa: Relógio d`Água Editores, 1994. 
 
Trata-se da transcrição de uma conferência pronunciada em Viena, em 11 e 
repetida em 17 de março de 1937, a convite da Confederação do trabalho 
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austríaca. Com fina ironia, Musil disseca o tema, com afirmações como “Se a 
estupidez não se assemelhasse, a ponto de se confundir, com o progresso, o 
talento, a esperança ou o aperfeiçoamento, ninguém desejaria ser estúpido” ou  
“... pode ser estúpido pretender-se inteligente, mas nem sempre é inteligente 
passar por estúpido” ou, ainda, quando justifica ter encontrado apenas um 
pequeno número de antecessores no estudo da estupidez pelo fato de “os sábios 
preferirem aparentemente tratar da sabedoria.” 
 
Encerrando... 
 
Segundo Robert Musil: “A trajetória da história não é como a de uma bola de 
bilhar que, uma vez lançada, percorre um caminho definido: ela se parece mais 
com o movimento das nuvens, ou com o trajeto de um homem vagando pelas ruas e 
que muda de direção por causa de uma sombra aqui, por causa de um grupo de 
curiosos, ou por causa de uma estranha combinação de fachadas ali, e que vai dar 
num lugar desconhecido onde não pensava ir. Os rumos da história”, conclui 
Robert Musil, “são muito freqüentemente o extravio. O presente representa 
sempre a última casa de uma cidade, aquela que, de um modo ou de outro, não faz 
mais parte do povoado. Cada nova geração pergunta-se, admirada: quem sou eu? 
Quem eram meus antepassados? Seria melhor que se perguntasse: onde estou? E 
supusesse que seus antepassados não eram diferentes dela, mas, simplesmente, 
outros”. 
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