Romance de formação de uma ideia – O homem sem qualidades e o projeto
literário-filosófico de Robert Musil
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Por infelicidade, não há nada mais difícil de
reproduzir em literatura do que um homem que pensa.
R. MUSIL. O homem sem qualidades.

1. Introdução
A definição de romance como “romance de formação de uma ideia” foi registrada
por Robert Musil (1880-1942) em uma das páginas de seus diários e indica, de forma
inequívoca que, para o escritor austríaco, a literatura e a filosofia são instâncias
convergentes. Musil atribuía à literatura a tarefa de oferecer uma alternativa aos hábitos
mentais ou de leitura adquiridos ao longo da evolução cultural 1 . A literatura lhe surge
como uma alternativa de intervenção, na medida em que as ciências da época lhe
pareciam incapazes de formular uma proposta de transformação do estágio de alienação e
apatia que predominava na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Filósofo de formação e
ensaísta atento aos problemas de seu tempo, Musil deixou alguns escritos significativos
sobre a crise de autoridade intelectual por que passava a Europa de então. Seu principal
alvo era a filosofia que, segundo ele, vinha se afastando de seu sentido primeiro,
tendendo a um pensamento sistemático e ao estabelecimento de sínteses teóricas e a
postulações que deixavam a subjetividade em segundo plano 2 .
A literatura, e mais especificamente o romance, também era tema constante de
suas análises: segundo Musil, a história havia atingido um determinado estágio de seu
curso que impunha novas funções à literatura, sendo a principal delas a interpretação do
sentido da existência e o estabelecimento de uma relação crítica com a história. Desse
modo, o romance não deveria mais limitar-se a “narrar” uma história, pois os leitores
“não podem mais levar a sério destinos individuais" (MUSIL, 1978:1284) – uma vez que
nem sempre a narração de “destinos individuais” se vincularia à representação de um
“realismo crítico para vida”, como formulou o crítico Georg Lukács a respeito da obra de
Thomas Mann (LUKÁCS, 1969: 67).
O propósito do escritor Musil foi definido por ele mesmo em uma entrevista: “Eu
gostaria de contribuir para a evolução espiritual do mundo, também através do
romance.” (MUSIL, 1978: 942). O romance de que fala Musil nessa entrevista de 1926
não é outro senão O homem sem qualidades, sua obra principal, que consumiu mais de 20
anos de sua vida e ainda permaneceu inacabado: o início da redação data de 1915, e só foi
interrompida pela morte do autor, em 1942 3 . O inacabamento se justifica, em grande
parte, pela envergadura do projeto de matiz filosófico-epistemológico que esse romance
representava. Num contexto de crise de autoridade intelectual e também artística, Musil
se propõe uma aventura radical: a de representar a vida interior de um personagem e as
várias etapas de seu processo reflexivo.
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2. Ação, pensamento e pensamento em ação
O homem sem qualidades não encena propriamente a vida de um herói, mas,
antes, o que se passa dentro dele, ou sua busca por possibilidades paralelas à realidade
efetiva. Devido às inserções de longos trechos ensaísticos que impedem uma narração
linear dos eventos, a crítica literária costuma caracterizar essa obra como “romance
ensaístico”. No entanto, é preciso desde já observar que, no caso de Musil, o ensaísmo,
antes de ser um recurso formal, consiste numa atitude, ou mesmo numa filosofia que
envolve tanto o autor quanto o personagem – Ulrich define a aventura a que se propõe
como a “utopia do ensaísmo”. Assim, o ensaísmo não é só um princípio construtivo, mas
também crítico. Nesse sentido, é preciso observar que, aquilo que a terminologia crítica
classifica como “romance ensaístico” equivale, para Musil, ao processo de “formação das
ideias” no interior do romance.
De modo geral, podemos observar que há dois mundos que correm paralelos no
romance: o dos eventos e o da reflexão. Este último se compõe dos longos trechos
ensaísticos em que são desenvolvidas as ideias do protagonista, Ulrich, ou do narrador.
