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RESUMO 
 

 

Helena é o romance do perecível e do descontínuo, título denominador de uma 

personagem dialética que não se consuma e constrói a narrativa pela fragmentação seqüencial 

aliada a armação episódica. O romance é uma apoplexia fulminante ao projeto literário 

romântico. Por isso, o presente estudo busca pesquisar ―objetivamente‖ elementos do romance 

que fariam parte de uma concepção de nação literária proposta por Machado de Assis, assim 

como na escritura clássica, onde a mulher é envolvida como metáfora da nação por um não 

heroísmo cultural, a exemplo do mito da Helena grega, onde o feminino mítico representa 

uma imagem de nação. O trabalho tem como aportes teóricos a concepção da história de 

Walter Benjamin, isto é, que esta se constrói como um recurso alegórico, as conclusões acerca 

da sociedade disciplinar oitocentista de Michel Foucault, a construção da nação como um 

jogo sutil de lembrar e esquecer de Wander Miranda e a retórica da morte e da perda refletido 

nos discursos do patrimônio cultural de José Reginaldo Santos Gonçalves, as quais permitem 

analisar a obra permeada de subjetivismo e conflitos existencialistas por Machado tê-la 

arranjado em dialética com as vanguardas literárias do romantismo e do realismo. Além desse 

relacionamento com o mito da Helena grega, expõe-se que personagens com a alcunha de 

Helena na obra machadiana não são incomuns. Assim como na Helena clássica, a Helena 

machadiana utiliza-se de três retóricas são a causa da apoplexia da nação. Neste jogo de 

lembrar e esquecer, no plebiscito diário, Machado elabora imagens ideais que forjariam o 

nosso passado mítico e o empenho do futuro. O sofrimento amoroso de Helena é o sofrimento 

da impossibilidade da nação o que teria levado o autor ao uso da linguagem alegórica, 

procurando algum equilíbrio no caos gerado pela oposição entre a crueldade vista e a 

comiseração disseminada em um espaço onde somente restava à personagem a confissão de 

sua culpa pela morte. Faz-se o simulacro da nação inconclusa, o espaço para o jogo do 

lembrar e esquecer, enquanto retórica da negociação de nossa brasilidade. 

 

Palavras-chaves: Helena, nação, memória, morte, perda. 

 

  



ABSTRACT 
 

 

Helena is the romance of perishable and discontinuous title character denominator of a 

dialectic that does not consume and build the narrative by sequential fragmentation combined 

with episodic frame. The novel is a lightning stroke to the romantic literary project. Therefore, 

this study aims to find "objective" elements of the novel that would constitute a conception of 

literary nation proposed by Machado de Assis, as in classical writing, where women are 

engaged as a metaphor for the nation by a non-cultural heroism, as the example of the Greek 

myth of Helena, where the feminine represents a mythical image of the nation. The paper's 

theoretical conception of the history of Walter Benjamin, that is, that is constructed as an 

allegorical appeal, the conclusions about the disciplinary society of nineteenth century of 

Michel Foucault, the construction of the nation as a subtle game to remember and forget of 

Wander Miranda and the rhetoric of death and loss reflected in the speeches of the cultural 

heritage of José Reginaldo Santos Gonçalves, which allow you to analyze the work permeated 

by subjectivity and existential conflicts by Machado, who has it arranged in dialectic with the 

avant-garde literary romanticism and realism. In this relationship with the Greek myth of 

Helen, explained that characters with the nickname of Helena in Machado's work are not 

uncommon. As in classical Helena, Machado‘s Helena uses three rhetorical are the cause of 

the seizure of the nation. In this game of remembering and forgetting, in the daily plebiscite, 

Machado draw ideal images that forged our mythical past and commitment to the future. The 

suffering love of Helena is suffering from failure of the nation which would have led the 

author to the use of allegorical language, seeking a balance in the chaos generated by the 

opposition between cruelty and pity widespread view in an area where only left the character's 

confession guilt for the death. It is a simulacrum of unfinished nation, the space for the game 

of remembering and forgetting, while the rhetoric of negotiation of our Brazilianness.  

 

Keywords: Helen, nation, memory, death, loss. 
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INTRODUÇÃO 

 

Helena é o romance do perecível e do descontínuo, título denominador de uma 

personagem dialética que não se consuma e constrói a narrativa pela fragmentação 

seqüencial aliada a armação episódica. Como a própria causa da morte do Conselheiro 

Vale, nas palavras de Machado de Assis, o romance é uma apoplexia fulminante ao projeto 

literário romântico.
1
 Escrito entre 1869 e 1879, período em que o escritor realiza seu enlace 

matrimonial e solidifica sua estabilidade, surge posteriormente aos romances Ressurreição 

(1872), A Mão e a Luva (1874) e anteriormente ao romance Iaiá Garcia (1878), ambos 

trabalhos de sua ―holografia‖ romântica.  

Nessa linha de pensamento, a sua literatura trata de aspectos não contemplados no 

romance de sua época, os quais remeteriam ao papel e à voz da mulher na construção de 

uma alteridade aí nascente. 

No século XIX, quando o modelo de mulher é ainda previsto como romântico pelo 

delineamento do silêncio feminino, Machado de Assis protagoniza Helena. Retira-a desse 

silêncio e mostra uma mulher potencialmente em busca de emancipação que utiliza-se de 

meios como a camuflagem e a dissimulação: 

Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, 

que a tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família. 

Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar 

dela, porque ainda então, estando fresca a memória do conselheiro, não tivera 

ocasião de fazer-se ouvir. Era pianista distinta, sabia desenho, falava 

corretamente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de 

costura e bordados e toda a sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e 

lia admiravelmente. Mediante os seus recursos, e muita paciência, arte e 

resignação – não humilde, mas digna -, conseguia polir os ásperos, atrair os 

indiferentes e domar os hostis. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 286). 

 

                                                           
1 Define-se por apoplexia uma perturbação neurológica súbita, de origem vascular, em que há privação dos 

sentidos, do movimento e da fala (HOUAISS, 2002).  
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Circunscrito na poética do nacionalismo que forjou a formação da literatura 

brasileira, escrito em vinte e oito capítulos, a obra assumiu desde então um papel de 

metacrítica ao romantismo, na medida em que frustra essa formação não aderindo ao 

movimento indianista, problematizando a constituição da ―identidade nacional‖ ou a 

―natureza americana.‖ Posicionamento que se encontra discutido no ensaio Instinto de 

Nacionalidade, em que Machado de Assis (1994, p.804) assim se pronuncia: 

Um poeta não é nacional só porque insere em seus versos muitos nomes de flores 

ou aves do país, [...]. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo 

sentimento íntimo, que o torne homem de seu tempo e do seu país, ainda quando 

trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. 

 

 Uma literatura nascente poderia alimentar-se do que lhe oferecia a sua região, o 

indianismo estava autorizado a compor o repertório temático de nossa literatura, mas não 

deveria ser um dogma que a empobrecesse (MACHADO DE ASSIS, 1994, p. 804). 

Assim, em Helena, a partir da personagem feminina de mesmo nome, pretende-se 

tornar visível a significância do papel feminino num contexto modelado pelo perfil da 

mulher dócil, diligente, reservada, educada, como se apresenta a mulher romântica e a 

questão da visão da sociedade burguesa e patriarcal da época e ainda é contingente; assim, 

o interessante é pela personagem desmascarar também essa sociedade. 

Isto evidencia Machado de Assis como um autor completamente consciente no seu 

tempo. Se ele fora romântico no início de sua carreira, não devia isso a inconsistência da 

inexperiência, mas a consistência de um autor cônscio que escrevera conforme a 

necessidade de seu espírito de época com uma cosmovisão crítica de sua própria realidade. 

Ou seja, diante das vanguardas porque dialeticamente passou, mostrava-se desde então, 

primordialmente moderno. 
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No presente estudo busca-se pesquisar ―objetivamente‖ elementos do romance que 

fariam parte de uma concepção de nação literária proposta por Machado de Assis, assim 

como na escritura clássica, onde a mulher é envolvida como metáfora de formação por um 

não heroísmo cultural, à semelhança do mito da Helena grega, analisando-a com uma 

abordagem do feminino mítico como imagem de nação, identificando no romance uma 

narrativa de brasilidade, discutindo a retórica da morte e da perda refletido nesta literatura 

e observando o pseudo-incesto como metáfora de nossa dramatização cultural. 

Como metodologia, utilizar-se-á a abordagem de Walter Benjamin (1992), que 

permite análise do discurso de nação. Benjamin utiliza-se do anjo de Paul Klee para refletir 

concernente à tarefa do historiador.  Walter Benjamin optou por um modo de exposição de 

seu pensamento sobre a história, fundamentado na construção de imagens e alegorias, sem 

que seja preciso recorrer ao formalismo da investigação metodológica, preso às regras e às 

leis convencionais enraizadas na estrutura representacionista do conhecimento. 

Entendemos que a associação é significante, porque tanto a literatura como a 

história, utilizam-se da narrativa. Vejamos como Benjamin (1994) desenha seu anjo: 

Há um quadro de Klee que se chama Ângelus Novus. Representa um anjo que 

parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão 

escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter 

esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma única 

cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula 

incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de 

deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade 

sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais 

fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele 

vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade 

é o que chamamos progresso (BENJAMIN, 1994, p. 226). 

 

Benjamin ab-roga a idéia de uma marcha irrefreável em direção ao futuro, proposta 

pelo progresso, de uma marcha que simplesmente atravessa as eras, insensível ao 

cruzamento dos fatos (BENJAMIN, 1994, p. 229).  
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A alegoria para Benjamin é um gênero literário que deve ser compreendido como 

uma narrativa acerca de uma condição histórica contemporânea, na qual há um forte 

sentimento de perda e revelada transitoriedade, simultâneas a um desejo contínuo e 

insaciável pela apropriação de um passado histórico, que na verdade é mítico, para 

suportar, sustentar, uma esperança permanente de redenção vindoura. (BENJAMIN, 1994). 

Torna-se então inconveniente pensar a nação apenas no âmbito de suas fronteiras, 

mas pensá-la como objeto literário que deve ser entendido como uma alegoria nacional que 

referencia o inconsciente coletivo em uma unidade social.  

As alegorias não apenas expressam um desejo por um passado glorioso e autêntico; 

elas, simultaneamente, expõem o seu desaparecimento. Desse modo, pode ser 

analiticamente produtivo pensar os patrimônios culturais como alegorias por meio das 

quais idéias e valores classificados como ―nacionais‖ vêm a ser visualmente ilustrados na 

forma de objetos, coleções, monumentos, cidades históricas e estruturas similares 

(GONÇALVES, 1996). 

Recorrendo às alegorias machadianas, busca-se, como recurso metodológico, 

tematizações de trechos da obra objeto de estudo, que interessem aos temas aqui abordados 

como condições de argumentação para um diálogo com os conceitos benjaminianos. 

O romance Helena torna-se uma peinture – ou tableaux – que reuniria em ficção os 

anseios explicativos da catástrofe daquela nação literária. O estigma da morte subjetivada 

no romantismo encontra na personagem machadiana a própria figura de seu nascimento 

aparentemente bastardo, deserdado e sem significado, deslaçada da nação literária do 

arcadismo, sem herança de escrita que encontra na família Vale o significado de sua 

existência. Porém, a possibilidade violenta do pseudo-incesto lhe causa a própria 
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destruição. Nela, o anjo da história de Benjamin. entenderá que os traços da jovem tipifica 

o nascimento de qualquer nação, não somente daquela que ele investiga particularmente.  

Para Wander Miranda (1994, p.31) a narrativa da nação é um jogo sutil entre 

lembrar e esquecer. Portanto, na origem da formação de uma nação, a brutalidade 

imperante, marcada pelo derramamento gratuito de sangue, imprime a barbárie na 

imaginação coletiva de modo que a unidade não pode ser constituída sem o exercício do 

esquecimento. Helena é uma personagem que busca esquecer a brutalidade de um passado 

miserável refugiando-se ardilosamente em uma família burguesa sustentando o engodo de 

ser herdeira do patriarca. 

A figura dessa herdeira mostra que nenhuma nação vive sem o seu próprio passado, 

a ficção trata de transformar os agentes da brutalidade em grandes personagens históricos, 

heróicos, e acontecimentos importantes, assim como ela mesma insiste em dignificar-se. 

Somente depois, aqueles interesses comuns, que na verdade eram incomuns, tornam-se 

elementos fictícios da unidade. O passado torna-se uma lembrança mítica e o presente um 

plebiscito diário. Neste sentido, o Anjo percebe que a mocinha transforma-se no próprio 

mito de seu passado efetivando seu plebiscito pelo logro da dualidade de ser irmã ou 

amante. 

José Gonçalves diz: 

De certo modo, podemos pensar qualquer texto literário, pintura ou performance 

dramática como alegoria, ou explorarmos a sua dimensão alegórica, já que esta 

jamais existe isoladamente como uma qualidade intrínseca a determinada obra, 

mas sempre de modo complementar a outras dimensões de representações (por 

exemplo, a representação realista). (GONÇALVES, 1996, p. 27) 

  

Neste caso, o texto literário em estudo será visto como meta-história que reúne 

ficcionalmente as representações caóticas e arbitrárias da sociedade para dar-lhe coerência 

existencial que a interrogue. Neste caso, as narrativas tornaram-se patrimônio nacional ao 
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relatarem instintos nativos de apropriação e perda, posto que este patrimônio ao tornar-se 

alegoria redime a nação produzindo a formação do imaginário nacional. 

As práticas de preservação cultural da nação estão associadas a narrativas 

elaboradas quando, conforme dado contexto, os valores nacionais estão em risco de 

desaparecimento. A perda pressupõe uma situação original de continuidade esmagada pela 

história em seu contínuo processo de destruição. A narrativa tem por missão proteger esses 

valores ameaçados e redimi-los em uma dimensão de permanência e transcendência. No 

entanto, ao mesmo tempo que as narrativas protegem os valores nacionais, elas também 

desencadeiam o processo de perda e desintegração quando são apropriadas indevidamente 

para expressarem  uma tradição nacional conforme a resolução de um grupo específico que 

despreza outras narrativas em favor de seus pressupostos teóricos de cultura, civilização, 

tradição, língua e identidade (GONÇALVES, 1996, p. 27). 

Desse modo, a perda não é exterior, mas parte da dialética das ―estratégias 

discursivas de apropriação de uma cultura nacional.‖ Ela existe a partir do momento em 

que se elege uma narrativa com o cuidado de objetificar uma categoria sócio-política com 

o medo de que ela seja perdida. Pleonasticamente, a retórica da perda decorre do cuidado 

de que determinada categoria objetificada de narrativa seja perdida.  
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CAPÍTULO 1 – CONTEXTUALIZAÇÕES 

 

Inicialmente, a fim de que se possa realizar uma análise literária da obra de 

Machado de Assis, considerando-se o contexto temporal, assim como as realizações 

estéticas, torna-se importante o recurso a um pensamento que não se baseie sobre as 

amarras da cronologia que ainda insiste em estabelecer a linearidade da história da 

literatura. 

A Literatura, como um saber, constitui-se em um cânon aberto de obras autônomas 

e independentes, mas interligadas por denominadores comuns, aliadas por um sistema que 

comporta o reconhecimento de aspectos dominantes ou ―universalizantes.‖ As 

manifestações recursivas que interseccionam temas e imagens, alguns elementos da 

natureza social e psíquica se manifestam historicamente, e a-historicamente, estabelecendo 

a literatura como o inventário imagético e orgânico da civilização. A fórmula que constitui 

as obras é aparentemente simples: há um produtor em interação, consciente de seu papel; 

um público formado por diferentes receptores que formam diferentes tipos de público; e 

um mecanismo transmissor – a linguagem – que realiza a interdependência entre o autor e 

o leitor. O fruto desse intercâmbio é um tipo de comunicação inter-humana que se 

manifesta como sistema simbólico capaz de expor ―as veleidades mais profundas de um 

indivíduo.‖ (CÂNDIDO, 2000). 

De acordo com Foucault (2002), a Literatura, enquanto fenômeno moderno que se 

organiza como discurso, resulta do poder disciplinar dos séculos XVIII e XIX. É nesse 

momento da história moderna na qual o cotidiano passa a ser ―discursivizado,‖ ocupando 

espaços específicos, imbricados nos discursos vigentes, e articulando-se como um domínio 

específico da linguagem, distinguindo-se de outros textos, mas ao mesmo tempo 

produzindo um modo de institucionalização. 
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Para Foucault (2002), é a inserção da obra em seu contexto e a sua conseqüente 

leitura que irá atribuir-lhe a capacidade ou não de ser tomada como exemplo de arte 

literária. 

Portanto, a escrita estética pode apresentar a abordagem do artista diante dos 

anseios humanos e da realidade. Todavia, o artista trata de aspectos do mundo real, ainda 

que queira descrever ou narrar o que realmente aconteceu, aquilo que escreve é arte, é 

estética e é ficção. Os seres, as coisas e os fatos só existem a partir do texto, sem, no 

entanto, deixar de serem possíveis ao mundo real. 

Machado de Assis mostra bem essa postura diante da realidade humana: a sua 

ficção da realidade é criada a partir de personagens aparentemente reais, inseridos em 

contextos passíveis de serem também reais; porém, essa apreensão do real ocorre porque o 

escritor maximiza a realidade nas características dos personagens, ficcionando e 

teatralizando os dramas apenas como possíveis de serem também encenados em um 

contexto real. 

Como estética, um fato literário pode ser considerado histórico, desde que se 

entenda que não é ―história pura‖, como documento ou testamento da historiografia. É 

histórico porque a estória encenada por uma sociedade é o substrato da narrativa. Sendo 

assim, eventos narrados como elementos sociais, econômicos, políticos, religiosos e morais 

de um povo podem contribuir para o estudo de uma nação, desde que se entenda que esta é 

também uma ficção na história. É a análise desses eventos amalgamados ao texto que 

permitirá uma crítica da história. Linda Hutcheon (1989, p. 11), defendendo que a estética 

assume significado eclético, comenta: 

As formas de arte têm demonstrado cada vez mais que desconfiam da crítica 

exterior, a ponto de procurarem incorporar o comentário crítico dentro das suas 

próprias estruturas, numa espécie de autolegitimação que curto-circuito o diálogo 

crítico normal, mesmo quando elege o passado como cenário (através de 
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personagens históricos de maior sentido para uma história restrita). Talvez aí, 

mais claramente, esse tipo de produção não se poupe de questionar ―para onde 

caminhamos?‖ [Parece] que, de forma mais evidente, [o que] se revela nessas 

obras ficcionais são as teias problemáticas que ela [a literatura] 

premeditadamente espalha a sua volta. 

 

Helena é um romance romântico. Tem como ponto de partida as idealizações de seu 

autor acerca das características submissas da mulher e das características da sociedade 

burguesa da época impostas pelo romantismo. Todavia, a personagem titular e central está 

além desse modelo. 

Isto é perceptível à obra, quando se busca analisar, além do diálogo ―substrativo‖, 

as discussões estéticas, políticas e ideológicas impostas pela História da Literatura 

Brasileira do século XIX e com isso compreender o momento literário vivido por Machado 

de Assis. 

A literatura é a ficção que integra a história ficcional do homem, transmitidas 

gerações após gerações como realidade, mas é criação que ilustra ou alegoriza os moldes 

de uma época. Abre vanguardas da revolução dos costumes, assume a função de 

transgressora quando rompe com a ordem estabelecida, denunciando fatos pelo diálogo dos 

denominadores comuns que apresentam o texto estético como Literatura, e esta como um 

sistema, um saber. Helena de Machado de Assis representa tudo isto. 

A escritura termina por viabilizar uma questão ética, porque narrar ou tornar-se 

narrativa, subtende em compreender este ato como ato de liberdade e ato que dá valor e 

sentido a existência reprimida. 

É assim que Helena, uma vez retirada do claustro canônico do romantismo 

brasileiro, pode representar um instrumento de reflexão à nação. Porque se crê que ela é 

também fundamental para expressar, simbolicamente falando, a sensibilidade e a visão de 

mundo de nosso povo. É conhecimento, saber e observação dos sentimentos 
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experimentados ontem e experimentados hoje. Helena como um país real grita pelos seus 

direitos, expõe seus desejos reprimidos, seus cárceres privados. Como nação inconclusa 

que é, quer emancipar-se. 

A esse respeito, Nascimento (2003) afirma que: 

(...) a ficção não pode estar alheia a cenários de mudanças de paradigmas. Aliás, 

a literatura nunca esteve. O que muda é a intensidade com que a literatura se 

volta para o próprio processo, não descurando, contudo, do olhar crítico ao 

universo em que se insere. 

 

Emerge ainda no século XIX, durante o período do romantismo, a idéia de que o 

texto literário deve ser parte de uma série especial, distinto de outros textos e das retóricas 

correntes, concomitante ao pensamento de que a literatura serve como uma estratégia para 

legitimar uma classe social e artística. Anteriormente, porém, nunca houve a necessidade 

dessa especificação, dado que ainda não havia a compreensão sistemática de que a 

literatura consistisse em um ato de transgressão em si, já que ainda não havia a consciência 

do texto estético como arte específica.  

A posição de Foucault a esse respeito tende a seguir dois rumos que se 

complementam: de um lado, enquanto estratégia de poder, a literatura encontra-se ao lado 

dos discursos privilegiados socialmente, já que a mesma não se estabeleceu como um 

discurso capaz de ser ponto de resistência nos jogos de força do poder; de outro lado, 

sugere ainda que o século XX institucionalizou a literatura como o lugar da transgressão 

(FOUCAULT, 2002).  