Menos frequentes, mas igualmente relevantes, são as inserções ensaísticas a partir de
pensamentos ou falas de outros personagens. Já o mundo dos eventos tem como eixo
principal a “Ação paralela” – uma iniciativa patriótica, que reúne espíritos dotados das
melhores “qualidades” a fim de organizar uma grande comemoração do jubileu de setenta
anos do reinado do imperador habsburgo Friedrich Joseph (que aconteceria em 1918). Do
ponto de vista da estrutura da obra, no entanto, trata-se de uma ação paralela em sentido
literal: paralela ao outro mundo do romance, o da reflexão e, de modo mais abrangente, a
qualquer possibilidade de intervenção na realidade. Assim como o leitor tem a ilusão de
que esses capítulos imprimirão um ritmo linear à narrativa, os personagens envolvidos na
“Ação paralela” esperam, com suas ideias, movimentarem o curso de suas existências e
da história da Áustria. A esse esforço coletivo de remediar uma ausência de sentido,
Musil opõe a figura de Ulrich, que tenta solucionar o mesmo conflito tirando “férias da
vida” – ou seja, retirando-se da “ação”, ou da realidade efetiva.
A ausência de qualidades que caracteriza o herói e dá título ao romance está
diretamente relacionada com a noção ideia de experiência [Erlebnis]. A ausência de
motivação pessoal para viver as próprias experiências, a imposição de assumir
determinados papéis fez com que surgisse “um mundo de qualidades sem homem”: “as
vivências agora independem das pessoas” – conclui Ulrich a certa altura (MUSIL, 2006:
173). As experiências nos determinam, “ainda que não sejamos identificados com elas”
(MUSIL, 2006, 172). Ulrich sente que as coisas ligam-se “muito mais umas às outras do
que a ele” (MUSIL, 2006, 171) e não conhece suas qualidades próprias, “pois, como
muitas pessoas, nunca se analisara senão no cumprimento de alguma tarefa, e em
relação a ela” (idem). O próprio narrador se furta a traçar um perfil físico ou moral de
Ulrich. Em vez disso, temos a descrição de suas tentativas de se tornar alguém
“importante” – ou um homem com qualidades – justamente a partir de diferentes
profissões. A falta de qualidades [Eigenschaftlosigkeit] se coloca, na verdade, como um
problema ético-moral: se não temos experiências autênticas, não podemos conhecer. Eis a
percepção de Ulrich que desencadeia, no romance, o desenvolvimento das partes
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ensaísticas – e que o leva a tirar “férias da vida”, a fim de encontrar “uma aplicação
adequada para suas capacidades” (MUSIL, 2006, 171).
Enquanto narração dessa busca, o romance se torna o veículo que oferece a
possibilidade de experimentar novas perspectivas de pensamento. “Eu não sou um
filósofo, muito menos um ensaísta, mas um poeta” anota Musil nos seus diários. A
resistência à filosofia se explica pelo que essa disciplina representava na época: um saber
científico institucionalizado, um sistema fechado, que excluía a esfera do sentimento. No
entanto, não se trata de abrir mão da filosofia, ou da razão, em favor do sentimento, mas
sim de não privilegiar apenas um desses pólos, pois o “nível intermediário” entre razão e
sentimento é, para Musil, o lugar exato onde poeta deve se colocar. Tal mediação
pressupõe, ainda, a coincidência entre ética e estética.