Portanto, esse processo de institucionalização da literatura que a exclui como lugar 

de transgressão na história da literatura, conforme Michel Foucault (2001), tornou-se uma 

abordagem em que se recusa a própria literatura. Esta recusa envolve quatro etapas: 1) em 

negar a literatura do outro, criando um sistema literário hermético em si mesmo e limitado 
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para a necessária legitimidade e permanência da literatura; 2) em negar ao outro o direito 

da escritura e recusar o trabalho literário dela procedente como um meio de manter o 

mesmo padrão estético literário em limites recomendados por aquele momento delineado 

pela história da literatura; 3) pôr em causa o próprio direito de ser e fazer literatura, para 

gerar mudança de valores estéticos redundantes e pleonásticos em si mesmos; 4) negar-se a 

produzir ou declarar, no uso da linguagem literária, algo que não seja trucidar a própria 

literatura. 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO DESSA OBRA MACHADIANA 

O objetivo central dessa tentativa de abordagem histórica é apresentar linearmente a 

diretriz da evolução do pensamento sobre o tema em questão e arriscar explicar por que 

algumas idéias se sobressaíram em detrimento de outras. Embora não seja de exímia 

importância conhecer o contexto em que Machado de Assis escreveu para condicionar uma 

interpretação de sua vida e obra. No entanto é necessário reconhecer as idéias e obras de 

um homem levando em consideração o substrato histórico que permeia sua obra. Mesmo 

que seja possível explicar uma obra ou idéia como independente do contexto social e 

cultural de seu criador; de seu desenvolvimento e experiência como ser humano entre 

outros seres humanos.  

Desta forma, essa compreensão linear do pensamento de um homem, demanda-se 

da análise de suas obras reinventando os olhos de seu tempo, buscando percorrer sua 

trajetória e trazer à luz as possíveis tensões e os possíveis limites expressos nos conceitos e 

categorias de sua época.  

Conforme Sevcenko (2003), a literatura no Brasil poder-se-ia chamar-se de uma 

literatura de compromisso ou engajada. A necessidade de construir uma identidade 

nacional após três séculos de colonização fez com que os autores utilizassem da literatura 
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como uma ferramenta para atingir esse objetivo. O surgimento do Estado-nação moderno, 

que é formado em contraposição a outros Estados-nação, teria sido um motor para a 

construção nacional das humanidades e melhoramento da cultura, uma vez que estes 

fatores permitem uma maior consciência de "povo" fornecendo para esse efeito, a base 

ideológica necessária para justificar a diferenciação entre os povos. 

A estrutura literária, se a concebermos como estrutura ideológica, pode exprimir a 

realidade sócio-econômica que a cria, mas realiza-a seguindo seu curso natural, específico 

e particular. Seu teor imanente pode também exprimir as reflexões de outros círculos 

ideológicos, sejam eles éticos, epistemológicos, políticos, religiosos, etc. Isto significa que 

o seu conteúdo expressa a ideologia adotada pelos olhos do leitor que associa as formações 

ideológicas de outras áreas do saber. É naturalíssimo entender que uma obra sempre gera 

novas formas, novos signos das relações ideológicas. Estes signos são obras de arte, os 

quais podem ou não tornarem-se parte da vida social que circunda o homem. A reflexão de 

que a obra literária constitui fenômenos singulares de algo externo a ela depende do olhar, 

sua função não pode ser reduzida a simplesmente oferecer textos provas de amostragens 

ideológicas. A obra literária tem um papel ideológico ao seu próprio modo, independente 

do contexto sócio-econômico que lhe foi contemporâneo. (BAKHTIN e MIEDVIÉDIEV, 

1978, p. 68). 

Faz-se importante, contudo, salientar que não se defende que a obra de Machado de 

Assis encontra-se totalmente dependente das circunstâncias e contextos de pensamento de 

sua época, não se reduzindo a uma simples mimesis ou reflexo de valores, mas ao mesmo 

tempo, não se pode negar a importância de determinada realidade por ele vivida no teor do 

seu pensamento. 
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Assim sendo, a obra machadiana não se reduz a mera expressão ou reflexo de sua 

época, nem se deixa diluir num consumo destrutivo, antes é reveladora e fundadora: 

descobre um novo mundo, abre uma nova época. 

O início do Século XIX marca a chamada modernidade, caracterizada pela 

mudança de valores e de comportamentos, sobretudo no que diz respeito à transformação 

do ambiente da cidade, passando a mesma a ter o que é hoje denominado de ambiente 

urbano, gerando uma necessidade de adaptação ao novo, ou seja, às ruas, ao tráfego, aos 

novos ícones da sociedade produzidos pela revolução industrial. 

Esse período é marcado por uma série de modificações, nas quais os modos pré-

concebidos de existência encontram-se em processo de ruptura, e as certezas existentes 

acerca do mundo não mais se aplicam.  Concepções tradicionais e milenares perdem 

significado em face das novas tecnologias, enquanto a própria condição de ―ser humano‖ 

passa por mudanças cada vez mais agudas.  

A transformação do mundo, bem como a evolução natural da arte, da ciência e da 

tecnologia, permite que a literatura também seja submetida a mudanças significativas. 

Assim como o homem está sujeito a esse processo, a literatura é concomitantemente uma 

expressão do estado desse homem sujeito que também agoniza com as metamorfoses 

temporais que se acumulam com mais rapidez e freqüência do que imaginamos. 

No século XIX, os dois principais movimentos relacionados pela História da 

Literatura tradicional são: o Romantismo, cuja origem retoma o século XVIII; e o 

Realismo, cuja influência alcança o século XX. Ambos movimentos, influenciados pelas 

vanguardas revolucionárias do período, davam aos autores ampla liberdade discursiva. 

Antônio Candido e José Aderaldo Castelo assim descrevem o Romantismo: 
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O sentido da aventura e da criação individual é a única lei imposta pelo 

romantismo, o que permite que cada escritor possa conceber a sua poética. 

Dominante na primeira metade do século XIX, o movimento apresentaria assim 

uma grande multiplicidade de atitudes e características. Daí, talvez, não ter 

chegado a elaborar uma poética que totalizasse as suas características e 

inovações, o que foi compensado pela ação unificadores das grandes figuras 

românticas (CANDIDO e CASTELO, 1996, p. 157). 

 

Os mesmos autores dizem acerca do movimento literário seguinte, o Realismo: 

Esse período foi marcado, no início, por um denominador comum, que constitui 

a base das várias manifestações particulares, na prosa e na poesia: a oposição ao 

romantismo, que se desdobrou em algumas tendências gerais, como o realismo e 

o naturalismo na prosa, o parnasianismo na poesia (CANDIDO e CASTELO, 

1996, p. 285). 

 

Em termos genéricos é comum atribuir ao Romantismo a valoração ao mundo 

fantástico, rebuscado e dos enfeites e ao Realismo a valoração ao mundo real, à sociedade 

factual e ao materialismo. Respectivamente, o primeiro negaria a objetividade crítica e o 

segundo negaria a subjetividade idealista. É fato que há diferenças entre os dois 

movimentos e que os dois são marcados por uma ruptura enunciativa. Todavia, a stricto 

sensu não representa de fato o que ocorre, nenhuma produção estética da escrita pode ser 

identificada com um movimento de forma absoluta. Sempre existiu a tendência de 

quererem reproduzir obras tentando imprimir nelas traços observados do mundo real, o 

realismo sempre foi uma temática da criação literária. (CANDIDO e CASTELLO, 1996, p. 

285). 

Bosi (2006) e Afrânio Coutinho (2004) dividem a obra de Machado de Assis em 

dois momentos: o momento da juventude e o momento da maturidade. Durante muito 

tempo afirmou-se do primeiro como romântico e do segundo como realista.  Todavia, o 

autor não se ajusta a qualquer dos dois. Ironicamente, durante seu momento romântico, o 

escritor opera uma crítica ao romantismo e durente o realista opera uma crítica ao realismo. 

Essa dificuldade descreve-se através de Otto Maria Carpeaux:  
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Não classificarei como ‗realista anti-romântico‘ o romancista e contista Machado 

de Assis, ironista sutil e perscrutador fundamente [sic] pessimista das almas, em 

que se descobriram elementos de Swift, Maupassant, e Thomas Mann. É um 

‗inclassificável‘ fora das tendências de sua época, embora seus personagens e 

ambientes sejam brasileiros e da época. Já foi muito traduzido. Sua 

‗intemporalidade‘ será, um dia, problema difícil para os teóricos da crítica 

literária (CARPEAUX, 1977, p.159). 

 

O momento em que situamos Machado é menos importante para descrevê-lo que 

para apreender o tipo de diálogo que ele estabelece com o seu tempo. Refletir Machado de 

Assis aludindo a uma relação direta entre o momento em que foram escritas suas obras e o 

tipo de estética produzida por ele é, sem dúvida, uma tarefa pouco profícua. Enfim ele 

continua a ser um ―inclassificável‖; mesmo assim, boa parte da crítica literária machadiana 

insiste em relacionar a obra sob as alcunhas dos dois momentos: o Machado jovem e o 

Machado maduro. 

Trazendo essa discussão para a obra machadiana, vale lembrar que Helena é um 

romance que a tradição da História da Literatura considera, segundo o rigor estético, uma 

obra romântica. Por esse motivo, é de esperar que o livro apresente certos modelos 

estéticos românticos.  Mas não é exatamente isso que ocorre, na verdade, há indícios 

comprovadores ao longo de todo o romance que revelam o desdém que o enunciador 

demonstra pelo Romantismo e movimentos afins.  

Através da sua narrativa, Machado de Assis coloca a obra em juste milieu com o 

Realismo, desmistifica a estética romântica, o excesso, e o faz atuar tanto na manutenção 

como na ruptura, apoplexia, do modelo literário vigente, estabelecendo-a como 

fantasmagoria imagotípica de uma nação literária através da protagonista que, apesar de 

heroína, fisicamente bela e prendada nas artes, é uma entidade pessimista, violadora dos 

sistemas autoritários, egoísta, autodestrutiva e descontínua. 
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O Dr. Camargo é o personagem que assume o discurso realista ora transitado do 

romantismo. Tendo declarado que Helena seria uma lacuna ou excesso, introduzindo os 

fatos por uma apoplexia fulminante, define a personagem titular ao romance como um 

erro! (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 274). O discurso de Camargo deve ser encaixado 

em uma perspectiva autoral em expor o romance como uma tentativa conflituosa de unir 

dialeticamente Romantismo e Realismo. O que seria designar-lhe como um erro. Portanto, 

obra e protagonista desarmonizam-se com a ideologia ―camarguiana‖:  

O conselheiro falou-me algumas vezes do projeto de reconhecer Helena; 

procurei dissuadi-lo, [...] Não me tenho por homem mau; contudo, entendo que a 

sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão (p. 279). [Dito também 

em:] — Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele [Camargo], 

e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não 

passaram do puro sentimento (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 276). 

 

Em parceria com Camargo está D. Úrsula, irmã do Conselheiro, eminentemente 

severa a respeito dos costumes reprovara todo ato do conselheiro, leitora do Saint-Clair das 

Ilhas
2
. A menção deste escrito romanesco na obra machadiana é geralmente aplicada a 

personagens recessivos, medíocres e enfadonhos como o livro.  

Nestes traços está a tia ―cinqüentona‖ hostil para reconhecer Helena como sua 

sobrinha, designada como um ato de usurpação, um péssimo exemplo que podia receber 

parte de sua herança sem a necessidade de passar pela porta. Resistia em conviver com 

uma bastarda na família. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, 

legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não o entendia D. Úrsula, 

nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 278). 

                                                           
2 Novela moralíssima de Elizabeth Helme, c. 1812, que se tornou mais célebre por sua tradução no francês 

Madame de Montolieu, 1751-1832, que no inglês como língua original. Este romance preterido por D. Úrsula 

aparece também em Quincas Borba e é lido por D. Tonica (p. 757) e em Anedotas Pecuniárias (p. 432-434).   
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Essa crise vivida entre sentimento e razão na escritura do romance é sintoma de 

uma doença dialética que se representa por uma perspectiva transitória e fugidia, paralela e 

contingente a uma miragem de eternidade e imutabilidade que forma desde já um design 

modernista, uma endemia vivida pelo narrador onisciente e prontamente latente em 

Machado como escritor consciente e já amadurecido em sua ficção.  

É desenganar. Gente que mamou o leite romântico pode meter dente no rosbife 

naturalista; mas em lhe cheirando a teta gótica e oriental, deixa o melhor pedaço 

de carne para correr à bebida da infância. Oh! Meu doce leite romântico! 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 563) 

Não peço, decerto, os estafados retratos do Romantismo decadente, pelo 

contrário, alguma coisa há no Realismo que pode ser colhido em proveito da 

imaginação e da arte. Mas sair de um excesso para cair em outro, não é regenerar 

nada; é trocar o agente da corrupção. (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, 

p.912) 

 

Sua visão crítica aos movimentos não lhe permitia radicalizar entre um movimento 

e outro. Ambos os movimentos eram corruptores, o excesso devia ser evitado para que a 

verdade estética não fosse sacrificada ao ser confundida como uma fotografia da realidade, 

sua visão focava na realidade, mas excluía o realismo como produção do real. 

Isto quer dizer que Machado em Helena insiste em brincar com ambas  perspectivas 

buscando neutralizar aquilo que poderia ser caracterizado como verdade literária, pregada 

com veemência pelo movimento realista.  

 

1.2 MACHADO DE ASSIS E O ROMANTISMO BRASILEIRO 

 

O Romantismo, em geral, surgiu em oposição aos padrões da tradição neoclássica. 

No lugar ocupado pela razão surge a emoção, o sentimento, a sensibilidade, a imaginação. 

Esse estilo de arte e de vida dominou o ocidente entre a metade do século XVIII e a metade 

do século XIX. 
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O século XIX caracterizou-se como um período de grandes mudanças, com o 

desenvolvimento do capitalismo industrial, o crescimento das cidades e a afirmação da 

burguesia como classe dominante. A ascensão econômica, política e social da classe 

burguesa, aliada a um conturbado momento de conflitos armados como a Revolução 

Francesa e as guerras napoleônicas, contribuiu decisivamente para o surgimento de um 

movimento literário que expressara artisticamente aquele período. 

No Brasil, a chegada da família real portuguesa (1808) e, logo após, o processo de 

Independência (1822), mexeu com a expressão literária e cultural do país. O Rio de Janeiro 

tornou-se sede do governo português, que abriu espaços para a divulgação e a criação de 

uma cultura e literatura nacionais. Isso ocorreu por meio da abertura dos portos ao 

comércio livre com o mundo; da abertura da Imprensa (Imprensa Régia) e prelo, 

imprescindíveis para a divulgação da literatura, cultura e política; organização de 

instituições de ensino, principalmente ensino superior; criação de uma biblioteca, a 

Biblioteca Real; tanto quanto a chegada de pintores e escultores franceses. 

Quando a Independência foi alcançada em 1822, um espírito de euforia cultural, 

uma necessidade de ―auto-afirmação‖ nacional tomou conta do país. É fundada a 

Faculdade de Direito de São Paulo e Olinda (1827). Assim, os estudantes brasileiros não 

precisavam mais estudar fora do Brasil, a formação intelectual dos jovens pôde ser 

consolidada no seu país de origem: 

Antes, era moda estudar em Coimbra. O hábito se manteve ainda algum tempo 

depois da Independência, em 1822. Passados alguns anos, porém, os moços, 

movidos pela vontade de construir e modernizar o novo país, preferiam os 

ambientes acadêmicos nacionais, sobretudo os de Recife e de São Paulo 

(AGUIAR, 1997, p. 32) 

 

Após a Independência, a abdicação de D. Pedro I foi importante para o processo de 

conscientização nacional dos escritores brasileiros: 
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Após a abdicação de D. Pedro I (1831) e o Ato Adicional de 1834, nossos 

escritores tomaram consciência de sua função na cultura brasileira: definir e 

sedimentar o espírito de nossa nacionalidade. (RODRIGUES, CASTRO e 

TEIXEIRA, 1979, p. 73) 

 

Tudo isso contribuiu para a consolidação do espírito nacionalista que pairava sobre 

o país. A história do Brasil, sua vida social e econômica, seu povo, suas matas foram temas 

que começaram a ser abordados devido a grande curiosidade gerada acerca do país. 

 Afrânio Coutinho (1986, p.36) afirma que:  

[...] o Romantismo brasileiro foi inicialmente (e continuou sendo em parte até o 

fim), sobretudo nacionalismo. E nacionalismo antes de mais nada era escrever 

sobre coisas locais. Daí a importância da narrativa ficcional em prosa, maneira 

mais acessível e atual de apresentar a realidade, oferecendo ao leitor maior dose 

de verossimilhança e, com isso, aproximando o texto da sua experiência pessoal. 

 

O Romantismo foi fundamental no processo cultural brasileiro. Pode-se dizer que 

foi a maior época de ascensão da cultura do Brasil e a época mais importante da história da 

cultura brasileira. 

Além de um processo cultural, o Romantismo foi importante para o processo 

literário, pois através dele o país conquistou sua independência literária, com a liberdade 

de expressão e pensamento, valendo-se de uma linguagem simples e acessível, que atendia 

à necessidade do público burguês.  

Essa burguesia estava em ascensão e foi o público quem mais patrocinou a 

literatura romântica, proporcionando aos escritores um novo meio de ganhar dinheiro e 

popularidade. 

O Romantismo se desenvolveu fortemente no Brasil e consagrou escritores como 

grandes representantes da sua estética. Mas as transformações sociais e tecnológicas 

continuaram em ritmo acelerado e a estética romântica mostrava-se insuficiente como 

forma de expressão artística. Na segunda metade do século XIX, o Romantismo já dava 
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claros sinais de esgotamento, de incapacidade de expressar os sentimentos de um homem 

que buscava adaptar-se aos novos tempos. Poetas, escritores e críticos procuravam 

encontrar uma nova linguagem, mais ligada ao cientificismo e racionalismo, idéias muito 

disseminadas naquele momento, linguagem que viria a se materializar no Realismo-

Naturalismo. 

Efetua-se esse breve comentário sobre o momento cultural que o Brasil vivia no 

final do século XIX para começar a falar das posturas que Machado de Assis assumiu 

diante daquele período. Mesmo iniciando sua carreira literária dentro do período 

romântico, o autor possui uma produção que transcende e problematiza os parâmetros 

dessa estética.  

Ao analisar o romance brasileiro, Machado mostrava que, apesar de existirem bons 

autores, esse gênero estava amarrado ao sentimentalismo, às imagens da natureza e de 

costumes e que romances de análise eram muito difíceis de serem encontrados, já que 

ainda não eram compatíveis com a nossa insipiência literária. 

Machado buscava uma abertura, uma liberdade de criação para os autores; queria 

também uma evolução, uma independência da nossa literatura em relação aos padrões 

românticos importados da Europa, como observamos no seguinte trecho:  

O que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o 

torne homem do seu tempo e do seu espaço. [...] é mister que a análise corrija ou 

anime a invenção, que os pontos de doutrina e de história se investiguem, que as 

belezas se estudem, que os senões se apontem, que o gosto se apure e eduque, e 

se desenvolva e caminhe aos altos destinos que a esperam (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, vol. 3, p.804). 

 

Machado de Assis denuncia algumas causas para o desencanto com o Romantismo: 

exaustão do uso da forma, o desenvolvimento científico, os pensamentos dos naturalistas, 

além do pensamento pessimista dos românticos, que contrariava os ares de modernidade 
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que começava a suspirar. Mostrava que os estudiosos e poetas buscavam uma definição 

para a nova estética e que isso significava acalorados debates na procura pela teoria e ideal 

novos. Machado acreditava que, apesar das tentativas de negação ao Romantismo, a 

produção daqueles poetas ainda se encontrava muito impregnada daquele movimento 

literário, com fortes traços dos mestres Vítor Hugo e Baudelaire, principalmente na escola 

condoreira: Castro Alves, Tobias Barreto, Castro Rebêlo Júnior, Vitorino Palhares, entre 

outros (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p.835). 

O autor de Helena conclui que se vivia um momento de transição, portanto, era 

natural que os poetas ainda não tivessem conseguido se desvencilhar da fórmula romântica 

e que, por isso, o paradoxo novo-velho tinha presença marcante nessas produções:  

Finalmente, a geração atual tem nas mãos o futuro, contanto que lhe não afrouxe 

o entusiasmo. Pode adquirir o que lhe falta, e perder o que a deslustra; pode 

afirmar-se e seguir avante. Se não tem por ora uma expressão clara e definitiva, 

há de alcançá-la com o tempo; hão de alcançá-la os idôneos (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, vol. 3, p.836). 

 

Todavia, se por um lado Machado critica o exaurido padrão romântico, que tolhia a 

criatividade dos autores, por outro não considerava o Realismo como a redenção para as 

dificuldades do fazer literário e advertia que se deveria conhecer melhor a nova escola 

antes de incorporá-la definitivamente. Esse posicionamento fica bastante evidente no 

seguinte trecho: 

Resta-me concluir, e concluir aconselhando aos jovens talentos de ambas as 

terras da nossa língua, que não se deixem seduzir por uma doutrina caduca, 

embora no verdor dos anos. Este messianismo literário não tem a força da 

universalidade nem da vitalidade; traz consigo a decrepitude. Influi, decerto, em 

bom sentido e até certo ponto, não para substituir as doutrinas aceitas, mas 

corrigir o excesso de sua aplicação. Nada mais. Voltemos os olhos para a 

realidade, mas excluamos o Realismo, assim não sacrificaremos a verdade 

estética.  