A importância da esfera do sentimento está relacionada a uma tentativa de
transformação da ordem que funda a objetividade. Esse pressuposto tão recorrente nos
escritos de Musil adquire contornos mais nítidos no ensaio “A Europa desamparada”
[Das hilfslose Europa], de 1922. A Europa desamparada espiritualmente depois da
experiência da Primeira Guerra é o ponto de partida do ensaio, que evolui para uma
reflexão sobre a deficiência humana em lidar adequadamente com suas experiências, ou
de aprender algo com elas. O homem teria perdido a capacidade de se modificar, tendo se
tornando uma “massa moldável” [eine bildsame Masse] por fenômenos que são estranhos
às suas inclinações mais pessoais. Haveria um desequilíbrio entre fatos e ideais, sendo a
ciência, em grande parte, a responsável por isso. Ainda no ensaio mencionado, Musil
observa que nos faltam conceitos para ordenar o caos, para dar uma interpretação à vida
(MUSIL, 1978: 1088). O indivíduo tem a falsa impressão de viver numa realidade
ordenada porque está habituado a ela, e o que lhe foi imposto pelas contingências e não
faz parte de sua essência, do que lhe é eigen – em português, próprio, particular,
específico; o termo original alemão condensa, portanto, as noções de especificidade e
qualidade. Por isso o protagonista de seu romance, na medida em que é um representante
de sua época, é necessariamente um homem “sem qualidades” [ohne Eigenschaften]: um
homem que não sabe de fato quem é e nem por onde começar seu processo de
autoconhecimento ou de atribuir alguma pessoalidade às suas experiências.
Não se trata de outra coisa a não ser de um mal-entendido, uma confusão entre
entendimento [intelecto] e alma. Não é que temos muito entendimento e pouca alma, mas
temos pouco entendimento nas questões da alma, [...] não agimos nem pensamos acerca
do nosso eu. Nisso reside a essência de nossa objetividade, ela relaciona as coisas entre
elas mesmas [...] Daí a objetividade não fundar uma ordem humana, mas sim objetiva.
(MUSIL, 1978: 1092) 4

Essas reflexões que Musil desenvolve no ensaio citado encontram várias
passagens análogas no romance, como no capítulo 28, que, segundo seu título, “pode ser
omitido pelos que não tiverem opinião favorável sobre a atividade de pensar”:
sentimos com um vago espanto que os pensamentos se fizeram por si, em vez de
esperarem pelo seu autor. Essa sensação de assombro é o que muita gente chama hoje em
dia de intuição, [...] e acreditam dever enxergar nela algo de suprapessoal, mas é apenas
algo impessoal, isto é, a afinidade e solidariedade das próprias coisas que se encontram
dentro de uma cabeça. [...] o pensamento, enquanto não está acabado, é um estado muito
miserável, [...] e quando fica concluído já não tem a forma de um pensamento, como se
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experimentou, mas de algo pensado, o que infelizmente é impessoal, pois o pensamento
se dirige para fora e se comunica com o mundo (MUSIL, 2006: 134).

Quando atinge uma percepção mais aguda de seu conflito, Ulrich consegue
formular para si o comportamento geral de seus pares: “É como um ator que perde a
consciência dos bastidores e da maquilagem, e pensa estar atuando de verdade...”
(MUSIL, 2006: 689). Eis a operação a que Musil se propõe em seu romance: recuperar
essa “consciência dos bastidores”, representar o próprio processo de representação e, com
isso, garantir à literatura sua dimensão ético-estética, já que a preserva de participar de
um processo de simplificação da realidade.
A literatura surge, assim, como alternativa aos hábitos mentais de uma
racionalidade habituada a uma ordem objetiva falsamente explicada, na medida em que a
obra literária pode denunciar a ausência de sentido dessa ordem, e despertar uma relação
crítica com a história. Theodor Adorno formula com exatidão esse processo que Musil
tenta realizar em seu romance:
Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer como realmente as
coisas são, então ele precisa renunciar a um realismo que, na medida em que reproduz a
fachada, apenas a auxilia na produção do engodo. (ADORNO, 2003: 57).

O romance de Musil mostra um pensamento em ação, o “tatear” [abtasten] das
possibilidades e, ao mostrá-lo, revela também as circunstâncias que embaralham o
pensamento e que mascaram a falta de sentido das ações. Não é o caso de aderir a um dos
gêneros – ensaístico ou épico – porque é justamente o entre-lugar entre esses dois
registros que equivale ao já mencionado nível intermediário entre razão e sentimento e
que permite a objetivação da esfera subjetiva, o estabelecimento de um ponto de contato
entre as duas instâncias, em que o intelecto se empenha em articular o sentimento, dandolhe uma forma comunicável. Essa articulação entre intelecto e sentimento, elementos
ensaísticos e narrativos, reproduz, necessariamente, o ritmo autêntico da história e dos
fenômenos da realidade efetiva, que não é linear como o trajeto de uma “bola de bilhar”,
mas, antes, irregular e aleatório como o das “nuvens”:
O caminho da história não é pois o de uma bola de bilhar que, uma vez tocada, segue
determinado curso, mas assemelha-se ao trajeto das nuvens, ao caminho de alguém que
vagabundeia pelas ruelas, distraindo-se aqui com uma sombra, ali com um grupo de
pessoas [...] por fim chegando a um ponto que não conhecia, nem queria atingir. No curso
mundial da história há um certo “perder-se por aí.” (MUSIL, 2006: 392).

Se o pressuposto da épica tradicional é um narrador que comunica algo ao mundo
exterior, num processo em que o mundo objetivo se emancipa da subjetividade daquele
que narra, nessa espécie de revisão da épica proposta por Musil em seu romance, temos
mesmo a inversão desse processo, pois se trata da transmissão de um mundo interior
específico, numa tentativa de refrear o avanço do mundo objetivo sobre o subjetivo. Se a
necessidade de se atribuir um sentido à história faz com que ela se repita, ou retorne
eternamente sobre si mesma, é preciso encontrar uma outra forma de ficção, que tente
“desesperadamente ressuscitar a narração como se faz com um corpo por meio de
simulações cardíacas” (COMETTI, 2001: 73). É nesse sentido que, em vez da narração
Cadernos de Letras (UFRJ) n.26 – jun. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/062010/textos/cl26062010Erica.pdf

94

de ações, o que predomina nas páginas de O homem sem qualidades é a narração de um
pensamento em ação.
O ritmo dos pensamentos de Ulrich é pautado por esse “perder-se por aí”; o
mundo dos eventos lhe serve de ponto de partida para que ele chegue às conclusões mais
inesperadas. Não é por acaso que o narrador o define como um caráter “ensaístico”: ele se
anima pelo que vê ou vivencia; não reflete de modo causal, mas sim associativo,
obedecendo a um fluxo de pensamento muito mais sinfônico que arquitetônico 5 . Trata-se
de uma radicalidade programática de Musil, que pretende que o leitor testemunhe o
rompimento com a tarefa representativa da literatura, que é também o rompimento com o
hábito de uma representação causal, “explicada”. A falta de um fio narrativo é análoga à
incoerência da história, à inexistência de uma ordem que a explique. O mundo perdeu a
coerência que seria condição de um sistema ou, ainda, a coerência de uma narrativa épica
nos moldes tradicionais. Nesse sentido, o protagonista Ulrich percebe, no fim do primeiro
volume, a fonte de seu conflito com o exterior: ele reconhece que perdera “o sentido
primitivo da narração”, e por isso, não se sente mais “abrigado do caos”. E assim, o
problema estilístico do narrador se converte no dilema existencial do personagem.
E, num daqueles pensamentos aparentemente secundários e abstratos que em sua vida
tantas vezes assumiam importância, ocorreu-lhe que a lei desta vida, pela qual ansiamos
[...] não é senão a vida da ordem narrativa! Aquela ordem simples que consta de poder-se
dizer: “depois de isso acontecer, aconteceu aquilo!” [...] é isso que nos tranquiliza; o
enfileiramento de tudo o que acontece no tempo e no espaço, em um só fio, aquele
famoso “fio da narrativa”, no qual consistiria também o fio da vida. [...] É isso que o
romance utilizou artificialmente [...] o leitor sente-se confortável, e isso seria difícil de
entender, se esse eterno artifício da obra épica, com o qual já as amas-de-leite acalmam as
criancinhas, esse eficiente “encurtamento em perspectiva da razão” já não fizesse parte da
própria vida [...] [os homens] preferem a sequência ordenada dos fatos, porque parece
necessária, e, com isso, a impressão de que suas vidas têm um “curso” protege-os de
alguma forma no caos. (MUSIL, 2006: 689).