[...] Ora, o realismo dos Srs. Zola e Eça de Queirós, apesar de tudo, ainda não 

esgotou todos os aspectos da realidade. Há atos íntimos e ínfimos, vícios ocultos, 

secreções sociais que não podem ser preteridas nessa exposição de todas as 

coisas (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p.913). 
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Sob essa percepção crítica, a obra em estudo inicia com a seguinte Advertência: 

Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras, que 

não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que compus e imprimi, 

diverso do que o tempo me fez, correspondendo assim ao capítulo da história do 

meu espírito naquele ano de 1876. 

Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era 

particularmente prezado. Agora mesmo, que há tanto me fui a outras e diferentes 

páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro 

que, em nenhum caso, lhes tiraria a feição passada; cada obra pertence ao seu 

tempo. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 272). 

 

1.3 O REALISMO DE MACHADO DE ASSIS 

 

Afrânio Coutinho (1979, p. 24), concebe a abordagem da realidade na obra de 

Machado neste molde: 

Sua obra é dominada pelo senso estético, pelos valores estéticos. O que nela 

predomina não é a preocupação social, sem embargo de estar presente a imagem 

do social, a sociedade do seu tempo (...). Mas a realidade, o meio, para ele, 

constituíam apenas a base, a matéria-prima que, à imagem de todos os grandes 

artistas, ele transfigurava e transformava em arte. Para ele, a verdade histórica 

existia para ser transmutada em verdade estética. 

 

O realismo de Machado não se restringe à superfície documental dos fatos, visa 

alcançar algo além dos detalhes, estendendo seu alcance da instância particular para o 

geral, do microcosmo para um macrocosmo. Esse alcance da realidade humana, que não 

coincide com a descrição de detalhes circunstanciais, direciona a escrita de Machado para 

transcender os fatos narrados, relacionados com a construção de sua verdade (ficcional) 

subterrânea ao enredo. Como se para atingir a verdade do romance machadiano fosse 

preciso entrar no texto ―pela porta dos fundos‖. 

Para Antonio Candido (1996, p. 123) essa forma de realismo, que não se restringe à 

mimese dos fatos, pode ser mais fiel à própria realidade do que o realismo tradicional: 
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Se considerarmos realismo as modalidades modernas, que se definiram no século 

XIX e vieram até nós, veremos que elas tendem a uma fidelidade documentária 

que privilegia a representação objetiva do momento presente da narrativa. No 

entanto, mesmo dentro do realismo, os textos de maior alcance procuram algo 

mais geral, que pode ser a razão oculta sob a aparência dos fatos narrados ou das 

coisas descritas, e pode ser a lei destes fatos na seqüência do tempo. Isso leva a 

uma conclusão paradoxal: que talvez a realidade se encontre mais em elementos 

que transcendem a aparência dos fatos e coisas descritas do que neles mesmos. E 

o realismo, estritamente concebido como representação mimética do mundo, 

pode não ser o melhor condutor da realidade. 

 

Característica relevante desse tratamento dado à realidade na escritura de Machado 

é a quase ausência de descrições dos elementos composicionais exteriores, tanto no caso 

das cenas e paisagens externas, quanto das características físicas das personagens. Mesmo 

quando as descrições estão presentes, elas privilegiam e partem do ponto de vista interior, 

levando o leitor a uma apreciação do objeto de dentro para fora. 

Esse olhar que invade a superfície e que se foca na consciência da personagem 

descrita, ou melhor, narrada, não tem só a suposta capacidade de revelar a verdade, mas 

também e, principalmente, de criar uma imagem da verdade interior dessa personagem, 

imagem essa criada e transmitida de acordo com a consciência e as intenções do narrador. 

Na rara presença de elementos descritivos na escritura machadiana, Afrânio 

Coutinho (1979, p. 48) aponta a tendência dramática do autor: 

A tendência dramática de Machado o faz fugir do descritivo tanto no 

personagem quanto no exterior de cenas e paisagens. É o interior que, sobretudo 

lhe interessa, e os reflexos exteriores que o definem ou caracterizam.  

 

A tendência dramática que, segundo Coutinho, faz com que Machado evite 

descrições exteriores de personagens e cenários, vem ao encontro da análise de Bakhtin 

(2003) sobre os elementos da formação histórica do homem, percebidos por ele em quase 

todos os grandes romances realistas. As personagens machadianas são apresentadas de 

dentro para fora, refletindo, em suas transformações interiores, a formação histórica do 
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mundo, que se dá nelas mesmas e por meio delas, nos moldes que Bakhtin descreve ao 

analisar a imagem do homem no romance de formação do tipo realista. 

A proposta de Machado, de fugir do romance de costumes e criar o esboço de uma 

situação e o contraste de dois caracteres também é coerente com o conceito de Bakhtin 

sobre o acontecimento da vida no texto que, segundo ele, ocorre sempre na fronteira entre 

duas consciências, no ponto de intersecção e interação das consciências de duas 

personagens, na relação dialógica entre seus discursos. 

Segundo Afrânio Coutinho (1979), Machado encarava o realismo com reservas, 

condenando seus exageros da mesma forma como procedia em relação ao romantismo, 

porém, deixava-se impregnar por muitos de seus postulados e técnicas, como o método 

autobiográfico, a observação da realidade, a técnica dramática da narração, a estrutura 

orgânica, o enredo pouco rígido. 

Suas personagens e as situações vivenciadas por elas não eram fundamentalmente 

determinadas pelo meio, pela hereditariedade e por características étnicas, ou pelo 

momento histórico. É certo que esses elementos dialogam com as consciências 

representadas no universo romanesco criado pelos dois autores e se expressam por meio 

delas. Segundo Bakhtin, 

Não se pode transformar um homem vivo em objeto mudo de um conhecimento 

conclusivo à revelia. No homem sempre há algo, algo que só ele mesmo pode 

descobrir no ato livre da autoconsciência e do discurso, algo que não está sujeito 

a uma definição à revelia, exteriorizante. (BAKHTIN, 2003, p. 58) 

 

A autoconsciência do herói, ativa no romance, manifesta-se através de uma relação 

dialógica com os demais personagens e determina a ―realidade‖ do homem no realismo 

machadiano. A verdade última da razão relatada pelo cientificismo naturalista, 
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representada idealmente pela medicina, tem espaço apenas no romance como objeto de 

ironia:  

— Meu caro Estácio, disse ele depois, esse trocadilho de andorinhas e cabreiros é 

a coisa mais extraordinária que eu esperava ouvir a um matemático. Saiba que 

detesto igualmente a filosofia da obscuridade e a retórica dos poetas. Sobretudo, 

gosto que respondam em prosa quando falo em prosa. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 302-303). 

 

Aliado a isto, observa-se que outro olhar peculiar e distintivo do realismo 

machadiano é o ceticismo, observável não somente em sua literatura, mas também na 

crítica de Machado ao movimento realista colocando-o como um fenômeno passageiro, 

quase um modismo, que não se sobrepunha à expressão estilística peculiar às estéticas 

antecedentes, como o romantismo. O ceticismo machadiano é definido por Reis desta 

maneira: 

 
Para Machado de Assis, a afirmação do realismo não punha em causa o princípio 

da continuidade que regia a evolução literária. Escreve Machado no ensaio A 

nova geração: ―A extinção de um grande movimento não importa a condenação 

formal e absoluta de tudo o que ele afirmou; alguma coisa fica no pecúlio do 

espírito humano‖ (Assis, s.d., p. 100). O que estas palavras discretamente 

prolongam é o cepticismo axiológico que caracteriza 

o entendimento que do realismo faz Machado de Assis, cepticismo bem patente 

na crítica aos romances de Eça (…) Realce-se ainda o seguinte: a recusa 

machadiana do realismo deve ser entendida como rejeição de uma moda literária 

eventualmente passageira, mais do que como negação do real enquanto motivo 

de criação e de representação literária. Aquela expressão (já citada) ‗voltemos os 

olhos para a realidade‘ deixa-nos de sobreaviso relativamente à talentosa 

capacidade que o grande romancista evidenciará para, nos seus romances mais 

famosos, modelar um notável testemunho de aguda atenção a tipos, a costumes e 

a mentalidades da sociedade brasileira e burguesa finissecular, fazendo-o, 

todavia, sem dogmática filiação ideológica. Ainda que noutros termos, José 

Guilherme Merquior aludiu a essa propensão crítica, quando se referiu à 

―especificidade da posição machadiana‖ e ao ―uso poderosamente criativo de um 

velho gênero, o gênero menipeu, a sátira menipéia, o gênero cômico fantástico‖; 

tudo isto num contexto amplo de incorporação de técnicas realistas, ―porque 

também é preciso não abandonar simplesmente a idéia de que exista uma relação 

entre Machado de Assis e a tradição realista, porque a relação existe e é forte‖ 

(REIS, 2005, p. 288) 

 

Além da ótica cética, no realismo machadiano a realidade não se moldava a uma 

replicação dos fatos que ocorriam no mundo exterior: 
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Sobretudo, nele, a paisagem dominante é a do espírito humano, a região 

misteriosa e vária, a cuja sondagem especializou sua arte, transfigurando sua 

visão em mitos e símbolos. A introspecção e a sondagem psicológica punham à 

mostra uma nova espécie de realidade a que Machado aliou uma visão trágica da 

existência, persuadido de que à visão trágica se devem os maiores momentos da 

arte e de que a tragédia é o tema central da vida. Seu objeto precípuo era o 

homem. (COUTINHO, 1979, p. 32) 

 

Afrânio Coutinho (1979, p. 53) destaca a seguir os temas que recorrem com mais 

profundidade na obra machadiana: 

Talvez o grupo mais extenso e de maior ressonância entre os assuntos 

machadianos seja o dos que traduzem o sentimento trágico da existência, o seu 

pessimismo intrínseco e a sua inquietação metafísica: O pensamento da morte e 

sua dura contingência, a lei do perecível, a transitoriedade de tudo, a existência 

maciça do mal, a contradição essencial do homem, o caráter absurdo e inseguro da 

vida, a volubilidade dos julgamentos humanos, a loucura, a crueldade e o sinistro, 

a inconstância do ser humano, a relatividade das coisas, a natureza hesitante e a 

dubiedade do homem, a ingratidão humana, o predomínio do mal sobre o bem, o 

tédio, o dualismo do prazer e do desengano, seu reverso constante e inevitável, a 

ânsia da perfeição, da perenidade e da imortalidade e a verificação de sua 

impossibilidade, a relatividade da felicidade, a frivolidade e a natureza pérfida da 

mulher, a vaidade, o sensualismo e o egoísmo como os principais motivos da vida, 

o sonho como fuga à dura contingência terrena, a enganosa natureza do amor, a 

presença do adultério sob vários aspectos, a precariedade das teorias científicas e 

dos sistemas filosóficos, o contraste da infância e da morte, da abastança e da 

miséria, a franja de algodão dos mantos de seda (COUTINHO, 1979, p. 53). 

 

Estes temas discutidos nos romances de Machado, as imagens que ele captura por 

meio de sua escritura realista própria, fazem parte da coletânea dos sentimentos de nossa 

existência trágica e dos litígios ontológicos tecidos na alma humana. Em Machado, a alma 

humana é câmera pela qual se captura, em determinado instante, a realidade interna e 

externa. 
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CAPÍTULO 2 – HELENA: O LIVRO 

 

Conforme a crítica tradicional, Helena é parte do corpus do momento da juventude 

machadiana, também chamada de fase romântica, pois vincular-se-ia aos traços 

tradicionais do romance romântico para corresponder  às exigências de público burguês, 

acima de tudo feminino, enamorado pelo melodrama publicado pelos folhetins. 

Essa conclusão dá-se em virtude do aparato temático da obra: a obsessão pelo amor 

impossível, sacrílego e blasfemo, proibido pelas leis morais e sociais, solucionado pela 

renuncia absoluta à felicidade ou pela morte. Aparato também explorado por outros 

escritores românticos. 

Todavia, mesmo assim, a obra apresenta-se como uma exceção à regra quanto à 

seriedade dos demais enredos do Romantismo e dos enredos do Machado jovem. Ainda 

que seja sua única narrativa romanesca verdadeiramente longa, a trama da obra é 

acidentada, recusa a linearidade. 

Em uma perspectiva linear, o romance tem por enredo os infortúnios de uma moça 

pobre cujo destino coloca-a como falsa herdeira de uma família rica através um testamento 

deixado pelo Conselheiro Vale. Em uma perspectiva acidentada, na ordem natural do 

romance, o enredo inicia com o testamento do Conselheiro Vale que a coloca a moça pobre 

como uma falsa herdeira e a sobrecarrega de infortúnios: a farsa, o amor proibido e a 

morte. O romance inicia com uma morte e termina com outra. 

Além disso, este não é o único âmago de conflito na obra.  Há um choque de 

paradoxos descritores de uma estrutura social decadente e em transformação de valores. Os 

conceitos morais e religiosos são supérfluos, os hábitos sociais dissimulados. A carreira 

política é apresentada ironicamente como um meio de alcançar prestígio. O bacharelismo é 
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pejorativo e a busca pelo saber uma inutilidade. A hipocrisia patriarcal é denunciada pela 

dissolução do casamento. Esta gama eclética de elementos de contradição, posta 

ironicamente, atenua o tom romântico da obra e desconstrói a imagem do Machado jovem 

romântico e do Machado maduro realista. 

Helena chega à casa da família do Conselheiro, de quem a tratava com cuidado e 

grande afeição. Manteve o engodo, mas não teve vantagem com a situação, apaixonou-se 

por Estácio, seu falso irmão, falsidade conhecida somente por ela. 

A estória prossegue e acontece em uma propriedade do Conselheiro Vale, vizinha a 

Tijuca, no Andaraí. Frequentam a casa: o Dr. Camargo, médico da família, e quase futuro 

sogro de Estácio, e o padre Melchior. Estácio não teve dificuldade para aceitar o 

testamento: ―Esta casa é tão sua como nossa; faça de conta que nascemos debaixo do 

mesmo teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima a seu respeito.‖ (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, p. 283). 

Porém, D. Úrsula, irmã do Conselheiro, e outros da casa, hesitavam para aceitar a 

jovem na família. Surge entre Helena e Estácio uma grande paixão que se transforma em 

amor pseudo-incestuoso, a todo custo reprimido por ambos.  

Em uma visita de alguns dias a Cantagalo, para acompanhar a noiva, Estácio 

escreve a Helena:  

Quando esta carta te chegar às mãos, estarei morto, morto de saudades de minha 

tia e de ti. Nasci para os meus, para a minha casa, os meus livros, os meus 

hábitos de todos os dias. Nunca o senti tanto como agora que estou longe do que 

há mais caro neste mundo. Poucos dias lá vão, e já me parecem meses. Que seria 

se a separação não fosse tão limitada? 

Na carta que escrevo a titia dou conta da nossa viagem e da saúde de todos. D. 

Clara está, na verdade, à beira da morte; mas pode durar ainda alguns dias, e o 

Dr. Camargo resolveu esperar até dar-lhe os últimos adeuses. A recepção que 

nos fez a família foi cordialíssima. Há aqui uma cunhada da enferma, um primo, 

três sobrinhos, outros parentes e vários afilhados. O primo é comendador e 

tenente-coronel; ele e os outros são a gente mais afável do mundo. Os homens da 

família são influências eleitorais; quando souberam da minha candidatura, 
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ofereceram-me logo os seus serviços, com a cláusula única de que haja prévia 

recomendação do Rio de Janeiro. Agradeci o favor, com muita abundância 

d‘alma, porque a tal candidatura, que não me seduzia nem seduz, não há remédio 

senão cuidar dela, de modo que o meu nome não padeça a injúria da derrota. Que 

te parece esta pontazinha de vaidade? 

Mudemos de assunto, que este me aflige, e não quero filosofar sem ti, que és a 

minha companheira nestas vadiações de espírito. Aí não te lembrarás, talvez, das 

nossas palestras; aqui lembra-me tudo. De manhã, dou o meu passeio eqüestre, 

como lá; mas que diferença! Quem vai a meu lado é o tenente-coronel, excelente 

homem, coração de pomba, com o defeito único e enorme de se não chamar D. 

Helena do Vale, a minha boa Helena, que lá está na Corte, a divertir-se sem seu 

irmão. Ele fala de tudo e muito: do café, do governo, das eleições, dos escravos, 

dos impostos. Eu ouço, que é o menos que posso fazer, e deixo-o ir sem 

interrupção. Às vezes, como que desconfiado, recolhe-se ao silêncio; eu ato o fio 

da conversa e ele encarrega-se de desenrolar o novelo. Tão pouca coisa o faz 

feliz! Já cacei uma vez; confesso-te que é o que me pode distrair um pouco. 

Pensava ter perdido o costume; mas não perdi. A modéstia impede-me dizer 

mais. 

A fazenda é vasta e a casa excelente. Não te direi que gosto da vida agrícola; não 

gosto, não me dou com ela. Mas viver num recanto como este, a dois passos do 

mato, a tantas léguas da rua do Ouvidor, isso creio que se dá com a minha índole. 

Consultaremos titia. Eu não sei o que é amar o tumulto exterior; acho que é 

dispersar a alma e crestar a flor dos sentimentos. Nasci para monge... e creio que 

também para déspota, porque estou a planear uma vida ignorada e deserta, sem 

consultar tuas preferências. Sou um Cromwell com tendências de frade; ou, por 

dizer tudo numa só palavra: sou um Lutero... muito inferior. 

Pobre Helena! Já lá vão quatro páginas só a falar de mim. Vejamos o que tens 

feito. Andas muito triste? passeias? lês? jogas? tocas? Conta-me a tua vida o 

mais miudamente que puderes. Conta-me a vida de todos. Não me escondas 

nada; se, por exemplo, ao abrir um livro ou tocar uma tecla do piano, pensares 

em mim, escreve isso mesmo, marcando o dia e até a hora, se puder ser. E depois 

dou-te o direito de perguntar onde ficou a minha gravidade, e responderei que há 

uma puerilidade séria, e que os extremos se tocam. Quando assim não seja, a 

culpa é do céu, que me não deu uma irmã criança; agora é preciso que 

comecemos pela primeira fase da vida. 

Deixei muito recomendado ao Mendonça que fosse à nossa casa com freqüência. 

Não sei se ele se terá lembrado e cumprido a promessa que me fez. Se não tiver 

cumprido, hás de mandar-lhe dizer que eu o detesto e abomino; que ele é o maior 

traidor que o céu cobre; que tudo fica acabado entre mim e ele; que a amizade é 

um culto, etc. Dize o que te parecer e pelo modo que te é usual. 

Lembro-me de ti a propósito de tudo. Hoje de tarde, por exemplo, o terreiro 

oferecia um aspecto bonito e característico. Se ela estivesse aqui, disse comigo, 

faria um magnífico desenho. Peguei de um lápis que trouxe, meia folha de papel, 

e quis reproduzir o panorama. Escrevi um problema algébrico! Foi um conselho 

que me deu o lápis: ninguém se meta a fazer aquilo que ignora. Eu ignorava o 

que era estar ausente da família; por que motivo me determinei a tentá-lo? 

Interrompi esta carta para receber o Dr. Fróis, que é o médico de D. Clara; veio 

ao meu quarto para me dizer que o estado da doente é perdido, que a morte é 

certa; mas que a vida pode prolongar-se ainda por muitos dias. Vê que 

perspectiva! Estou com raiva de mim mesmo; esses últimos dias da enferma 

pesam sobre mim como se fora o punho fechado do destino. Se a morte é certa, 

por que viver alguns dias mais? E é vida isso, ou é morrer aos goles, sem 

consciência do que se perde nem do que se vai ganhar? 

Está decidido; posso ir daqui a seis dias ou daqui a um mês. Será o que Deus 

quiser. Manda-me, entretanto, alguns livros. No meu quarto só achei um Manual 
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de medicina prática. Manda-me alguma coisa que me faça lembrar o Andaraí. 

Tira da estante oito ou dez volumes, à tua escolha. Manda também algum 

trabalho de agulha teu; quero mostrá-lo à cunhada de D. Clara, a quem gabei 

muito os teus talentos. Se puderes desenhar alguma coisa, à pressa, o tanque, a 

varanda ou qualquer outro lugar, faze-o, e manda com o resto. Escreve-me 

longamente; conta-me tudo o que houver interessante; fala-me de ti, que é o 

meio de consolar minhas saudades, que são imensas, imensas como este amor 

que tenho à minha família toda. Vou fazer por voltar breve. Adeus, minha boa 

Helena; adeus, minha vida, adeus, ó mais bela e doce de todas as irmãs! 

P.S. Reli a carta, e fiquei envergonhado do trecho a respeito da vida da doente. 

Perdoa-me a ferocidade, e leva-a em conta da solidão. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 332-333). 

 

Este é o clímax da narrativa, construído pelo narrador evidenciando o conflito 

sentimental e o final trágico do romance. Todas as manhãs, Helena visitava secretamente 

seu pai verdadeiro, Salvador, morava em um casebre próximo à fazenda. 

Estes passeios despertavam suspeitas pelas redondezas. O pai de Eugênia, o Dr. 