É, portanto, a consciência histórica e uma crítica ao presente que fundam o projeto
desse romance-ensaio, que poderia ser definido como um processo de se colocar uma
vida interior no mundo. Nesse sentido, o ensaísmo, nessa obra, não se restringe a uma
forma; trata-se, antes, de uma atitude, ou mesmo de uma filosofia, que só poderia se
realizar em seu sentido mais genuíno nas páginas de um romance, como se lê numa de
suas passagens mais célebres: “o homem que quer a verdade torna-se erudito; o homem
que quer libertar sua subjetividade torna-se, talvez, escritor; mas o que fará um homem
que quer qualquer coisa entre esses dois pólos?” (MUSIL, 2006: 281).
Num fragmento intitulado “Über den Essay”, datado presumivelmente de 1914,
Musil localiza o ensaio num âmbito entre a ciência e a arte. Da ciência, ele herda a forma
e o método; da arte, a matéria. Como a ciência, o ensaio parte dos fatos que relaciona. A
diferença é que nele, esses fatos não se prestam a uma observação generalizada,
enredando-se ou encadeando-se de forma singular, segundo as associações do autor.
(MUSIL, 1978: 1335). É esse enredamento que o homem não sabe mais realizar e que
Ulrich tenta desesperadamente aprender.
“Por infelicidade não há nada mais difícil de reproduzir em literatura do que um
homem que pensa”. Essa passagem do capítulo 28 traduz a radicalidade da empresa de
Musil, que não apenas se propõe a realizar a tarefa “mais difícil” que, segundo ele, cabe à
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literatura, mas o faz rompendo, de modo quase definitivo, com o princípio regulador do
gênero, que é o da épica. Trata-se, antes, de uma forma de representação que decompõe o
processo de conhecimento em etapas que se ora se opõem, ora se complementam –
observações, experiências, lembranças, conversas com outros personagens, tudo é motivo
para despertar a reflexão de Ulrich ou levá-lo a associações que quase sempre conduzem
a ponderações relevantes para o sentido maior do romance. A busca de Ulrich por um
modo de vida ensaístico, em que o mundo das possibilidades prevalecesse sobre o real,
confunde-se assim com a do escritor Musil de, através da literatura, “contribuir para a
evolução espiritual do mundo” (MUSIL, 1978: 942, op. cit.).
3. Formação de “uma ideia de como se pode pensar”
Neste ponto, já temos mais subsídios para retomar nosso ponto de partida, que é a
concepção musiliana de romance de formação de uma ideia. É sabido que o
Bildungsroman, que tem no Wilhelm Meister de Goethe seu expoente mais bem acabado,
é um gênero literário que busca representar e também analisar criticamente a sociedade
de seu tempo. Sua temática é o desenvolvimento do indivíduo burguês dentro das
condições sociais e históricas de seu tempo – o que pressupõe a possibilidade de uma
integração harmônica do indivíduo ao seu meio. A partir da publicação do Wilhelm
Meister (1795/6), o modelo do romance de formação foi difundido por toda a literatura
ocidental, e diferentes processos de superação foram empreendidos ao longo do século
XIX – uma época que ainda conseguia ensinar algo a seus heróis.
Num momento em que a sociedade burguesa atesta a falência de seus valores e o
mundo mergulha numa crise sem precedentes – tal como acontecera no início do XX –
ocorre necessariamente uma retomada crítica desse modelo literário. As condições
históricas vigentes tornaram cada vez mais difícil o desenvolvimento pleno das
potencialidades do indivíduo, e disso uma obra como O homem sem qualidades será
sintoma e testemunha, assim como também o são os romances de Thomas Mann, A
Montanha Mágica (1924) e de Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz (1929) só para citar
dois exemplos contemporâneos a Musil que, cada um à sua maneira, retoma em chave
crítica o modelo clássico goethiano.