Camargo, ameaçava revelar a Estácio se Helena não acelerasse o casamento de sua filha 

com Estácio. Enquanto estabelece o noivado com Mendonça, amigo de Estácio, Helena 

influencia Estácio que sai de viagem com a família de Eugênia 

Logo que toma conhecimento do noivado, Estácio volta ao Rio tentando evitar o 

noivado de sua irmã. Enquanto isso, toma conhecimento da visita de Helena ao casebre e 

acusa-a de toda sorte de ultrages. 

Finalmente, os membros da família descobrem os motivos das visitas e, além disso, 

a verdadeira identidade de Helena, que logo é perdoada. Consequentemente, esclarece-se 

que Helena manteve o segredo para cumprir um acordo entre o Conselheiro Vale e 

Salvador, seu pai, para garantir-lhe o futuro sob as posses de uma grande herança. 

Angustiada com tudo isto, Helena adoece e morre. 

 



31 

 

2.1 HELENA ATRAVÉS DE LEITURAS 

 

A seguir, a discussão tem como propósito expor a leitura mais comum da obra, ou 

seja, sua leitura canônica. A exposição foi realizada tomando por base o trabalho de 

Therezinha Mucci Xavier (1986) e a dissertação de mestrado descendente das conclusões 

deste, realizado por Moisés Raimundo de Souza (2007). Estrategicamente, esta discussão 

visa também continuar expondo a obra, situando-a na pesquisa. 

Conforme Therezinha Mucci Xavier (1986), Helena não passa de um livro 

romântico, com enredo prototípico da estética, repleto de enigmas, que a habilidade do 

autor conduz o leitor a suposições quase sempre falsas prendendo a curiosidade do leitor 

para maior sucesso das ações do final de enredo. Relacionando a este foco narrativo, a 

partir de Helena estaria o registro da estrutura social de Machado como um retrato 

contemporâneo das relações sociais do Brasil. 

Estas relações sociais nas quais a mulher machadiana estava inserida, seria definida 

desse modo:  

Um estudo da mulher machadiana, incluindo sua vida pública e privada, mostra 

que ela não desempenhou nenhum papel econômico e social, tendo sido 

igualmente isenta de qualquer poder político. Como a mulher tradicional, ela era 

submissa e passiva diante do mundo, achando que as tomadas de decisões 

públicas, a participação na economia e política eram tarefas mais adequadas aos 

homens. As mulheres deveriam ser esposas e mães em tempo integral e 

dedicação exclusiva, enquanto os homens poderiam ter uma gama variada de 

atividades (XAVIER, 1986, p. 24). 

 

Esta análise da mulher no século XIX coloca como verossímil a constatação de que 

esta seria totalmente despojada de qualquer participação relevante na vida política e 

econômica da nação. A exemplo de Helena, essas mulheres, seriam mais subordináveis e 

inativas, cabendo-lhes apenas as atividades domésticas e atividades menos complexas da 
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sociedade, servindo somente como adorno e companhia para seus maridos e, portanto, 

anulavam-se. 

Xavier (1986) referindo-se aos modelos estabelecidos como ideais para a mulher 

tradicional, destaca: o amor, o casamento, a virgindade, a modéstia e a submissão 

voluntária. Aliado a isto, os principais predicados do papel feminino que predominaram no 

século XIX foram passividade, dependência, emocionalidade. Teriam sido esses os valores 

oferecidos à mulher pela civilização cristã-burguesa e liberal.  

Conforme Moisés Raimundo de Souza (2007), citando e desenvolvendo Ivan 

Teixeira (1987, p. 44), quanto à contribuição do romance para a época, diz que Helena é 

como os outros romances da aprendizagem, um retrato da família patriarcal 

brasileira. Mas, aqui, a cópia torna-se mais completa do que nos outros, sem que se 

possa tachá-lo de romance de costumes, pois, em vez dos hábitos exteriores, 

Machado descreve a ideologia daquela estrutura familiar. (TEIXEIRA, 1988, p. 44 

apud SOUZA, 2007, p. 34) 

 

Diz também que o Conselheiro Vale, protetor e pai adotivo de Helena, era um 

boêmio aventureiro que encantou D. Ângela, sua mãe, com galanteios tais, de modo que 

foi tomada de uma grande paixão a cedeu a um romance proibido. 

Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O conselheiro 

declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, havida com D. Ângela 

da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era 

declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens, e devia ir viver com a 

família, a quem o conselheiro instantemente pedia que a tratasse com desvelo e 

carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou 

natural espanto à irmã e ao filho do finado. D. Úrsula nunca soubera de tal filha. 

Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouvira uma vez falar em uma filha 

de seu pai; mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição 

testamentária. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 276-277). 

 

E do modo como provocou este sentimento inoportuno, por alívio de consciência, 

resolve legitimar a jovem como sua filha e conseqüente herdeira, produto da caridade 

romântica e do amor excessivo de aventureiro. 
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Souza (2007) conclui, portanto, por essa informação inicial, o delineamento do 

rumo que Helena poderá adotar, caso não interfira em sua própria história. Para ele, a 

personagem já fora criada carregando consigo ―certa aura de romantismo à obra‖. 

Apontaria para isto, a forte carga emotiva com que Salvador descreve o nascimento da 

jovem. 

A seguir, os textos fundamentais que dão ordem ao enredo e balizaram a 

abordagem de Souza (2007) e suas análises: 

A mãe de Helena, disse Salvador, cuja beleza foi a causa, a um tempo, da sua má 

e boa fortuna, era filha de um nobre lavrador do Rio Grande do Sul, onde 

também nasci. Apaixonamo-nos um pelo outro. Meu pai opôs-se ao casamento; 

tinha alguns bens, mandara-me estudar, queria ver-me em posição brilhante. 

Ângela podia ser obstáculo à minha carreira, dizia ele. Opôs-se e eu resisti; 

raptei-a; fomos viver na campanha oriental, donde passamos a Montevidéu, e 

mais tarde ao Rio de Janeiro. Tinha vinte anos quando deixei a casa paterna; 

possuía alguns estudos, poucos, meia dúzia de patacões, muito amor e muita 

esperança. Era de sobra para a minha idade, mas insuficiente para o meu futuro. 

A lua-de-mel foi desde logo uma noite de privações e trabalhos. Minha vida 

começou a ser um mosaico de profissões; aqui onde me vêem, fui mascate, 

agente do foro, guarda-livros, lavrador, operário, estalajadeiro, escrevente de 

cartório; algumas semanas vivi de tirar cópias de peças de papéis para teatro. 

Trabalhava com energia, mas a fortuna não correspondia à constância, e o 

melhor dos anos gastei-o em luta áspera e desigual. Uma compensação havia, a 

mais doce de todas: era o amor e o contentamento de Ângela, a igualdade do 

ânimo com que ela encarava todas as vicissitudes. Pouco tempo depois da nossa 

fuga, havia outra compensação mais: era Helena. Essa menina nasceu em um dos 

momentos mais tristes da minha vida. Os primeiros caldos da mãe foram obtidos, 

por favor, de uma mulher da vizinhança. Mas nasceu em boa hora, e foi um laço 

mais que nos prendeu um ao outro. A presença de um ente novo, sangue do meu 

sangue, fez-me redobrar de energia. Trabalhava com alma, lutava resoluto contra 

todas as forças adversas, certo de encontrar à noite a solicitude da mãe e as 

ingênuas carícias da filha. Os senhores não são pais; não podem avaliar a força 

que possui o sorriso de uma filha para dissolver todas as tristezas acumuladas na 

fronte de um homem. Muita vez, quando o trabalho me tomava parte da noite, e 

eu, apesar de robusto, me sentia cansado, erguia-me, ia ao berço de Helena, 

contemplava-a um instante e parecia cobrar forças novas. Se o próprio berço era 

obra de minhas mãos! Fabriquei-o de alguns sarrafos de pinho velho; obra 

grosseira e sublime; servia a adormecer metade da minha felicidade na Terra. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 372-373). 

 

O professor argumenta: ―o narrador de Helena constrói um clima meio estóico, de 

desprendimento, e dessa maneira vai descrevendo a condição de pobreza e felicidade em 

que veio ao mundo a heroína Helena.‖ (SOUZA, 2007). Este clima estóico teria sido criado 
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devido a vida anterior de pobreza e sofrimento que foi salvo pelo apaixonante caso de 

amor vivido por D. Ângela e o Conselheiro. Se isto não tivesse acontecido, não poderia ter 

sido criada com dignidade, Salvador, seu pai, jamais teria tido a condição de vestir, nutri-la 

e introduzi-la em uma educação erudita. 

Aos dezessete anos, a jovem bastarda e órfã encontra na família do Conselheiro um 

refúgio familiar ideal, mas que na realidade, para que fosse aprovada, em meio à 

desconfiança, precisou construir a imagem de ser personagem necessária à família e àquela 

sociedade. 

Aquela criança abandonada pelo pai e protegida pelo Conselheiro Vale e os eventos 

que marcaram seus primeiros anos de vida, não aparece no início da narrativa. O romance 

apresenta Helena como moça já feita que chega à família por um testamento do conselheiro 

sem um lar e sem qualquer outro referencial afetivo e de consangüinidade.   

Helena estava a concluir os estudos; semanas depois determinou a família que 

ela viesse para a casa. D. Úrsula recusou a princípio ir buscá-la; convenceu-a 

disso o sobrinho, e a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma 

hesitação. Em casa foram-lhe preparados os aposentos; e marcou-se uma tarde de 

segunda-feira para ser a moça trasladada a Andaraí. D. Úrsula meteu-se na 

carruagem, logo depois de jantar. Estácio foi nesse dia jantar com o Dr. 

Camargo, no Rio Comprido. Voltou tarde. Ao penetrar na chácara, deu com os 

olhos nas janelas do quarto destinado a Helena; estavam abertas; havia alguém 

dentro. Pela primeira vez sentiu Estácio a estranheza da situação criada pela 

presença daquela meia-irmã e perguntou a si próprio se não era a tia quem tinha 

razão. Repeliu pouco depois esse sentimento; a memória do pai restituiu-lhe a 

benevolência anterior. Ao mesmo tempo, a idéia de ter uma irmã sorria-lhe ao 

coração como promessa de venturas novas e desconhecidas. Entre sua mãe e as 

demais mulheres, faltava-lhe essa criatura intermediária, que ele já amava sem 

conhecer, e que seria a natural confidente de seus desalentos e esperanças. 

Estácio contemplou longo tempo as janelas; nem o vulto de Helena apareceu ali, 

nem ele viu passar a sombra da habitante nova. 

(…) 

Era uma moça de dezesseis a dezessete anos, delgada sem magreza, estatura um 

pouco acima de mediana, talhe elegante e atitudes modestas. A face, de um 

moreno-pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a 

cor; naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, 

natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara 

a arte religiosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em 

duas grossas tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os 

próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, disséreis um daqueles anjos 

adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte 

maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com 
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a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos 

aprazível ao irmão: eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de 

curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era 

pequeno. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 281-282, 283). 

 

Souza (2007, p. 37) conclui que ―o espírito de tragédia que marca todo o romance 

parece anunciar ao leitor uma permanente condição de vítima e usurpadora para a sua 

protagonista.‖ 

Pouco havia ganho no espírito de D. Úrsula; mas a repulsa desta já não era tão 

viva como nos primeiros dias. Estácio cedeu de todo, e era fácil; seu coração 

tendia para ela, mais que nenhum outro. Não cedeu, porém, sem alguma 

hesitação e dúvida. A flexibilidade do espírito da irmã afigurou-se-lhe a 

princípio mais calculada que espontânea. Mas foi impressão que passou. Dos 

próprios escravos não obteve Helena desde logo a simpatia e boa vontade; esses 

pautavam os sentimentos pelos de D. Úrsula. Servos de uma família, viam com 

desafeto e ciúme a parenta nova, ali trazida por um ato de generosidade. Mas 

também a esses venceu o tempo. Um só de tantos pareceu vê-la desde princípio 

com olhos amigos; era um rapaz de dezesseis anos, chamado Vicente, cria da 

casa e particularmente estimado do conselheiro. Talvez esta última circunstância 

o ligou desde logo à família do seu senhor. Despida de interesse, porque a 

esperança da liberdade, se a podia haver, era precária e remota, a afeição de 

Vicente não era menos viva e sincera; faltando-lhe os gozos próprios do afeto, — 

a familiaridade e o contato, — condenado a viver da contemplação e da 

memória, a não beijar sequer a mão que o abençoava, limitado e distanciado 

pelos costumes, pelo respeito e pelos instintos, Vicente foi, não obstante, um fiel 

servidor de Helena, seu advogado convicto nos julgamentos da senzala. 

As pessoas da intimidade da casa acolheram Helena com a mesma hesitação de 

D. Úrsula. Helena sentiu-lhes a polidez fria e parcimoniosa. Longe de abater-se 

ou vituperar os sentimentos sociais, explicava-os e tratava de os torcer em seu 

favor, — tarefa em que se esmerou superando os obstáculos na família; o resto 

viria de si mesmo. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 286-287). 

 

Portanto, a obra poderia ser considerada romântica, pelo fato da mulher idealizada 

na personagem Helena ser classificada como uma constante do romantismo. Helena não 

seria diferente porque o espiritualismo, o temperamento sonhador, sua aura angelical, 

tornou-a uma figura poderosa e inacessível.  

Helena tinha os predicados próprios a captar a confiança e a afeição da família. 

Era dócil, afável, inteligente. Não eram estes, contudo, nem ainda a beleza, os 

seus dotes por excelência eficazes. O que a tornava superior e lhe dava 

probabilidade de triunfo, era a arte de acomodar-se às circunstâncias do 

momento e a toda a casta de espíritos, arte preciosa, que faz hábeis os homens e 

estimáveis as mulheres. Helena praticava de livros ou de alfinetes, de bailes ou 

de arranjos de casa, com igual interesse e gosto, frívola com os frívolos, grave 



36 

 

com os que o eram, atenciosa e ouvida, sem entono nem vulgaridade. Havia nela 

a jovialidade da menina e a compostura da mulher feita, um acordo de virtudes 

domésticas e maneiras elegantes. 

Além das qualidades naturais, possuía Helena algumas prendas de sociedade, 

que a tornavam aceita a todos, e mudaram em parte o teor da vida da família. 

Não falo da magnífica voz de contralto, nem da correção com que sabia usar 

dela, porque ainda então, estando fresca a memória do conselheiro, não tivera 

ocasião de fazer-se ouvir. Era pianista distinta, sabia desenho, falava 

correntemente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana. Entendia de 

costura e bordados e toda a sorte de trabalhos feminis. Conversava com graça e 

lia admiravelmente. Mediante os seus recursos, e muita paciência, arte e 

resignação, — não humilde, mas digna, — conseguia polir os ásperos, atrair os 

indiferentes e domar os hostis. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 286) 

 

À guisa de Xavier (1986, p. 38), que diz que a personagem é ―A heroína dotada da 

inteligência e docilidade, que lhe são peculiares. [...] Age sempre sem hipocrisia e 

dissimulação. Dotada de uma superioridade de espírito e de um amor próprio digno, ela 

‗prefere a miséria à vergonha‖. Souza (2007, p. 38) conclui que ―Helena ainda é uma 

personagem muito distante do Realismo machadiano‖. 

Isto podia ser destacado através do exercício da singeleza e da filantropia: 

Helena era naquela ocasião a natural enfermeira. Pela primeira vez patenteou-se 

em todo o esplendor a dedicação filial da moça. Horas do dia, e não poucas 

noites inteiras, passava-as na alcova de D. Úrsula, atenta a todos os cuidados que 

a gravidade da enferma exigia. Os remédios e o pouco alimento que esta podia 

receber, não lhe eram dados por outras mãos. Helena velava à cabeceira, durante 

o sono leve e interrompido da doente, achando em suas próprias forças a 

resistência que a natureza confiou especialmente às mães. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p. 308-309) 

 

A Helena abnegada, que negligenciava de si os cuidados cosméticos para exercitar 

o seu altruísmo, cuidando dos outros mais necessitados e elevando-se por seu idealismo e 

grandeza; nada mais representava os traços exemplares de uma personagem do 

Romantismo.  

De si é que ela não curou muito. O vestido era singelo. Os cabelos, colhidos à 

pressa e presos por um pente no alto da cabeça, não receberam, em todo aquele 

tempo, a forma elegante e graciosa com que ela os sabia realçar. Acrescia o 

abatimento, que era impossível evitar no meio de tanta fadiga, certo cansaço dos 

olhos, que os fazia moles e talvez mais adoráveis, um rosto sem riso nem viveza, 

um silêncio atento e laborioso. 
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A doença durou cerca de vinte dias. Afinal, venceu a própria natureza de D. 

Úrsula, robusta apesar dos anos. A convalescença começou; com ela volveu a 

satisfação da família. O papel de Helena não estava acabado; diminuía, contudo, 

e Estácio interveio para que a irmã tivesse, enfim, alguns dias de absoluto 

repouso. Ela recusou, dizendo que o repouso perdido aos poucos seria aos 

poucos recuperado. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 309) 

 

Ou seja, como padrão de uma personagem feminina do romance, Helena é 

concebida verdadeiramente como superior, um exagero tipicamente romântico. Assim, o 

narrador lida com sua vida amorosa como algo tão sublime que é sobrenatural. A 

personagem não podia tratar com o amor da forma objetiva que lhe era muito distante. 

Além disso, citando Schwarz (1998), Souza (2007) afirma que, como em um poema 

romântico, por ocasião do tumultuado coração de Helena, a linguagem da obra é exaltada 

nas passagens mais romanescas e visionárias. Isto porque o meio irmão de Estácio 

enxergava-a ―como uma mulher inacessível‖ e até mesmo ―Mendonça que não tinha 

nenhum vínculo de parentesco com Helena também a via com extremo respeito,‖ Isto é, o 

romantismo do narrador machadiano ―descreve uma Helena de beleza melancólica, de 

maneira que sua contemplação, realizada por Mendonça, se torna um momento de rara 

poesia.‖ (SOUZA, 2007, p. 39). 

Helena leu e releu a carta. Depois ficou silenciosa, a olhar para as folhas da 

trepadeira, que do lado de fora viera a subir pela muralha da varanda e a 

debruçar-se enfim do parapeito para dentro. A carta ficara aberta sobre os joelhos 

da moça. Mendonça, a poucos passos, olhava para esta, sem ousar falar-lhe. 

Goethe escreveu um dia que a linha vertical é a lei da inteligência humana. Pode 

dizer-se, do mesmo modo, que a linha curva é a lei da graça feminil. Mendonça o 

sentiu, contemplando o busto de Helena e a casta ondulação da espádua e do 

seio, cobertos pela cassa fina do vestido. A moça estava um pouco inclinada. Do 

lugar em que ficava, Mendonça via-lhe o perfil correto e pensativo, a curva mole 

do braço, e a ponta indiscreta e curiosa do sapatinho raso que ela trazia. A atitude 

convinha à beleza melancólica de Helena. O rapaz olhava para ela sem 

movimento nem voz. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 333-334) 

 

 O romantismo de Helena seria marcado por ser a personagem um símbolo de 

perfeição, com atitudes descritas de uma verdadeira ―deusa‖, na candura de pessoa da 

mocinha pura e inocente, longe de ser uma mulher comum. 
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Um dia, a insistência de Estácio teve tal caráter de autoridade, que pareceu 

constranger e molestar Helena. Ela replicou com um remoque; ele redargüiu com 

uma advertência áspera. Iam ambos a pé, levando os animais pela rédea. 

Ouvindo a palavra do irmão, Helena susteve o passo, e fitou-o com um olhar 

digno, um desses olhares que parecem vir das estrelas, qualquer que seja a 

estatura da pessoa. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 314) 

 

E, por ser ―deusa‖, muitas vezes cansada do individualismo que a fazia sofrer 

solitária, não compartilhava com ninguém suas angústias e desapontamentos. Buscava 

alento para sua alma, refugiando-se junto à natureza. Helena teria uma enorme dificuldade 

de relacionamento e adaptação ao mundo dos mortais no romance. Isola-se do mundo em 

uma postura sopé à escritura dos românticos. Sofria exageradamente, penava 

profundamente os infortúnios da vida (SOUZA, 2007). 

Apertaram-se as mãos, e o passeio continuou nas melhores disposições do 

mundo. Helena deu livre curso à imaginação e ao pensamento; suas falas 

exprimiam, ora a sensibilidade romanesca, ora a reflexão da experiência 

prematura, e iam direitas à alma do irmão, que se comprazia em ver nela a 

mulher como ele queria que fosse, uma graça pensadora, uma sisudez amável. 

De quando em quando faziam parar os animais para contemplar o caminho 

percorrido, ou discretear acerca de um acidente do terreno. Uma vez, aconteceu 

que iam falando das vantagens da riqueza. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 

296). 

Desta forma Helena é construída e apresentada ao público, portanto, concentraria 

em si outros tipos de personagens fictícios. A personagem, temerosa da vida e de sua nova 

realidade, refugiou-se, longe de tudo e de todos, para escapar e fugir da realidade, no lugar 

de enfrentar os conflitos face a face para deles extrair benefícios das adversidades e 

conflitos. A este modo, conforme Souza (2007), Helena transportava consigo muitos dos 

traços do Romantismo. 