Os desfechos dessas obras de Mann e Döblin sinalizam que a sociedade atual é
hostil a esforços formadores: ou porque ela se tornou um campo de batalha que sacrifica a
vida de jovens bem-intencionados, como no caso de Castorp, herói do romance de Mann;
ou porque ela reduz seus membros a figuras apáticas e conformadas, como aquela em que
se converte Franz Biberkopf nas últimas páginas do romance de Döblin.
“Pois essa é a lei da forma romanesca: no momento em que o herói consegue
ajudar-se, sua existência não pode mais ajudar-nos”. (BENJAMIN, 1985: 70) Essa
observação aguda de Walter Benjamin sobre o romance de Döblin alude indiretamente ao
esforço de Musil em manter seu protagonista suspenso entre o mundo real e o possível. A
integração “ativa” de Ulrich ao mundo dos “eventos” seria o caminho mais curto, a
anulação de sua subjetividade, para a perda definitiva de suas “qualidades” – ele se
tornaria apenas mais um membro alienado no comitê organizador da “Ação paralela”.
Para seus contemporâneos Castorp e Biberkopf; “formar-se” significaria também, como
para ele, uma forma de morte.
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Dieter Bachmann observa que este talvez seja o mais intransponível de todos os
paradoxos musilianos: o homem sem qualidades, aquele que se retira da vida e da ação, é
um autêntico expoente de uma tentativa de mudar o mundo (BACHMANN, 1969: 189).
Ora, é somente ao colocar em primeiro plano a formação das ideias de Ulrich, e não de
seu caráter “burguês”, que Musil permite ao seu herói que este desenvolva suas
potencialidades sob as condições históricas dadas. E sob esse aspecto, a “falta de
qualidades” surge, também paradoxalmente, como a maior qualidade de Ulrich, pois é
isso que o liberta, que lhe abre a perspectiva de “viver uma história das ideias em vez de
uma história do mundo” (MUSIL, 2006: 395).
Para Pierre Chardin, Musil inverte o topos do Bildungsroman tradicional: do
ponto de vista “formativo”; a leitura de seu livro pode ser frustrante, uma vez que seu
herói não completa o processo a que se propõe (CHARDIN, 1998: 235 e ss.). No entanto,
poderíamos pensar ainda que, nesse romance, o esforço formativo se transfere do herói
para o leitor. De fato, o propósito subjacente à obra não é ensinar, ou trazer respostas
prontas, mas sim acenar com possibilidades, transportando o leitor para um universo em
que a ciência e a razão não se apartem da subjetividade. O homem sem qualidades é um
romance-laboratório em que os pensamentos de Ulrich, bem como as reflexões do
narrador, promovem um ponto de contato entre o intelecto e o sentimento como caberia à
filosofia em seu sentido original.
Eis a dimensão ético-filosófica dessa obra: ela não ensina como superar as tensões
entre o indivíduo e o mundo, mas apenas indica uma possibilidade de uma existência
menos angustiada, ou de uma razão, na medida do possível, emancipada dos horizontes
de conhecimento estabelecidos. “E Ulrich sentia: “as pessoas apenas [...] não têm ideia
de como se pode pensar; se pudéssemos ensiná-las a pensar diferente, também viveriam
de modo diferente”. (MUSIL, 2006: 59).
Musil deixou seu romance inacabado e seu herói necessariamente suspenso entre
os mundos do sentimento e do intelecto, das ideias e dos fatos. Ironicamente, o
inacabamento da obra fez com que Ulrich permanecesse exatamente no entre-lugar onde,
segundo Musil, deve colocar-se o poeta. Ora, e não é justamente desse lugar que o herói
pode nos ajudar, a nós, que a cada dia nos esquecemos mais um pouco de que “pensar”é a
mais humana das “qualidades”?