Reconhecendo o valor dos trabalhos de Xavier (1986) e de Souza (2007), sabendo 

da elaboração de ambos em um dado contexto de pesquisa da literatura, situado nas linhas 

de pesquisa dos estudos literários, somados ao esforço de comprovação de verdades já 

divulgadas, cumpre-se no sub-tópico seguinte uma ressalva: discordar da leitura de ambos, 



39 

 

representantes de uma leitura comum à obra, que visualiza este romance machadiano como 

ultra-romântico e longe de qualquer realismo. 

 

2.2 HELENA POR OUTRA LEITURA 

Ariano Suassuna, em seu Discurso de Posse na Academia Brasileira de Letras em 

3 de agosto de 1989, declamou: 

Um dia, lendo Alfredo Bosi, encontrei uma distinção feita por Machado de Assis e 

que é indispensável para se entender o processo histórico brasileiro. Ele critica atos 

do nosso mau governo e coisas da nossa má política. Mostra-se ácido e amargo 

com uns e outras depois explica: Não é desprezo pelo que é nosso, não é desdém 

pelo meu País. O 'país real', esse é bom, revela os melhores instintos. Mas o 'país 

oficial', esse é caricato e burlesco. (SUASSUNA, 1989) 

 

O texto de que fala o imortal do livro de Bosi (2006, p. 176) é este: ―O Machado 

que se indignara, quando jovem cronista liberal, ante os males de uma política obsoleta 

(
139

), foi mudando nos anos de maturidade o sentido do combate, (...) até assumir ares de 

sábio estóico na pele do Conselheiro Aires.‖ A nota de rodapé 139 referencia à seguinte 

crônica de Machado: 

Aqui hão de me perdoar. De um ato do nosso governo só a China poderá tirar 

lição. Não é o desprezo pelo que é nosso, não é desdém pelo meu país. O país real, 

esse é bom, revela os melhores instintos; mas o país oficial, esse é caricato e 

burlesco. A sátira de Swift nas suas engenhosas viagens cabe-nos perfeitamente. 

No que respeita à política nada temos a invejar ao reino de Lilipute. (MACHADO 

DE ASSIS, 1861) 

 

Se metalinguisticamente aplicado o pensamento de Machado à nação como literária 

e, especificamente, ao romance Helena, pode-se dizer que há uma leitura oficial e uma 

leitura real. A leitura oficial é aquela preconizada pela história tradicional da literatura, 

representada acima pelo posicionamento de Therezinha Mucci Xavier (1994) e Moisés 
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Raimundo de Souza (2007). A leitura real é aquela que foge dos pensamentos de 

sobreposição, uniformidade e historicamente condicionados a eventos; é, portanto, crítica. 

Das afirmações alistadas, muito pode ser refutado. Em primeiro lugar está a 

declaração de Xavier (1994) de que Helena não passa de um livro romântico, referenciada 

por Souza (2007) de que a obra estaria longe de ser considerada realista e que Helena 

carregaria uma ―aura romântica.‖ Utiliza como fundamento textos escolhidos 

prototipicamente.  A afirmação categórica parece estar claramente fundamentada em um 

pensamento de sobreposição. O romance é romântico porque a história tradicional assim 

determinou. Destacam-se nesta exposição da tradição três pontos: a estética, as relações 

sociais do Brasil e o modelo de mulher.  

O argumento estético pode ser questionado ou até desmontado, diante da afirmação 

de Xavier (1986) de que no romance há um enredo prototípico da estética, anteriormente já 

vimos que o romance tem uma trama acidentada, não seguindo a composição linear tão 

característica da maioria dos romances românticos. Isto é claro quando a condição inicial 

da protagonista revela-se apenas no final. Ninguém sabe o que de fato Helena é até sua 

condição ser revelada na trama que a expõe como moça namoradeira, divagando entre o 

Estácio, o Mendonça e a secreta viagem ao casebre onde estava Salvador, do qual não se 

sabe que era seu pai. 

Relacionando a este foco narrativo, a partir de Helena estaria o registro da estrutura 

social de Machado como um retrato contemporâneo das relações sociais do Brasil. É 

verdade que o romance romântico revela esta insatisfação com o cotidiano da vida 

burguesa, demonstrada pelo sentimento de tédio e desencanto com o mundo. Mas não é 

isso que Xavier (1986) declara, ao sintetizar as relações sociológicas em questão, ela 
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aplica-as como sendo ideológicas, esta crítica social mais apurada seria um dos traços do 

realismo e não do romantismo. 

Não ocorre também que a personagem Helena apenas represente um papel de 

mulher submissa e passível diante do mundo. Ela é a mulher que, inclusa neste tipo de 

sociedade, busca emancipação utilizando-se da própria estrutura social. 

Helena afirma-se como uma espécie de arrimo moral da família. Ao longo da 

narrativa ganha influência tal que sublima o lugar do Conselheiro chegando a substituir o 

filho primogênito. Mesmo não ocupando participação econômica e política nos moldes que 

se deseja, não esteve totalmente despojada dessa participação, buscou isso até o fim 

quando ocultou sua origem, sorrateiramente adentrou à família e seduziu Estácio. Helena 

relacionou-se com a cultura através de sua educação, dialogou com a igreja através do 

padre Melchior e foi problema para o racional Dr. Camargo. Há uma constante no 

romance, a tentativa de impedir a personagem de se realizar. Na conjuntura social 

subtendida na obra, Helena participou como um pivô de diversas relações sociais, líder 

―natural‖ nesta conjuntura. 

Ainda que Machado tenha em sua obra discutido as relações sociais da nação, não 

nos parece que isso tenha acontecido de forma que fatos da história represente-se nos atos 

do romance. Sua compreensão da história é mais alegórica como propõe Benjamin.  

A citação acima compara a nação ao reino de Lilipute, todos sabemos que a sátira 

de Jonathan Swift nas Viagens de Gulliver é uma obra de crítica à sociedade inglesa, como 

porém relacionava-se com nossas questões locais? Não relacionava-se pelos eventos da 

história, mas pelo humano da história por uma alegoria comum da história, imbricada nas 

relações sociais, humanas, o processo é arquetípico e não objetual. 
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Portanto, o tópico a seguir relaciona considerações que revelam um romance que 

não se conclui como romântico e é quase realista. 

 

2.3 FRONTEIRAS RELACIONAIS ENTRE ROMANTISMO E REALISMO 

 

Em Helena, Dr. Camargo como aquele que nega o sentimento em favor da razão é 

representado em um estereótipo do realismo: 

Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os 

olhos perscrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava 

com eles, o que o não fazia atraente. Falava pouco e seco Seus sentimentos não 

vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta; 

contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma 

palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. [...] Quanto aos sentimentos 

religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no 

cumprimento dos deveres de bom católico. Mas só pontual; interiormente era 

incrédulo (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 275). 

 

No Realismo, os incidentes do enredo geralmente são decorrentes do caráter de 

suas personagens e dos motivos psicológicos que geram as ações. São indivíduos 

concretos, com motivos, ações e emoções bem retratados por seus autores. Assim, o 

Realismo se consolida em direção a uma vida interior mais voltada para os conflitos do 

espírito que se aprofunda para os fatores externos. 

No discurso realista latente nos personagens Camargo e Úrsula, reconhecer um erro 

(Helena) seria a própria negação do romance que prescindia em legalizar como preleção 

literária a sensibilidade amalgamada à razão e estabelecer um pacto entre a cosmovisão 

romântica e a realista.  

O realista não se preocupa tanto em descrever o estado de alma, mas trata antes, do 

real conflito psicológico gerado entre o Eu e o outro. 
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Dos testamenteiros, Camargo, apoiado por D. Úrsula, parecia resoluto, o Padre não 

oferecia resistência e Estácio era o alvo principal.  

O primogênito evidenciava o mesmo discurso do Dr. Camargo. Em flerte com 

Eugênia, a filha do médico, sermoniou: 

— Eugênia, disse Estácio, quer saber a verdadeira razão do mau sucesso de suas 

afeições? E deixar-se levar mais pelas aparências que pela realidade; é porque dá 

menos apreço às qualidades sólidas do coração do que às frívolas exterioridades da 

vida. Suas amizades são das que duram a roda de uma valsa, ou, quando muito, a 

moda de um chapéu; podem satisfazer o capricho de um dia, mas são estéreis para 

as necessidades do coração (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 290) 

O excesso como entidade do supérfluo exercia-se em desvio à razão, intencionando 

extirpar a abstração da futilidade para torná-la ―sólida‖, concreta ao coração e sublimá-la. 

O instinto naturalista evidenciado pelo excesso expressava-se pelo espírito rebelde, livre e 

desconhece a passividade. Em contraposição, também pretendia sob a divisa deus ex 

machina resolver todas as contradições do real. Isto é, solucionar todas as impossibilidades 

atando os feixes do saber que estão liames à razão para trazer sentido à vida. 

A estratégia do narrador ao mostrar Helena como uma entidade que neutraliza esse 

discurso, engaja sua tarefa na quebra de resistências perseguindo três passos: a retórica da 

sedução, a retórica da camuflagem e a retórica da arte e do saber:  

1- Na retórica da sedução apresentava-se fisicamente como uma ―moça de 

dezesseis anos, delgada sem magreza‖, cútis ―de um moreno-pêssego‖, ―imperceptível‖ 

veludo ―da fruta que lhe tirava a cor‖, ―linha puras e severas do rosto‖ traçadas pela arte 

religiosa, cabelos e olhos castanhos.  

2- A retórica da camuflagem apreendia ―a confiança e afeição da família‖, 

manifestava-se ―dócil, afável, inteligente‖, porém ―O que a tornava superior e lhe dava 
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probabilidade de triunfo, era a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento e a toda 

a casta de espíritos‖.  

3- A retórica da arte e do saber representava-se ao mostrá-la por ―magnífica voz de 

contralto, nem da correção com que sabia usar dela,‖ era ―pianista distinta, sabia desenho, 

falava correntemente a língua francesa, um pouco a inglesa e a italiana.‖, de suas 

habilidades domésticas ―Entendia de costura e bordados e toda a sorte de trabalhos 

feminis.‖ e de sua habilidade com a palavra ―Conversava com graça e lia admiravelmente.‖ 

Sob esta tríade estratégica, a neófita principia seu ataque de sedução incestuosa 

transformando-se em um objeto de desejo que dá ordem ao caos, ordenando em si mesma a 

visão deus ex machina que trará a Estácio a ordem à desorganização causada pelo luto 

familiar, destinando-lhe esse amor frustrante na condição de semi-incesto.  

Helena, como na descrição do Dr. Camargo assumida por Estácio, era consciente de 

que era um excesso. Manifesta-se inicialmente travessa, e disposta à quebra de paradigmas 

quando alega ter furtado um livro, a leitura de um livro de geometria e depois aventureira 

ao propor aulas de equitação quando já sabia cavalgar. Nesta quebra de paradigmas, além 

de utilizar de seus próprios predicados físicos como argumento sensual, transformou 

sinestesicamente seus predicados psicológicos e sociais em objetos do desejo.  

O furto do Manon Lescaut, obra de Abbé Prévost (1697-1763) e narrativa da 

história dos amores do ingênuo cavaleiro Desgrieux e da cortesã Manon que o leva à ruína 

social e emocional, é icônico para a postura que a personagem assume em todo romance. 

Sugerindo o furto como uma travessura social, insinua ―um algo mais‖ que o simples 

relacionamento fraterno. 

— Pensa que gastei toda a tarde em fazer crochet? perguntou ela ao irmão, 

caminhando para a sala de jantar. 

— Não? 

— Não, senhor; fiz um furto. 
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— Um furto! 

— Fui procurar um livro na sua estante. 

— E que livro foi? 

— Um romance. 

— Paulo e Virgínia? 

— Manon Lescaut. 

— Oh! exclamou Estácio. Esse livro... 

— Esquisito, não é? Quando percebi que o era, fechei-o e lá o pus outra vez. 

— Não é livro para moças solteiras... 

— Não creio mesmo que seja para moças casadas, replicou Helena rindo e 

sentando-se à mesa. Em todo o caso, li apenas algumas páginas (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, p. 293). 

 

O livro imaginado pelo irmão não era menos sensual. O livro Paulo e Virgínia de 

Bernardin de Saint-Pierre narra o amor puro entre dois jovens que crescem longe da 

civilização. Persistia em Estácio a imaginação de estar na pauta dos desejos de sua irmã.  

Helena prossegue  

Depois abri um livro de geometria... e confesso que tive um desejo...,  

— O desejo de aprender a montar a cavalo, concluiu Helena. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p. 293) 

 

A tríade dos predicados são sinestesicamente sintetizados em uma literatura/leitura 

geométrica do desejo. Helena não passa de uma santa Capitu que utiliza-se da literatura 

como sedução para saciar anseios de suas necessidades sociais. De modo que, passo a 

passo, acaba desarmando Estácio de suas idéias cartesianas da realidade. Cede ele porque 

Helena transforma as idéias em sentimentos.  

— Quem lhe ensinou essas idéias? Perguntou ele. 

— Não são idéias, são sentimentos. Não se aprendem; trazem-se no coração. 

Senhor geômetra, continuou brandindo caprichosamente o chicote, — veja se 

transcreve em algum compêndio estas figuras de minha invenção, e ande 

cavalgar comigo (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 294) 

 

 Finalmente, mesmo que Estácio tenha cedido a Helena, as afeições tornaram-se 

mútuas, e os dois rapidamente se vêem ligados por um amor proibido, incestuoso, que 

resistem admitir. 
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Revelando-se como objeto do desejo, Helena metaforiza-se na própria característica 

do movimento romântico apresentando a forma como geometria do desejo e revelando a 

estética como libido literária.  

Os enleios descomedidos no romance, situados na dialética sentimento/razão, 

publica a doença geral do movimento: a subjetividade. Nesta mesma dialética Machado 

metodologicamente estabelece a discussão relacional entre o projeto romântico e o realista. 

É um subjetivismo permeado dos conflitos existencialistas, destacando-se, portanto, o fato 

de Machado arranjar na obra folguedos com estas vanguardas literárias. 

Em evidência está o Romantismo como um período social que valorizava o 

supérfluo, colocando em evidência um quadro que emoldurava um estado de decadência e 

subversão da sociedade, concebendo a realidade cronológica a partir da realidade 

psicológica, interior; a protagonista evolui na direção dos conflitos e dos paradoxos que se 

apaziguam de forma confusa ou de maneira imperfeita. 

Helena carrega consigo os questionamentos da identidade. Quem era ela? Uma 

herdeira farsante, um delírio incestuoso ou uma bastarda fina? Apesar de sua existência 

titular, ela não é construída senão perante outros entes desconhecidos, Helena não existe 

como um fato, sua alteridade é construída a partir dos estranhos que a cercam. Não é 

autêntica, várias helenas manifestam-se paulatinamente. Suscita temas como a divisão do 

ser e o desdobramento da realidade. Neste sentido assemelha-se ao Alienista porque é 

fronteiriça às questões ontológicas, antecipando também tópicos do existencialismo 

literário de Camus e Sartre (GLEDSON, 1986).  

A Advertência da obra mostra também a obstinação machadiana pela perfeição, a 

aspiração por obra magna que se expande por toda obra, derivando para a escritura a 
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sofrida verificação da decadência espiritual do homem, do equívoco de almejar ser tudo, 

desencadeando a castração do eu. 

Helena inexiste sem essa castração que representa o paradoxalismo permeado em 

toda obra machadiana. É como o autor contempla o ser humano, em intensa relatividade de 

suas ações, impossível de ser compreendido e conceituado adequadamente, compondo uma 

ontologia do absurdo quando tudo é visto pelo avesso.  
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CAPÍTULO 3 - A NAÇÃO COMO IMAGEM LITERÁRIA NOS 

MITOS DAS HELENAS GREGA E MACHADIANA 

 

3.1 HELENAS NA OBRA MACHADIANA 

 

Em livre percurso sobre a obra de Machado de Assis, percebe-se que personagens 

com a alcunha de Helena não são incomuns. Como personagem real, D. Helena era uma 

referência a esposa e prima de Mário de Alencar
3
 filho de José de Alencar, outro escritor 

que narra sobre aquele país em catástrofe, e sobre a qual o Joaquim Maria floreia:  

Meu caro Mário de Alencar / Agradeço mui cordialmente comunicação que me fez 

de estar noivo de sua gentil prima D. Helena de Afonseca, e peço-lhe receba os 

votos que faço pela felicidade que ambos merecem. Seu pai achou no casamento 

mais uma fonte de inspiração para as letras brasileiras; siga esse exemplo, que é 

dos melhores. Vale esta um apertado abraço do/ velho am.º [sic] e confrade. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 1.039) 

 

A partir da leitura das cartas apreende-se que D. Helena mantivera um 

relacionamento cordial e filial com o nosso escritor. Na epístola de 1° de abril de 1907, 

esse agradece-lhe oferendas: ―Novamente agradeço a D. Helena os cambucás que me 

mandou‖ (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 1081); requer recomendações e 

agradecimentos, respectivamente,  nas cartas de 21 de janeiro e 30 de julho de 1908 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 1086 e 1091). 

Todavia, o relacionamento desta Helena real parecia ter pouquíssima ou nenhuma 

relação com as demais Helenas ficcionais de sua obra, aja visto serem todas bem anteriores 

à nubência de Mário de Alencar, podendo ser as mesmas encontradas na peça teatral Lição 

                                                           
3 Em 5 de junho de 2008, Antonio Carlos Secchin, membro da ABL, profere palestra na UFRJ, universidade 

de sua docência, com o tema ―Machado, pai de Alencar?‖. Secchin acredita que Machado de Assis tenha sido 

o pai simbólico de Mário de Alencar, já que seu pai morrera quando este tinha cinco anos, apoiando-o como 

se fosse seu filho e, inclusive, patrocinando sua entrada para a ABL com a publicação de um simples livro de 

poesia, aos 16 anos, mencionou também que Humberto de Campus insinuara em seu diário secreto 

(publicado postumamente) que Mário seria filho de biológico de Machado e que o romance Dom Casmurro 

seria uma alusão autobiográfica. 
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de Botânica de 1910; em Outros Contos, na porção O Imortal de 1859; e nos Contos  

Fluminenses no episódio do Frei Simão que é de 1872. 

Em Lição de Botânica, Helena é uma viúva de vinte e dois anos, prima da Cecília 

enamorada pelo Henrique, sobrinho do botânico Barão de Kernoberg. O Barão, oriundo de 

uma família de cientistas biólogos, tenta impedir o casamento do sobrinho porque cria que 

um cientista devia ser celibatário. Após ter sido surpreendido com a inteligência e beleza 

de Helena, oferece-se para ser-lhe professor paradoxalmente à sua postura anterior de 

―castrar‖ o sobrinho em sacrifício da ciência. Helena resigna-se e evita o contato por ser 

uma viúva casta, o barão galanteia-lhe sugerindo proximidade, pede a mão de Cecília a D. 

Leonor através do sobrinho, na tentativa de tornar o casamento com Helena uma 

possibilidade.  

Em Outros Contos, em O Imortal, a personagem D. Helena é uma das últimas 

mulheres do imortal e pai do Dr. Leão. Ela o havia traído e logo depois pagou a um 

comensal para que escrevesse uma carta de retratação para que fosse aceita novamente por 

ele. 

E, nos Contos Fluminenses, no episódio do Frei Simão, Helena é também uma 

personagem que invoca o amor proibido. Os pais de Simão, além de um filho, criavam uma 

sobrinha por nome Helena. Os dois apaixonam-se e, dado esse amor proibido, Simão é 

enviado para casa de um amigo. Após trocas de cartas com a donzela, Simão recebe a carta 

dizendo que a prima havia morrido. O jovem enclausura-se em um convento. 

Posteriormente, em visita missionária à sua terra, o frei vê Helena já casada em uma missa, 

a mesma, com o choque do mau evento, dá um grito e desmaia. Conseguintemente, o 

religioso dá ares de doido, enclausura-se definitivamente e Helena morre de tristeza em 

poucos dias. 
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As narrativas acima parecem terem sido os espectros iniciais da Helena 

protagonista do romance objeto do presente estudo. Em todas três, Helena aparece como 

um enxerto familiar: viúva, adúltera e sobrinha; ambas amores proibidos e ambas 

carregando consigo o tema da morte. A última, do Frei Simão, parece ter sido uma síntese 

conclusiva da obra desta pesquisa. Ultimando que eram ensaios, estas representavam 

apenas uma e última personagem que culmina em um romance dedicado. 

 

3.2 A HELENA HOMÉRICA NA OBRA MACHADIANA 

 

Prosseguindo a leitura da obra machadiana, observa-se que o autor menciona outra 

Helena, dessa vez como personagem externa a sua obra, no conjunto de crônicas 

intituladas como A Semana de 1894.  

Na crônica de 26 de junho de 1892, por ocasião da demissão do ministério grego, 

Machado faz uma síntese apologética da literatura grega em favor da nação helênica; 

tematizou histórias e conquistas, reunindo nesta crônica diversas notícias via telegrama em 

uma só temática da literatura grega.   

Em uma delas, em um parágrafo, está a narrativa de Canavieiras, BA, onde a gente 

de uma vila queria invadir outra vila próxima pelo rapto de duas donzelas. Sem meandros, 

observa que a narrativa de Canavieiras está relacionada à Ilíada de Homero, ―Parece nada, 

e é Homero; é ainda mais que Homero, que só contou o rapto de uma Helena: aqui são 

duas.‖ Concluindo que este rapto acontecera no Rio Grande Sul de uma forma diferente; 

naquela região, o governo haveria metaforicamente feito o mesmo rapto pela luta de 

liderança. ―Apuradas as contas, vem a dar nesta velha verdade que o amor e o poder são as 

duas forças principais da terra.‖ No caso de Canavieiras duas vilas disputavam duas moças 
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e no caso do Rio Grande do Sul, ―Bagé luta com Porto Alegre pelo direito do mando.‖ E 

conclui: ―É a mesma Ilíada.‖ (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 538). 

Ainda em A Semana, na crônica de 2 de dezembro, observa-se também que 

Machado recomenda a leitura de José de Alencar e José Veríssimo, para que a ficção e a 

boa leitura dos estudos brasileiros pudessem amenizar naquela Semana a realidade social 

concentrada em três problemas contemporâneos da nação: a peste, a inflação e a guerra. A 

peste representada pelo bacilo vírgula (bacilo de Koch), bactéria provocadora da 

tuberculose, o mal do final do século XIX; a inflação que aumentava o custo de vida ―não 

digo fome, para não mentir, mas os preços das cousas são já tão atrevidos, que a gente 

come para não morrer.‖ (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 635); todavia, foi sobre a 

guerra que referia-se aos assuntos que correspondiam a Revolução Federalista do Sul 

(1893-1895), que através de um chapéu, símbolo da revolta, pode encontrar novamente a 

nossa personagem: Helena, o chapéu, seria a causa de uma revolta nacional e novamente 

representava a nação em seu agonizante processo de formação.  

Quanto à guerra, houve apenas duas noites de combate, investidas a quartéis e 

corpos de guarda, nacionais contra policiais, gregos contra troianos, tudo por 

causa de uma Helena, que se não sabe quem seja. Ouvi ou li que foi por causa de 

um chapéu. É pouco; [...] Somos chegados às cousas microscópicas, não tardam 

as invisíveis, até que venham as impossíveis. Um chapéu de palhinha de Itália 

deu para um vaudeville; este, de palha mais rude, deu para uma tragédia, Tudo é 

chapéu (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p.636) 

 

Esta nova Helena, personagem de outro escritor chamado Homero, requer a 

compreensão do processo formativo das nações. Tem-se então a obra Ilíada, observando-se 

que há cerca de três mil anos, a beleza de Helena de Esparta havia provocado a guerra mais 

célebre da humanidade. Por ela, os povos gregos reuniram-se para defender a honra de 

Menelau e se dirigiram à poderosa Tróia para resgatar a mulher mais bela do mundo, 

outrora raptada por Páris.  
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Diante disso, para se compreender a engenharia literária que funda as nações, 

necessita-se compreender Helena de Tróia mais como um ser mítico que como mulher ou 

um ser humano. Conforme a tradição mitológica, descendera de Júpiter (Zeus) que em 

forma de Cisne seduziu à Leda, do resultado nupcial esta pôs dois ovos, onde cada um 

abrigava um casal, em um ovo Pólux e Clitemnestra e no outro Castor e Helena. Já adulta, 

a musa da Ilíada assistia no templo de Diana de onde foi raptada por Teseu e, uma vez 

liberta, foi conduzida a Esparta e cotejada para casamento por muitos príncipes que 

resolveram tirar sortes para saber quem, pelos deuses, seria contemplado com a mais bela 

mulher, a sorte caiu sobre Menelau e, juntos, todos os reis, em torno do mito de Helena, 

fizerem uma grande aliança para defender a honra de Acaia (COMMELIN, [s.d.], p. 213 e 

GUIMARÃES, 1999, p. 167-168). 

Na celebração do acordo de Micenas, Páris, representando Tróia, chega a Esparta 

para reafirmar a soberania de Agamenon, irmão de Menelau, pela passagem do estreito de 

Dardanelos para o comércio de especiarias na região do Ílion. Aproveitando-se da ausência 

de Menelau que fora a um funeral familiar, encantado com a beleza da arguiva, seduz e é 

seduzido, raptando-a até. A partir deste momento, a posse do Estreito de Dardanelos 

tornou-se oportunidade para Agamenon diante da afronta a honra de seu irmão. 

Páris, incentivado pelos deuses, já chegara a Esparta em busca da mais bela mulher 

do mundo, galardão que recebera por ter escolhido Afrodite como a deusa mais bela. Sua 

fama de mulherengo e belo, mas débil e covarde, contrastava com a idéia grega do homem 

virtuoso na batalha. No Canto III, v. 31-36: 

Agro o invectiva Heitor: Funesto Páris, 

Mulherengo falaz, nunca nasceras; 

Ou solteiro acabar melhor te fora 

Que escárnio a todos ser. És sim bonito; 

O Argeu comado, que pugnaz te cria, 



53 

 

Ri de que alma tão vil teu corpo aloje. 

 

A audácia do casal, fez culminar uma guerra de dez anos, da qual Homero relata o 

último ano, e deste, cerca de cinqüenta dias na Ilíada: 

De Júpiter nove anos decorreram, 

Lenhos já podres, cabos já delidos; 

E em casa à espera esposas e filhinhos 

Talvez estão. Da empresa desistimos; 

Assim nos é forçoso: velas dadas, 

Volte-se ao ninho pátrio; não podemos 

Ílio soberba conquistar; fujamos. 

(…) 

Quê! do Egíaco prole, em fuga os nossos 

Traçam por entre o equóreo dorso imano 

Rever a pátria, a Príamo o triunfo 

E aos dele abandonando Helena Argiva, 

Por quem tantos em Tróia hão perecido 

Longe da mesma pátria? Ah! com doçura 

Os Dânaos suadindo eriarnesados, 

Coíbe homem por homem, que não desçam 

Ao mar nenhum baixel que a remo vogue. 

(…) 

Forçoso é pelejar por tantos anos, 

Mas ao dezeno cairá Dardânia. – 

A profecia é tal, cumprir-se deve. 

Eia, grevados sócios, persistamos, 

Té sucumbir a soberana Tróia. 

(Homero, Ilíada, canto II, v. 114-286)  

 

 O último ano torna-se decisivo para os gregos não somente pela queda de Tróia no 

sentido final da narrativa, decisivo porque estava em jogo a hegemonia firmada nos pactos. 

Helena, assim como decidido em acordo com os reis gregos, representava o laço que reunia 

a nação. Após ser raptada, essa aliança saíra dos acordos e iria para a sua constituição 

prática da nação através da guerra. Os aqueus precisaram perdê-la para poderem, através 
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dela, perceberam a força coletiva da nacionalidade. Todavia, por pouco, a busca do mito 

que os reunira quase os destrói. Naqueles dez anos, sitiaram a Ílion do poderoso Príamo. 

Momento em que a nação, fora de suas dimensões geográficas, constituiu nesta expedição 

o fogo, o martelo e a bigorna que forjou a identidade ocidental. À pátria, como espaço, 

restava a saudade dos entes familiares ―E em casa à espera esposas e filhinhos‖ quando os 

recursos de infra-estrutura bélica já esmaeciam: ―Lenhos já podres, cabos já delidos;‖ 

―Talvez estão. Da empresa desistimos;/ Assim nos é forçoso: velas dadas,/ Volte-se ao 

ninho pátrio; não podemos‖. 

Manoel Odorico Mendes traduziu a expressão ―Quê‖ do verso 134 da partícula 

grega δή (dé) que no contexto aponta para um acontecimento no futuro com espanto. Pois 

se do ―Egíaco prole‖, isto é, a própria Helena como filha de Zeus, os aqueus desistissem, 

Príamo receberia a vitória nacional ao ver os helenos retornando pelo vasto mar, o 

―equóreo dorso imano‖. Mas δή (dé) representa, na narrativa, a mudança que lhe dá 

continuidade e a razão deste relato dos últimos dias da peleja.  

Todavia, os heróis perecidos eram os motivos do retorno da derrota tanto como da 

permanência em busca do triunfo grego, abandonar Helena ―Por quem tantos em Tróia hão 

perecido‖ era desonrar estes heróis que deram o seu sangue pela nação. O sangue pôde 

representar o desfalecimento para derrota, mas para o espanto do futuro era a argamassa 

que ergueria a nação. Pensar na derrota tornou-se a desonra dos heróis, fazendo com que 

desonra dos mártires nacionais, não fosse punido senão com o derramamento de sangue, 

―Coíbe homem por homem, que não desçam/ Ao mar nenhum baixel que a remo vogue.‖ O 

tombamento dos heróis, posto que, monumentos da nação, faria das ruínas dos barcos 

apodrecidos e de uma nação esgotada de suprimentos necessários ao cerco uma nova 

pátria. A referência às naus tem singular importância na cultura helênica. No período pré-
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clássico, até se concentrarem culturalmente em torno do mar Egeu, os gregos difundiram 

suas colônias além da Europa. O barco representa o rito de passagem da cultura. A saída e 

o retorno através das naus representava a transposição de almas para que divagassem ao 

desconhecido, em barco eram dirigidas as almas para o Hades. Cem mil homens estavam à 

bordo de uma esquadra de mil cento e oitenta e seis navios de guerra.  

Rapto e mágoas de Helena assim vingando, 

Nenhum se apresse; e quem, da fuga amigo, 

De crenado baixel tocar nos bancos, 

O mortal trago provará primeiro. 

(Canto II, 304-307) 

 

Após nove anos, Helena acumulara índices de esposa particular e nacional, de mito 

e do preço de sangue dos milhares de mártires que lutaram por seu resgate, tornou-se o 

despojo da consciência nacional, foi a responsável pela expansão dos limítrofes da pátria 

para a além Ílion. Resistindo à guerra, os gregos enfrentaram a própria Juno que insistia em 

dar através de Helena o reconhecimento identitário à pátria troiana. O não retorno 

sucumbiria reconhecer Ílion como a ―Tróia Helena‖ a resistência a deusa fez ressurgir uma 

nação como novidade. 

Mas o rapto de Helena, o rapto consentido, expressa sua revolta por não concordar 

que, ao ceder sua identidade, seu nome torne-se posse de uma nação, preferindo ceder ao 

galanteio de Páris e seguir uma aventura amorosa. 

A astúcia de Páris e sua busca pelo presente de Afrodite encontram ressonância na 

rebeldia de Helena como mulher propriedade que ambiciona emancipação pela satisfação 

do desejo. Incitada pela beleza do jovem troiano, introduz pelo menos três retóricas, assim 

como a Helena machadiana. 
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3.3 TRÊS RETÓRICAS HELÊNICAS  

 

A alegoria constitui uma categoria central no pensamento benjaminiano. Apresenta-

se como elemento construtivo e depositário das formas cognitivas, pois estabelece uma 

relação no limiar entre o real e o imaginário. Benjamin intui a literatura como forma de 

conhecimento potencial e a imagem (seu principal elemento construtivo em relação às 

outras ciências cognitivas) o meio de atingir e despertar um saber adormecido do passado. 

As imagens das três retóricas helênicas podem ser exemplos dessa aplicação. Desse 

modo, a imagem serve como fonte especulativa do discurso da história e forma concreta de 

conhecimento. Como destaca Willi Bolle:  

A imagem possibilita o acesso a um saber arcaico e a formas primitivas de 

conhecimento, às quais a literatura sempre esteve ligada, em virtude de sua 

qualidade mágica e mítica. Por meio de imagens – no limiar entre a consciência e 

o inconsciente – é possível ler a mentalidade de uma época (BOLLE, 2000, 

p.43). 

 

Na retórica da sedução, sua indiscutível beleza como expressa na literatura tornara-

se o verdugo de seu destino, de suas características na Ilíada são mencionadas como 

―Helena bracicândida‖ (Canto III, v. 102). Isto é, a brancura e a tepidez de sua pele 

contrastada aos olhos claros, infundia-lhes sensualidade a ponto de justificar uma guerra. 

Dizem baixo entre si: ―Não sem motivo 

Povos rivais aturam tantos males! 

Que porte e garbo! efígie é das deidades. 

Mas, tal qual seja, embarque; a nós de exício 

(Canto III, v. 134-138) 
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Ora, se a Capitu do Dom Casmurro, incendiava os ciúmes de Bentinho por seus 

olhos de ressaca, a Helena de Homero apresentava ―Dos olhos o fulgor‖ (Canto III, v. 347) 

através de seus ―olhos garços‖ (Canto V, v. 345).4 

Páris rende-se à sedução pelo olhar fatalista, resistia não olhar devido ao caso dela 

ser casada, reconhecendo que Afrodite havia-lhe pregado uma peça, não imaginava que 

essa doação da deusa já estivesse comprometida (MORENO, 2006). 

Do mesmo modo que a Helena homérica, tanto como no olhar de Capitu e Helena 

de Machado, o olhar era denunciador, como narra Machado no romance: 

Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas 

tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos 

alçassem as pupilas ao céu, disséreis um daqueles anjos adolescentes que traziam 

a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia 

de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a 

gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão: eram os 

olhos, ou antes, o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva 

foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 283) 

 

Este olhar denunciador expõe um narrador imbricado tanto em Homero como em 

Machado. Em Homero, pelo olhar de Helena, está o olho antropofágico e glutão do 

ciclope, uma vez que o desejo de Helena projeta o confronto que tombaria heróis gregos e 

troianos, devorados pela repetição contínua de vitórias e derrotas de ambos os lados. Em 

Machado, parece-lhe que pelo olhar de sua Helena, com ―expressão de curiosidade sonsa e 

suspeitada reserva‖ revela o projetar-se da câmara escura, revelada pelo olho do obturador 

que produz uma fotografia, na qual, o extraquadro exige uma interpretação além do 

primeiro nível de leitura. 

                                                           
4 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define garços como esverdeado ou verde-azulado, como já 

dito na poesia de nossa MPB, por Zé Ramalho e Otacílio Batista, ―A mulher tem na face dois brilhantes 

condutores fiéis do seu destino‖. 
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Machado se utiliza, maciçamente, de recursos expressivos como as figuras de 

retórica, principalmente, a metáfora e o discurso em estilo indireto livre, que favorece a 

exímia arte da dissimulação, na qual o autor procura sempre esconder-se atrás de 

personagens (COUTINHO, 1979, p. 52). 

O uso da metáfora é recurso revelador da construção da realidade ficcional em 

Machado. Nas especificidades de sua visão realista, a descrição do detalhe, a retratação 

individualizada do pormenor é substituída pela síntese analógica desses elementos por 

meio da escritura metafórica. Segundo Antonio Candido (1996, p. 127): 

a visão reveladora da realidade tende a uma síntese baseada na analogia entre os 

detalhes, desvendando o seu significado unitário. O detalhe em si não interessa. 

Interessa como estímulo para procurar a sua afinidade com outros, por meio da 

analogia. Daí a importância da metáfora, mais que da descrição, porque ela 

mostra as analogias e vincula uma variedade de pormenores. A ligação destes em 

nível fundo configura o significado real – rede oculta inacessível à topografia 

realista positiva (…) 

 

Para Alfredo Bosi (2007), esse olhar detém a prerrogativa da mobilidade por não se 

apresentar simploriamente como mais um ponto de vista. Olha com circunscrição, 

contundência, cognição, definindo-se como emotivo e passional. O olhar que oculta o 

saber objetivo, é também aquele que se apresenta em sensibilidade, porque olhar implica 

em demonstrar intelecto e sentimento. Nesse sentido, Homero é também assim como 

Machado de Assis: cético, relativista, irônico, sarcástico, pessimista e demoníaco.  

Percebe-se que ambos equilibram o fundo escuro da narrativa por uma litotes geral 

empreendida por um ―estilo diplomático, contido, medido, civilizado e mediador‖ (BOSI, 

2007, p. 11). Assim como Machado de Assis expressou em A mão e a luva sobre a 

personagem Guiomar ―era do barro comum de que Deus fez a nossa pouco sincera 

humanidade‖ (MACHADO DE ASISS, 2004, p. 265). O autor grego como ciclope morde 
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o barro comum da humanidade, embora comum, é sempre barro. Já o autor brasileiro, 

fotografa e, uma vez tendo sido espalhado o barro, torna-se comum a todos. 

A beleza de ambas Helenas assemelham-se em paralelos descritivos. Além de 

Machado descrever Helena como ―moça de dezesseis anos, delgada sem magreza‖, cútis 

―de um moreno-pêssego‖, também faz que Helena se descreva no imaginário gerando uma 

amazona que possa seduzir Estácio, por ocasião de sua mistura entre geometria e 

equitação: 

— Eu lhe explico, disse ela; abri o livro, todo alastrado de riscos que não entendi. 

Ouvi, porém um tropel de cavalos e cheguei à janela. Eram três cavaleiros, dois 

homens e uma senhora. Oh! com que garbo montava a senhora! Imaginem uma 

moça de vinte e cinco anos, alta, esbelta, um busto de fada, apertado no corpinho 

de amazona, e a longa cauda do vestido caída a um lado. O cavalo era fogoso; mas 

a mão e o chicotinho da cavaleira quebravam-lhe os ímpetos. Tive pena, confesso, 

de não saber montar a cavalo... (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 295) 

 

 Paralelamente, o narrador homérico descreve a beleza da personagem em vários 

momentos como em ―Arnesa-se Alexandre, o pulcro esposo/ Da emadeixada Helena: as 

caneleiras/ Com prata afivelando, ao peito a coura [...] Monta à câmara sua Helena bela.‖ 

(Canto III, v. 279-281, 316). Também em: 

Páris, da loura bela Argiva esposo: 

―Agravas-me, Antenor; al tu podias 

Excogitar: se falas sério, os deuses 

Roubaram-te o juízo. A minha Helena! 

Ah! não, declaro à face dos Troianos; 

Sim de Argos restituo o espólio todo, 

Mais do meu lhe acrescento.‖ E foi sentar-se. 

(HOMERO, Ilíada, Canto VII, v. 284-290) 

 

―Que porte e garbo! efígie é das deidades.‖ (Canto III, v. 136). Nas duas Helenas, a 

rigor, a beleza retrata o meio pelo qual conduzem-se na conquista de seus objetivos. Em 

ambas, a expressão sensual parece pouco relacionada à satisfação da libido como 

realização única. A libido tornou-se a ponte para realizar sua cosmogonia particular. A 

personagem de Machado buscava ascensão social da mesma forma que a personagem de 
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Homero buscava mudança da sua condição de mulher semideusa e escrava; como escrava 

era potentado objetual de um povo, como semi-deusa escrava objetual do destino.  

Junto ao objetual, a estética da equitação é recorrente nas duas Helenas, a de 

Machado dirige a narrativa sobre a imagem do cavalo como amálgama ao corpo que seduz. 

A imagem do cavalo na Ilíada é a metáfora que mostra a transição porque Helena de 

Esparta torna-se a Helena de Tróia. O cavalo, nas duas obras, retoma a idéia de liberdade, 

assim como Pegasus, retratado como o cavalo alado que detinha o poder de fazer brotar 

água da terra com a sua pisada. Na cultura esparto-troiana o cavalo puxava o carro solar de 

Apolo e o carro do deus dos mares, Netuno (GUIMARÃES, 1999).  

A Helena semideusa escrava buscando confundir sua estética com a do cavalo 

almejava a liberdade. Assim como os navios gregos, os cavalos troianos também estavam 

relacionados ao Hades, ao submundo dos mortos, como símbolo de passagem para a 

destruição. 

Para a Helena machadiana, o ―cavalo fogoso‖ simpatiza à sua liberdade nos seus 

passeios iniciais com Estácio, mas também é ele que o leva a decrépita casa de seu pai 

junto ao Pajem.   

O jogo da estética de ambas Helenas não se revelavam somente pelos seus 

predicados subjetivos, mas também eram incrementados com a estética externa. Na 

narrativa de Machado, os passeios a cavalo fazem a transição das ações do enredo entre a 

apoplexia do conselheiro e a morte de Helena.  

Na retórica da camuflagem, a Helena homérica também serve como tipo da Helena 

machadiana, isto é, na ―a arte de acomodar-se às circunstâncias do momento‖. A princípio, 

ela consegue forjar para Menelau uma traição em rapto. Todo concurso que dirige a guerra, 
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não a concebe como traidora e, sim, como vítima, pois o esforço tem como única pretensão 

libertá-la das mãos de Páris: 

O estrênuo Menelau, segundo Atrida, 

A parte armou-os em galés sessenta. 

Afouto os acorçoa, ardido anela 

Desagravar o rapto e ais da esposa. 

(HOMERO, Ilíada, Canto II, v. 515-518) 

 

Portanto, se fora raptada a força, ultrajada e violentada, como uma infeliz, não 

podia ser culpada, mas sim o bárbaro que a roubou. Ela consegue transformar seu fascínio 

por Páris em ―ais‖ de ter sido vítima da violência. Privada da Pátria e feita órfã de seus 

caros, merecia, portanto, piedade e não maledicência. Era justo odiar aquele que praticara 

horrível ato.  

Sem poder deixar provas de que tenha havido qualquer violência, ela dissuade a 

traição mimetizando-se ao discurso do Páris, deixando no ar que fora iludida. Tendo sido 

persuadida e enganada pela retórica do troiano, removeria de si a culpa infame. Dele diz 

Menelau:  

Agro o invectiva Heitor: ―Funesto Páris, 

Mulherengo falaz, nunca nasceras; 

Ou solteiro acabar melhor te fora 

Que escárnio a todos ser. És sim bonito; 

O Argeu comado, que pugnaz te cria, 

Ri de que alma tão vil teu corpo aloje. 