Érica Gonçalves de Castro,
FFLCH /USP
1

A esse respeito, cf. mais especificamente os ensaios “Über den Essay” (1914) , “Das hilfslose Europa”
(1922), “Die Krisis des Romans” (1931), e a conferência “Der Dichter in dieser Zeit” (1934), todos em
MUSIL, 1978.
2
Sobre as relações de Musil com a filosofia da época, cf. COMETTI, 1997.
3
A primeira parte do romance foi publicada em 1930; em 1938 sai a segunda parte que, no entanto, ainda
não era a conclusiva. Musil morreu em 1942 sem terminar a terceira parte do romance. Sua mulher, Martha
Musil, providenciou que o restante da obra que ele já havia escrito fosse publicado em 1943.
4
No original: Es kann sich also gar nicht um anderes handeln, als um ein Mißverständnis, ein
Aneinandervorbeileben von Verstand und Seele. Wir haben nicht zuviel Verstand und zuwenig Seele,
sondern wir haben zuwenig Verstand in den Fragen der Seele, […] wir denken und handeln nicht über
unsrer Ich. Darin liegt ja das Wesen unserer Objektivität, sie verbindet die Dinge untereinander
[…]Objektivität stiftet daher keine menschliche Ordnung, sondern nur eine sachliche.
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5

A comparação entre um fluxo de pensamento sinfônico, próprio do estilo ensaístico, e arquitetônico,
próprio do estilo sistemático-filosófico foi formulada por G. Lukács numa carta a Paul Ernst e citada por
José Marcos Macedo no posfácio à tradução brasileira da Teoria do romance (cf. LUKÁCS, 2000: 170).
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Resumo
Este artigo aborda o viés filosófico do romance O homem sem qualidades a partir da definição de
romance de seu autor, Robert Musil, como “romance de formação de uma ideia”. Musil identifica
uma necessidade histórica de reformular a épica tradicional, a fim de promover, através da
literatura, uma interpretação do sentido da vida. Para tanto, ele elabora um romance ensaístico em
que a descrição das reflexões do protagonista predomina sobre a narração dos eventos. O artigo
tenta mostrar em que medida a forma ensaística do romance é fundamental para a concretização
desse projeto literário-filosófico.
Palavras-chave: Romance moderno – Romance de Formação – literatura e filosofia - ensaísmo
Abstract
This paper is about the philosophical aspect in the novel O homem sem qualidades taking into
account the definition of novel from its author, Robert Musil, in “Bildungsroman of one idea”.
Musil identifies a historical necessity to reformulate the traditional epic format in order to
promote an interpretation of the meaning of life through literature. Thus, he creates an essayistic
novel in which the description of the main character’s thoughts prevails over the narrative of the
events. The paper tries to show how important the essayistic novel format is for the author to
materialize such philosophical-literary project.
Key-words: Modern novel – Bildungsroman – literature and philosophy – essayistic

Zusammenfassung
Der Aufsatz behandelt den philosophische Aspekt des Romans Der Mann ohne Eigenschaften,
von Robert Musil, ausgehend von seiner Erfassung der Romanform als « Bildungsroman einer
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Idee”. Musil identifiziert eine historische Notwendigkeit, die traditionelle Epik umzugestalten,
und damit durch die Literatur eine Auslegung des Lebenssinns zu erreichen /erzeugen. Dafür
verfasst er einen essayistischen Roman, in dem die Beschreibung der Reflexionen des
Protagonisten, und nicht die der Ereignisse, in Vordergrund stehen. Der Aufsatz versucht zu
zeigen, inwiefern die essayistische Form des Romans für das Durchführen dieses literarischphilosophischen Projekts grundlegend ist.
Key-words: moderner Roman – Bildungsroman – Literatur und Philosophie - Essayismus
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