A navegar, poltrão, forçaste amigos, 

Da Ápia ousando a beleza peregrina, 

Consorte e irmã de heróis, trazer contigo? 

(HOMERO, A Ilíada, Canto III, v. 31-39) 

 

O discurso do marido traído manifestava-se por uma poesia sublime que a defendia 

e desfazia-lhe a acusação. O rapto como desonra fez com que Menelau aumentasse a 

compaixão e não tivesse medo de enfrentar a poderosa Ílion. Páris, por sua vez, era réu, 

parecia estar possesso por algum deus que havia encantado a Helena com palavras 
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divinamente inspiradas que a moviam ao prazer e removiam a dor. Para seu marido, a loira 

arquiva havia sido enfeitiçada provocando-lhe erros da alma e ilusões de opinião.   

Menelau convencera-se de que sua esposa fora forçada, pelas palavras, a confiar e 

aprovar a aventura de Páris que cometeu a injustiça de tornar mutável a opinião de uma 

dama. O discurso havia sido um poder perante a disposição da alma, como as ervas na 

natureza é um poder para o acondicionamento do organismo quando seus ecléticos 

princípios ativos tanto alteram a disposição do espírito como podem curar as doenças ou 

bastar a vida. As palavras, que a uns aflige, a outros é deleite, a outros temores, formuladas 

pelo mulherengo falaz era uma persuasão maligna que a envenenara.  

Para negar a sua identidade como símbolo mitológico da nação, Helena não 

somente trai a Menelau como esposo e amante, mas trai também diretamente, uma segunda 

vez, a todo acordo engendrado pelos aqueus representado pelos guerreiros em batalha. Esta 

traição é relatada por Homero no Canto III, v. 121-244, chamado Teichoscopia, que é a 

visão de Helena a partir dos muros de Tróia.  

Somente no último ano da guerra o rei de Tróia busca saber quem são os guerreiros 

contra os quais luta. Enquanto fazem os preparativos para o duelo entre Páris e Menelau, a 

bracicândida aponta e delata os maiores guerreiros da liga de Acaia: Agamenon, Ulisses 

(Odisseu), Ajax e Idomeu. Neste discurso sobre o muro, a loira faz o inventário dos mais 

bravos guerreiros gregos para Príamo, rei de Tróia. Resume-se o diálogo: 

1. A delação de Agamenon: Diz Príamo, “Aquele Argeu quem é, bizarro e esbelto? [...] 

Decoro e majestade: um rei parece. [...]” Helena responde: “É rei sublime e campeão tremendo,/ 

O pujante Agamêmnon; que vergonha!/ Se um dia o mereci, foi meu cunhado.”   
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2. A delação de Ulisses: Príamo “Prossegue a interrogá-la: A quem do Atrida/ Sobrepuja a 

cabeça, dize ó filha,/ E é dos peitos mais largos e das espáduas?” Helena “Torna a Dial vergôntea: 

Esse o prudente/ Laércio Ulisses é, de Ítaca rude,/ Em todo estratagema e ardis sabido.” 

3. A delação de Ajax: “Quem é, pergunta Príamo, o guerreiro/ Que, espadaúdo e grande, a 

fronte acima/ Dos Dânaos assoberba?” - “É, disse a nora,/ Ajax, dos Gregos fortaleza e muro. 

4. A delação de Idomeu: Páris não pergunta, mas Helena continua: “Idomeneu Cretense 

ali dos cabos,/ Como um deus, se rodeia: ao vir de Creta,/ De Menelau nos paços o acolhíamos.”  

É possível olhar para a Teichoscopia apenas como uma simples ilustração 

descritiva dos maiores guerreiros gregos. Ou, pode-se ter outra visão, que, pela força da 

narrativa, Helena abertamente expressa sua admiração pelos e guerreiros aqueus, revelando 

um conflito interno de traidora saudosista. Nesta retórica em conflito ela esconde do rei 

troiano seus irmãos: ―Outros vejo daqui de negros olhos,/ Que eu fácil nomeara; mas não 

vejo/ Castor na picaria, insigne Pólux/ [...] Maternos meus irmãos: ou não largaram/ Da 

leda Esparta, ou nos baixéis detidos,/ Pejam-se de empenhar-se nas pelejas‖ 

A volubilidade do discurso da heroína também se revela na sua traição à Tróia 

quando lamenta seu esposo para seguir os desejos de Páris. 

Após a morte de Páris, Helena casa-se com seu irmão Deífobo, sua vida em Tróia 

torna-se tediosa e a faz chorar arrependida e desejosa de voltar a Esparta e ao marido, 

porque descobrira que Afrodite alienou-a com o amor para que sua disputa de beleza entre 

as deusas fosse cumprida. Helena podia recuperar seu prestígio diante de Menelau e seu 

povo se traísse os troianos. (GUIMARÃES, 1999)  

Na Odisséia, Homero revela que Ulisses entrara em Tróia como mendigo para 

expiar a cidade, de modo que tendo-a encontrado, confia a ela os planos gregos da invasão 

da cidade. O plano consistia na construção de um grande cavalo colossal de madeira 
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oriunda dos destroços dos navios gregos, como reconhecimento da falsa vitória de Tróia, 

posto que o cavalo era o principal símbolo da cidade. Dentro do colosso, no vazio de um 

casco de navio, estavam os mais valentes soldados gregos (Homero, Odisséia, Canto IV, p. 

45-46). 

Sinão, o enganador, é enviado como mensageiro. Os troianos indecisos analisavam 

o porquê do presente deixado pelos gregos. O mensageiro e então prisioneiro troiano é 

trazido à presença de Príamo ao qual responde a todas as curiosas perguntas 

satisfatoriamente. O personagem engana articulando ao dizer que mais nada lhe restava 

senão morrer ao fugir dos gregos e cair prisioneiro dos troianos que, comovidos, 

concedem-lhe vida e misericórdia, ao passo que seu discurso mimético tornou-se tão 

convincente quanto mais traiçoeiro (REZENDE, 1980). 

Os troianos certos da vitória introduzem o cavalo na fortaleza fendendo as 

muralhas. A espartana, admirada com o feito e o artifício que este encerrava, rodeia a 

escultura, emite vozes de consolo e direciona os planos gregos simulando danças em volta 

do cavalo e das mulheres frigias que celebravam orgias, enquanto, logo depois, com sinais 

de fogo, chamava os gregos do alto da cidade. Para os troianos, aquele momento era um 

momento de festa. A musa, semelhante a uma deusa, dançava ao redor do cavalo, fingindo 

celebrar a improvável vitória de Tróia (MORENO, 2006). 

A cidade dorme, Sinão havendo simulado estar bêbado, vai ao cavalo e abre o 

alçapão, descem dali Menelau, Ajax e Diomedes, abrem os portões da cidade, incendeiam, 

saqueiam e a tomam. Muitos troianos morreram ainda dormindo. 

Entre as chamas da cidade já tomada pelos gregos, Menelau encontra Helena. Ao 

ser conduzido para a recamara, encontra Deífobo e descarrega-lhe a fúria de um decênio de 

traição, guerra e ausência da amada. 
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Nesta retórica da camuflagem, Helena ora trai Esparta e ora trai à Tróia, e ainda, 

comparando à retórica da Helena de Machado, há uma semelhança profunda.  Ambas 

buscam, através da dissimulação, expiar uma culpa trágica. Nasceram com o triste destino 

de chorarem até os seus últimos dias por serem causas de tamanhas desgraças. A de 

Homero, dando curso às suas paixões abandonou o país, esposo e filha sem prever as 

conseqüências. A de Machado também abandonou seu lar e ocultou seu pai em um 

casebre. Ambas só retornam á razão quando a catástrofe lhes rodeia. A Helena grega era 

troiana quando os exércitos pululavam diante das muralhas da cidade e espartana quando 

pôde contemplar a queda de Ílion. Semelhantemente Helena, quando lhe interessava a 

estabilidade da vida burguesa comportava-se como uma genuína parente da família Vale, 

porém retornava ao pai quando o saudosismo lhe dominava.  

Cabia-lhes, portanto, reparar o erro voluntário. Os erros de ambas traziam-lhes 

sempre reminiscências, lamentavam sempre os sacrifícios impostos no seu curso de vida. A 

troiana por haver tantos gregos e troianos mortos e a brasileira por haver enganado a 

família e sugestionar o pseudo-incesto. As duas arriscaram a vida submetendo-a aos 

devaneios passionais. Agiam de conformidade com a libertinagem particular, 

predestinando o curso de vida, um destino funesto.   

A retórica da arte e do saber na Helena homérica não pode ser encontrada 

textualmente em encadeamento de eventos organizados como a Helena machadiana. Mas 

retomando a ela mesma como aquilo que representa como personagem. 

O relato da luta por Helena na Ilíada marca o momento em que a literatura passa a 

ser direcionada pela condição social do herói que por sua vez determina os gêneros, o 

enredo e o nível estilístico, plantando a primeira semente que nortearia os rumos da 

literatura ocidental. 
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A influência clássica, especialmente da Ilíada, como delineada acima, pode ser vista 

tacitamente na crônica O Almada na qual ele faz uma paródia da obra homérica em 

comparação: 

No poema estão os principais elementos da história, com as modificações e 

acréscimos que é de regra e direito fazer numa obra de imaginação. Busquei o 

cômico onde ele estava: no contraste da causa com os seus efeitos, tão graves, 

tão solenes, tão fora de proporção. Dos Personagens que entram no poema, uns 

achei-os na crônica (AImada, o tabelião, o ouvidor, o Padre Cardoso e o Vigário 

Vilalobos), outros são de pura invenção Aos primeiros (excetuo Almada) não 

encontrando vestígios de seus caracteres e feições morais, forçoso me foi dar-

lhes a fisionomia mais adequada ao gênero e à ação. Os outros foram desenhados 

conforme me pareceram necessários e interessantes. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, vol. 3, p. 227). 

 

Assim compararemos os primeiros versos de O Alamada no Canto I que diz: 

MUSA, celebra a cólera do Almada  

Que a fluminense igreja encheu de assombro.  

E se ao douto Boileau, se ao grave Elpino  

Os cantos inspiraste, e lhes teceste  

Com dóceis mãos as imortais capelas,  

Perdoa se me atrevo de afrontá-la  

Esta empresa tamanha. Tu me ensina  

A magna causa e a temerosa guerra  

Que viu desatinado um povo inteiro,  

Homens do foro, almotacés, Senado,  

Oficiais do exército e do fisco,  

Provinciais, abades e priores,  

E quantos mais, a uma, defendiam  

O povo, a Igreja e a régia autoridade 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 230) 

 

Com os primeiros versos da Ilíada no Canto I, conforme a tradução de Odorico 

Mendes: 

Canta-me, ó deusa, do Peleio Aquiles 

A ira tenaz, que, lutuosa aos Gregos, 

Verdes no Orco lançou mil fortes almas, 

Corpos de heróis a cães e abutres pasto: 

Lei foi de Jove, em rixa ao discordarem 

O de homens chefe e o Mirmidon divino. 

Nume há que os malquistasse? O que o Supremo 

Teve em Latona. Infenso um letal morbo 

No campo ateia; o povo perecia, 

Só porque o rei desacatara a Crises. 

Com ricos dons remir viera a filha 

Aos alados baixéis, nas mãos o cetro 

E a do certeiro Apolo ínfula sacra. 
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Esse legado estabeleceu-se em nossa escrita quando observamos que deuses e 

heróis pertencem à esfera do fantástico e do sobrenatural, produzindo o romance como 

gênero que tinha na aventura o princípio que norteia o enredo. De Ulisses aos cavaleiros 

errantes da idade média e aos passeios de equitação da burguesia do final do século XIX na 

literatura machadiana.  

Reis e aristocratas foram imaginados como pessoas extraordinárias, semi-divinos 

até, mas que estavam sujeitos às leis da sociedade e da natureza. No enredo típico, estes 

sempre pecavam por arrogância e eram punidos dando origem à tragédia. Acerca-se a isto 

o fato de somente um aristocrata poder viver uma grande paixão. Até o século XVIII, a 

aspiração de um burguês de também amar apaixonadamente era tão ridícula quanto a de 

arranjar um pajem, porque os destinos sérios e moralmente interessantes reservavam-se à 

aristocracia. Eles eram os livres, aptos para duelar naquilo que somente eles dispunham: a 

honra. 

O realismo expresso pela Ilíada tornou-se adequado à representação dos burgueses 

e do povo comum dando origem a prosa. Originalmente, os gêneros que lhe correspondiam 

eram cômicos. Machado de Assis utilizou-se incessantemente em sua obra através do 

romance picaresco, da farsa e da comédia. No fim do século XIX, após a apoplexia do 

romantismo, o estilo realista tornou-se a forma de expressão e crítica para o gênero 

burguês tornando o estilo mais importante de nossa literatura moderna. 

A literatura materializa na linguagem um saber (antes inconsciente no imaginário) 

que se cristaliza quando desperto, consciente de sua passagem no presente. A ficção seria, 

então, este olhar especulativo que, a partir de sua natureza imagética, recolhe em meio aos 

resíduos do real, o ponto desencadeador de um saber. A ficção não só conceitua 
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empiricamente o objeto, mas o torna presença. Por isso o saber adquirido correlaciona-se 

às outras áreas e ciências da cognição. 

 

3.4 O REALISMO NO ROMANTISMO: A APOPLEXIA NACIONAL 

 

A apoplexia expressa, tanto nestas obras de Machado e de Homero, tem a estrutura 

de uma trama complexa que pode ser cognominada de tragédia. Em ambas as tramas estas 

se definem por contradições, reviravoltas e paradoxos.  

As heroínas iniciam as ações no enredo transbordantes de felicidade que as torna 

pari passu imprudentes, arrogantes e crédulas. Depois se acumulam as advertências: 

Helena troiana é advertida indiretamente pelo discurso de Menelau aos troianos e a Helena 

carioca é advertida por D. Úrsula. Para ambas, o conflito é estabelecido quando as duas 

tomam decisões para evitarem perigos iminentes da ironia da tragédia, isto é, a ação dessas 

personagens heroínas promove a catástrofe que elas quiseram todo evitar em todo tempo 

da narrativa. As hesitações e frustrações de ambas são ocasionadas pelo aumento do nível 

de tensão quando acabam reconhecendo que terminam erigindo o próprio túmulo. 

— Ouve, continuou o padre, sentando-se. A planta ruim bracejou um ramo para 

o coração virgem e casto de Helena, e o mesmo sentimento os ligou em seus fios 

invisíveis. Nem tu o vias, nem ela; mas eu vi, eu fui o triste espectador dessa 

violenta e miserável situação. São irmãos e amam-se. A poesia trágica pode fazer 

do assunto uma ação teatral; mas o que a moral e a religião reprovam, não deve 

achar guarida na alma de um homem honesto e cristão. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 365) 

A apoplexia do Conselheiro Vale representa as situações desesperadas, apuros, 

dilemas e conflitos aparentemente insolúveis que estão entrelaçados à subversão dos 

valores morais vividos por Helena. Podemos dizer que uma apoplexia é também existente 

na personagem homérica. Ambas se utilizam de presságios para avançarem em ação: 

Helena de Tróia recebe a visita de Íris: ―A Helena bracicândida vem Íris,/ Nas feições de 
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Laodice, do Antenório/ Príncipe Helicaon dilecta esposa,/ E a mais bela de Príamo 

gerada.‖ E na Helena brasileira a sua carta misteriosa: 

A carta falava também de um homem, cujo egoísmo de pai não conhecia limites, 

e que a todo o transe queria que a filha desposasse uma grande riqueza e uma 

grande posição, — ―homem, dizia ela, que me viu a princípio com olhos avessos, 

pela diminuição que eu trazia à herança‖. No fim dizia que havia naquelas linhas 

muito de obscuro e incompleto, que oportunamente contaria tudo, mas que desde 

já podia dar a triste notícia de que lhe era forçoso abster-se de sair. (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, p. 323) 

 

Esta apoplexia, do ponto de vista social interno às obras, é um ritual que as envolve 

como bode expiatório. Antes amadas, de repente são levadas a isolamento devido às 

dificuldades que estas imprimem aos outros personagens, recebendo por isto a projeção 

inflacionada do ódio, fazendo-se necessário que suas culpas sejam purificadas com o auto-

sacrifício.  

Tanto na Helena machadiana como na Helena homérica, as três retóricas são a 

causa da apoplexia da nação. Os relatos das ações dos deuses gregos na Ilíada, o cerco de 

Tróia e, posteriormente, a odisséia de Ulisses, tornam-se posteriormente ilustrações que 

exemplificarão as criações culturais de Atenas, como a filosofia, a democracia, a arte e o 

teatro. Mas esse ―novo mundo‖ na história grega só é assim imaginado em razão dela ser 

uma personagem central que funda esse novo mundo por autodestruição. Assim, como no 

relato bíblico, a desobediência de Eva faz surgir um novo mundo e expulsa o primeiro 

casal da narrativa do paraíso dos cuidados de Deus, para seguirem seu destino sob os 

cuidados dos cardos e abrolhos. A nação é produto de uma criação de vacuidade. 

No caso específico do Brasil, a Helena carioca é uma imagem fundante do acaso 

que direcionava o final do século XIX. Por um lado, está seu afã de elaborar uma idéia 

positiva da nação, trazendo a imagem da boa família burguesa e patriarcal, representada 

fortemente na literatura romântica machadiana, retomando a utopia reconstruindo a boa 
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origem paradisíaca na sociedade em modernização. Helena simula uma interação 

imagística baseada na eficiência de um pacto ou contrato discursivo efetivada em uma 

linguagem do romantismo. 

Isto é, o Romantismo cultivou obsessivamente a busca pelo Absoluto e seu 

correspondente desejo de unidade, numa verdadeira embriaguez, num afã de integridade e 

totalidade. Machado evidencia em Helena esse desejo de alcançar, pela arte, uma espécie 

de sentimento oceânico na dissolução do eu, só possível na natureza ou nas águas 

profundas da religião. Daí a natureza dessa coesão mágica, como uma unidade sublime que 

faz a personagem desempenhar essa função do Romantismo.  

Isso posto, Helena é um romance de concepção mais descosida do que a nossa 

análise faz supor, e do que a nossa análise faz supor, e do que o enredo bem 

amarrado deixa ver à primeira leitura. Com maestria consumada e posição 

indefinida Machado circulava entre a intriga ultra-romântica, a análise social, a 

psicologia profunda, a edificação cristã e a repetição da mais triste fraseologia 

(p. ex. Helena levanta os olhos ao céu, para agradecer a intervenção favorável ao 

moleque Vicente, e em seguida se explica: ―Orei a Deus (...) porque infundiu aí 

no corpo vil do escravo tão nobre espírito de dedicação‖). (SCHWARZ, 1992, 

104-105) 

 

Nesse testemunho da imanência de Deus – e o Romantismo é essencialmente 

cristão – Machado apresenta a obra divina aparentemente isenta da mácula humana. O 

escravo era um problema social e não de Deus. Isto porque a natureza constituía-se em um 

espetáculo para o homem edificando-o por meio da criação que se mostrava edificante 

pelos bosques, florestas, vento, rios, murmúrios, sombras e luzes, experimentados pela 

personagem em seus passeios a cavalo e visitas com o pajem. Mas, esta mesma natureza 

era a fonte de uma luta contínua de forças opostas, uma vez que é a expressão de tudo que 

é exterior ao sujeito. Há um prévio circuito de comunicação entre o interior e o exterior, o 

homem e o mundo, a natureza das coisas e a natureza humana, fundamentando uma 
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espécie de achatamento do sujeito, encaixando-o em uma natureza cuja ordem e 

regularidade prolongam-se na ordem e regularidade das retóricas (NUNES, 2002, p. 57). 

Em crítica à obra Viagens na Minha Terra, de Almeida Garret, Machado de Assis 

cita que ―quando ele [Garret] nasceu, vinha a caminho o Romantismo, com Goethe, com 

Chateaubriand, com Byron‖ (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 931-932). Para 

Machado, Goethe, Chateaubriand e Byron compunham o repertório teórico que firmava as 

bases da origem do movimento romântico europeu que, por sua vez, emanava a Almeida 

Garret e outros. 

Goethe dizia que havia fracassado em curar-se da doença geral de seus dias: a 

subjetividade. Esse zeitgeist – espírito de época – impregnara uma metodologia dialética 

existencial que relutava entre paixão e brilhantismo ou paixão e inteligência, quando tudo 

que era objeto do desejo recebia aumento infinito das qualidades. Floreio, enfeites e 

alegorias não deixavam de ser a percepção reinante daquela weltschaung – visão de 

mundo. Isto significava que, como escritor, ele não somente respirava esse ar contaminado, 

mas também era obrigado a satisfazer o alvo central de sua obra, os leitores. Ele dizia: ―[...] 

essa tendência subjetiva era culpa do público, que decididamente aplaude todo 

sentimentalismo‖ (LOBO, 1987, p. 27).  

Apesar disso, este período social que valorizava o supérfluo evidenciava um quadro 

que emoldurava um estado de decadência e subversão da sociedade porque a realidade 

cronológica passou a ser concebida a partir de uma realidade psicológica, interior; a 

personalidade evoluiu na direção dos conflitos e dos paradoxos que se apaziguavam de 

forma confusa ou de maneira imperfeita.  De um excerto de suas Conversações com 

Eckermann: 

Em todas as épocas há tantas tristezas reprimidas, tantas mágoas e e 

descontentamentos secretos com a vida, e os indivíduos sentem tantas 
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discordâncias com o mundo, tantos conflitos entre as suas naturezas e as leis 

civis, que Werther teria causado impacto mesmo que fosse publicado pela 

primeira vez hoje (LOBO, 1987, p. 26). 

 

Goethe define como imprescindível ao romance que ele exponha o conflito entre a 

poética do coração e a prosa das relações sociais. Werther como obra de formação 

caracteriza-se pelo percurso na função de celebrar a humanidade, o individual para o 

universal ou no universal, onde o realismo dos sentimentos íntimos são criados.  

Na elegia sobre A Morte de Francisco Otaviano, Machado refere-se ao criador do 

Fausto citando a célebre frase de Napoleão: ―Vous êtes un homme, monsieur Goethe‖ 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3,p.1016).  

O homem, segundo Machado, comparado ao monsier, era aquele que a despeito da 

dor que lhe roia, não desaprendera a fecunda e boa alegria, nem a competência de amar, de 

admirar e de crer; definitivamente é o bípede que não trocara a alma pela juventude 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p.1016). 

Helena mitifica este homem do romantismo como sendo aquele que não perdera a 

capacidade de sonhar face à realidade, pois os inúmeros percalços da história dessa 

protagonista e os protagonistas românticos de Goethe: o Fausto ou o Jovem Werther de 

Rousseau, representam outros percalços da compreensão do mundo e do indivíduo, quando 

a dimensão cronológica do tempo é internalizada. Desde então, não somente o final do 

romance é importante, mas o processo que manifesta a extensão do acaso que domina a 

vida, é contrastante com os propósitos e certezas que pareciam ser a tônica no início da 

narrativa. 

Nesse momento, o escritor romântico é aquele monge que rebela-se contra os 

dogmas rígidos do período clássico para fundar no seu imaginário uma comunidade que 
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conquista a liberdade de expressão ao fazer uma leitura da realidade a partir do seu mundo 

interior. Mergulha no passado e assume uma ética nacionalista. 

Machado de Assis também compreendia o conflito do escritor que apesar de 

reconhecer que estava sob uma visão de mundo de decadência e superficialidade, não 

conseguia remar contra a ideologia predominante, sendo obrigado a escrever seguindo o 

curso do rio daquele espírito de época: 

É desenganar. Gente que mamou o leite romântico, pode meter o dente no 

rosbife naturalista; mas em lhe cheirando a teta gótica e oriental, deixa o melhor 

pedaço de carne para correr à bebida da infância. Oh! Meu doce leite romântico! 

Meu licor de granada! Como ao velho Goethe, aparecem novamente as figuras 

aéreas que outrora vi meus olhos turvos (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, 

p. 563). 

 

Helena é a alegoria cataclismática do Romantismo como figuração da realidade 

nacional que dá início ao movimento Realista.   

A estética romântica apresentava como prototipicidade textos com narrador em 

primeira pessoa, valorizava e idealizava os sentimentos, faziam uma crítica indireta, os 

sentimentos apresentam-se à flor da pele, a escrita é geralmente respeitosa, as imagens 

fantasiadas buscavam a perfeição, os amores platônicos permeados do discurso ufanista e 

nacionalista. Por sua vez, a prototipicidade da estética realista apresentava o 

distanciamento do narrador, não se valoriza o sentimento, mas o que se é, a crítica a 

sociedade é direta, a objetividade é o foco, os textos aparecem sem censuras, as imagens 

não buscam o fantástico, mas o real, mistura-se o épico e o lírico e a convivência é 

cosmopolita (BOSI, 2006).  

Helena apresenta uma estética híbrida de ambos os movimentos. (1) O narrador 

distancia-se evidenciando a terceira pessoa ―Helena parava, mas eram só poucos minutos‖, 

(2) valoriza e idealiza os sentimentos como em ―[ela] volvia logo ao trabalho com mesma 

serena agitação‖, (3) a crítica é direta na medida em que o incesto é uma possibilidade 
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dentro de uma família patriarcal na forma e moralmente cristã, ―A poesia trágica pode 

fazer do assunto uma ação teatral; mas o que a moral e a religião reprovam, não deve achar 

guarida na alma de um homem honesto e cristão.‖; (4) os sentimentos estão à flor da pele 

―Era assim que as horas se passavam na intimidade mais doce, e que a recíproca afeição ia 

excluindo toda a preocupação alheia;‖; (5) os textos são ―respeitosos‖; (6) as imagens 

fantasiadas são perfeitas a exemplo da declaração textual ―Helena cavalgava 

perfeitamente;‖ nas imagens dos passeios a cavalo; (7) a dimensão do amor é platônico na 

proporção que Estácio ama sua irmã, ―eu vi, eu fui o triste espectador dessa violenta e 

miserável situação. São irmãos e amam-se.‖ (8) e a narrativa se dá no ambiente de 

cosmopolitismo, ―O Rio de Janeiro não lhe oferecia a mesma variedade de recursos que 

Paris;‖  

O hibridismo do gênio estético de Machado de Assis na obra pode ser observado. 

Os pontos dois, quatro, cinco, seis e sete representam momentos em que a obra se mostra 

romântica e os pontos um, três e oito representam momentos nos quais a obra se mostra 

também realista. 

Roberto Schwarz (1992) diz que essa obra tem como nervo social ―Uma dura 

viravolta‖, isto é, o fato dela ser uma obra de passagem que é o nervo social do livro‖ e 

continua: 

Entretanto, ao situar as viravoltas mais nefastas do romance na conduta de uma 

personagem pura, socialmente modelar — no que obedecia talvez a uma 

inspiração cristã, e não crítica — Machado incluía em sua narrativa um elemento 

de pessimismo e tensão social,  que não chega a ser dominante, mas ao qual está 

ligada a sua parcela realista. (SCHWARZ, 1992, p. 92) 

 

Machado de Assis faz de Helena o caso psicológico de uma moça para penetrar na 

intimidade de uma família carioca, atribuía à nossa adolescência literária a falta de 

romances de análise. O grande impasse residia no fato dos romancistas presos às 
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circunstâncias sociais do final do século XIX não quererem romper com os cânones das 

linhas gerais que traçavam Romantismo.  

Essa adolescência iludida pela consciência de emancipação literária que nada mais 

representava senão uma emancipação de jugo lusitano, buscava no indianismo e, 

posteriormente, no cabloquismo a existência do brasileiro, de um tipo humano nacional 

diverso dos colonizadores, um mito ou herói representante da nacionalidade.  

Enquanto isso, o Realismo que já era franco na Europa, começava a ganhar aqui 

raízes lentamente, obrigando desde já os escritores a saírem do carrossel sentimento-

natureza a que estavam presos.  

Em Helena, Machado de Assis apresenta com relativa fidelidade os ―esquemas‖ 

românticos a que seus primeiros livros estiveram sujeitos, conciso e preciso na língua, 

repudiando as ilações que descreviam a natureza. A análise psicológica constitui em 

relação aos demais autores do romantismo brasileiro uma novidade, mas que já era latente 

em escritos anteriores. Esta novidade fazia-o sobressair aos demais porque estava 

fundamentada em um estilo e em uma técnica enquanto os outros limitavam-se aos temas. 

A primeira publicação de Helena em 1876 ocorre em um decênio marcado pela 

indecisão na estética literária, os laços do Romantismo afrouxam e desatam-se, as 

reminiscências do passado mesclam-se aos sonhos do futuro, passageiramente, 

furtivamente. Mas essa frustração pari passu ao movimento é a frustração que faz ressurgir 

uma nova ordem literária, um ciclo comum na história da arte. (BOSI, 2006) 

A apoplexia da nação literária do romantismo dava uma nova vida a um outro 

movimento. Helena apresenta-se como a narrativa que introduz uma nova ordem literária, a 

sua morte é, como na imagem do sacrifício cristão, a ressurreição para uma nova geração. 
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A nação enquanto novidade literária é uma geração poética com poesia nova, uma 

geração alegre, fervorosa e convicta de que uma poesia nova, assim como Helena, é uma 

expressão incompleta, difusa e transitiva. 

A morte de Helena instaura-a como mito, um deus ex machina que reorganiza o 

caos desse último dia que foi o Romantismo com suas horas de assomo, depressão e 

mesmice. Helena não casou, não foi tudo que podia ter sido, mas foi o quanto bastou para 

que pudesse legitimar uma transição, isto porque nenhum movimento estético permanece 

em uma repetição eterna. Helena simula a necessidade virtual do homem ao abrir janelas 

após janelas e fechá-las quase que simultaneamente em eterna substituição. Tal é o destino 

da musa que representa a nação. Seja homérica ou machadiana, a heroína que amamenta a 

narrativa é a mesma moribunda que a gerou. 

Portanto, a produção de Helena como uma reviravolta teórica, nos direciona a 

compreender Machado de Assis além do que prescreve os manuais. Helena trás uma 

questão importante em Machado, seu Romantismo é consciente, poderia ter dito 

tranquilamente, assim como Goethe: que ―essa tendência subjetiva era culpa do público, 

que decididamente aplaude todo sentimentalismo‖, isto é, Machado escreveu consciente 

para uma demanda que exigia aquela estética. A Advertência à obra demonstra que ele 

abrira os olhos ao som de um sentimentalismo particular, mas que essa tendência subjetiva 

chegara aos últimos limites do pacto entre escritor e leitor, ambos pressionados pelo 

alvorecer de uma nova estética que representava a expressão de um novo saber. 

Esta expressão se deu pelo desenvolvimento das ciências modernas de modo que o 

sentimento não podia ser o mesmo da geração que os antecedia. Os naturalistas 

convidaram a nação para observarem o mundo externo, objetivo, que trazia novos eventos 

para a compreensão da história sob um triunfalismo científico. A nação já se contentara 
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com uma terra, uma pátria, um credo, um poder instituído, mas foi necessário esquecê-los 

para trazer a nacionalidade um novo ingrediente de sua constituição, equiparando-a a 

ordem mundial das nações. Isto não poderia ter acontecido sem que houvesse ansiedades 

que buscassem um título para definir esta nova nação como uma fusão lógica do realismo e 

do romantismo. Machado conseguiu reunir a acurada observação de Baudelaire e as 

surpreendentes deduções do mestre Victor Hugo (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 3, p. 

811), porém, rejeitava definir-se.  

Se ainda é possível conjugar literatura com política, nada mais salutar que imaginar 

Helena como musa que representa o alvorecer do nosso Estado Republicano. A nação 

como novidade pode ser entendida na Helena machadiana, assim como a Helena grega 

representa o nascimento do ocidente, como o cataclisma que derribou a nossa monarquia.  

Conforme Bosi (2006), o Romantismo reproduzia o conservadorismo do contexto 

social e político no fim da Regência em 1860 que foi constituída por uma estabilidade do 

governo central que estava ancorada pelo regime escravocrata. A primeira metade do 

reinado de D. Pedro II conseguiu debelar as revoltas dos grupos sociais que marginavam o 

sistema: os farrapos, os balaios e os praieiros; oriundos, respectivamente, de São Paulo e 

Minas, Maranhão e Pernambuco, foram sufocados. 

Helena personifica no jogo de lembrança e esquecimento, as barbáries 

―necessárias‖ para a constituição do que hoje entendemos como nação na representação do 

Estado Republicano. 

No final do século XIX surgem grandes idéias políticas da nação, há uma nação 

literária em concerto pensando a própria brasilidade como há uma nação como entidade 

social. A depressão ocasionada pela inanição do Império diante das idéias franco-

revolucionárias já em efetivação e a industrialização fragmentam a nação que por suas 
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revoltas (balaiadas, farroupilha, mascates, garrafadas, canudos, etc.) e a industrialização do 

país favorecem à construção do imaginário da Nova República que, apesar da barbárie 

repressiva do Marechal Floriano Peixoto, levanta-se como o mito de uma construção 

nacional tão débil quanto a jovem Helena. (AGUIAR, 2008) 

Segundo Antonio Candido: 

Com efeito, a literatura foi considerada parcela de um esforço construtivo mais 

amplo, denotando o intuito de contribuir para a grandeza da nação. Manteve-se 

durante todo o Romantismo este senso de dever patriótico, que levava os 

escritores não apenas a cantar sua terra, mas a considerar as suas obras como 

contribuição ao progresso. Construir uma ―literatura nacional‖ é afã, quase 

divisa, proclamada nos documentos do tempo até se tornar enfadonha 

(CANDIDO, 2000, p. 12). 

 

O esforço apontado por Candido por parte dos escritores e intelectuais brasileiros 

na construção da idéia de nação e na busca de suas origens, parece percorrer a 

nacionalidade de tal forma que é presente na literária nacional o poder de transformar o ato 

estético em ato social, conferindo-lhe a visão de justaposição entre literatura autônoma e 

identidade nacional. 

Neste jogo de lembrar e esquecer, naquele plebiscito diário, o Romantismo impôs a 

glorificação de nossas riquezas naturais mitificando a nossa origem indígena, carreando 

nossa origem desde o descobrimento até a Nova República, e além mais, elaborando 

imagens ideais que, por sua ascese da realidade, traria orgulho à brasilidade. O passado 

mítico forjou o empenho que hipotecou o futuro. 

Pode-se, portanto, concluir que, em metacrítica, esse romance romântico adquire o 

ranço dos romances realistas machadianos quando, ao abandonar o elemento indigenista, 

passa a interrogar a nacionalidade a partir da sociedade carioca na dialética da 

malandragem (SCHWARZ, 1992). 
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Visto que Helena interpõe-se como essa personalidade também malandra, tornou-se 

conveniente entendê-la como a nação, como comunidade imaginada que é produto de uma 

construção de memória e identidade que resulta de ações simbólicas.  Isto implica em dizer 

que convém apreender as culturas ou tradições como produtos das ações humanas na 

história situadas sócio-culturalmente e não como dados a-históricos constituídos por uma 

objetificação cultural que demanda um processo independente das ações humanas 

contingentes e dotadas de propósito. Vale salientar que esta não é uma alusão à tentativa de 

criar um realismo proveniente de uma visão de reconstrução social do que as pessoas 

fazem, mas como esses propósitos orientados por ações e contextos são modelados 

culturalmente.  
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CAPÍTULO 4 - LEMBRAR E ESQUECER NA RETÓRICA DA 

MORTE E DA PERDA EM HELENA 

 

À literatura pertence a transformação de um mundo supostamente real. Como espaço 

representativo cabe-lhe uma visão aguçada, mas necessariamente incompleta, lacunar e 

charmosamente caolha. Alegorias, imagens, as representações remetem subsidiariamente 

aos escombros de um plano real; os quais, também imaginários, interconectam o discurso 

literário dramático para fazer ressurgir a memória do real. 

Para Northrop Fry (1971), a narrativa ficciona uma forma privilegiada de 

representação no tempo, embora tal representação seja demasiadamente complexa para ser 

expressa em termos de uma ordenação de eventos com um caráter linear. Todo discurso 

narrativo é fonte de uma apreensão das formas do real. Desde então, em concordância com 

Benjamin (1992), a temporalidade, tal como é vivida pelo homem, não é a mesma que é 

por ele alegorizada na atividade de contar uma história, seja que história for, seja a 

representação feita através dos modos mais ecléticos, utilizando os mais ecléticos recursos, 

tendo em vista os mais diversos fins.  

Plano a plano, o desenvolvimento da narrativa, pode ser bem percebido em Helena. 

Nesse romance, a estratificação social é rígida e propõe estratégias de resistência a essas 

mudanças, como as retóricas da sedução, da camuflagem e da arte/saber, referidas no 

capítulo segundo. Esta estratificação exige ser transgredida pela personagem e sobrepujada 

pelo ato da leitura. Na trama narrativa, os valores e interesses permitem-se a falsificações 

que acabam por contrapor a retórica e a ideologia. Expondo os paralelismos, Machado 

alude ao jogo de interesses, poderes e necessidades que demarcam a sociedade nacional da 
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época, iluminando a trama e o drama social existente da sociedade nacional em seu perene 

devir de formação histórica.  

 

4.1 REMINISCÊNCIAS E ESQUECIMENTOS 

 

Segundo Walter Benjamin (1992), reminiscências e esquecimentos compõem o 

jogo da narrativa; quer dizer, nenhum contador de estórias é capaz de relembrar e contar os 

fatos como exatamente aconteceram. A narrativa ao mesmo tempo em que preserva um 

discurso em uma dimensão, faz com que este mesmo discurso seja perdido em outra. O 

narrador fabrica a história conforme o pensar dominante, segundo o seu espírito de época. 

Ele aproveita essa oportunidade para extrair uma época determinada do curso 

homogêneo da história; do mesmo modo, ele extrai da época uma vida 

determinada e, da obra composta durante essa vida, uma obra determinada. Seu 

método resulta em que na obra o conjunto da obra, no conjunto da obra a época e 

na época a totalidade do processo histórico são preservados e transcendidos. O 

fruto nutritivo do que é compreendido historicamente contém em seu interior o 

tempo, como sementes preciosas, mas insípidas (BENJAMIN, 1994, p. 231). 
 

A questão à qual o romance de Machado de Assis remete pode ser expressa na 

conexão intrínseca entre memória e esquecimento. A memória como a faculdade de 

conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo quanto se ache associado aos 

mesmos; um déjà vu como resultado de experiências já vividas enquanto reminiscências ou 

esquecimento. Este, por sua vez, é absolutamente indispensável nesse processo. A pátria 

literária desenvolveu estratégias para, a partir dos escombros da nação, eliminar 

informações irrelevantes ou ultrapassadas.  

A escritura de Helena em 1876 é uma reconstrução lacunar que relembra as ruínas 

das práticas sociais e das condições da nação que vigoravam nos meados do século 

dezenove. A obra exige ser lida em múltiplas ―historicidades‖, da personagem como 
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alegoria da nação e como esta desconstrói e discute a crise social vigente neste espaço de 

representação. 

Helena como alegoria de uma história descontínua, representa os estados penosos 

vividos pelas pessoas pobres e livres que vivem numa sociedade escravista, da qual o 

próprio Machado é um representamen e na qual os bens são relíquias de um sociedade 

mercantil.  A obra denuncia o poder disciplinar existente entre o senhor versus o escravo; a 

exploração do latifúndio versus a docilização dos dependentes; o suplício do tráfico 

negreiro conluiando com o espetáculo da monocultura de exportação em contexto local e 

internacional.  Como personagem de passagem que nasce dos escombros e retorna às 

cinzas, Helena representa as idéias de colonização e de Absolutismo substituídas pelas 

idéias oitocentistas do estado nacional, da liberdade de expressão, da igualdade perante a 

lei e do trabalho livre.  

Conforme Robert Schwarz (1998), houve a confirmação e promoção do progresso 

por um flanco inesperado. A evolução fundada sob pressupostos modernos ocorria partir 

dos modos atrasados de produção, resultado direto da ligação da nação à ordem 

revolucionária das liberdades civis e do capital que promove uma escravização mais dócil. 

Sobre o princípio do livro, Sidney Chalhoub (2003) assevera que a leitura do 

testamento revela ―o significado social mais decisivo a um determinado ideário de 

dominação de classe: a vontade do chefe de família, do proprietário déspota, é inviolável, e 

é essa vontade que dá sentido e organiza as relações sociais que a circulam‖. A vontade do 

pai e a lei seriam coisas indistintas: 

Ele percebera a má vontade com que a tia recebera a noticiado reconhecimento 

de Helena, e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a 

família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai 

assim o ordenava, levado por sentimentos de eqüidade ou impulsos da natureza, 

ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. (MACHADO DE ASSIS, 2004, 

vol. 1, p. 278) 
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Helena representa bem este flanco inesperado, um erro que desafia o modo atrasado 

de produção retratado na matriz patriarcal da sociedade recortada, descontínua, concebida 

no romance já em primeira página: todas as ações e personagens transladam em torno do 

Conselheiro Vale. O ‗masculino‘ é o primeiro ato de leitura expresso no livro, a abertura 

do testamento do Conselheiro envolvendo homens, bens e justiça.  

Por ocasião da morte deste, Helena ocupa subitamente sua posição de corpo celeste 

primário dentro da família do conselheiro Vale. No testamento, o Conselheiro Vale a 

admite como filha legítima de um caso extraconjugal. A leitura do testamento causa uma 

grande colisão na família do conselheiro, fundamentalmente entre Estácio e sua tia, D. 

Úrsula; as reações adversas desses dois personagens parentes decorrem da decisão 

expressa no testamento. Enquanto Estácio está pronto para aceitar o documento sem 

reservas, D. Úrsula ressente-se insultada com a decisão despótica do irmão. Desde então, 

pela força gravitacional de Helena, o ‗feminino‘ torna-se o segundo ato de leitura e 

envolve agora mulheres, discurso e sedução. 

As reminiscências e esquecimentos opostos dos parentes representavam a 

vanguarda ou a manutenção da ordem patriarcal daquele momento. Estácio aceitava o 

testamento por conceber o delito patriarcal como revolucionário à ordem anteriormente 

incontestável. Essa estrutura construiu-se com tanta intensidade que, mesmo após o óbito, 

o patriarca continua a ―interferir‖ nas relações estabelecidas após a sua morte. E ainda, 

hipocritamente, propondo-se visionário para uma nova tradição. 

À D. Úrsula coube-lhe representar a nação no papel de mulher marginal submissa à 

tradição. 

Porque os contos de Machado traduzem perspicazes compreensões da natureza 

humana, desde as mais sádicas às mais benévolas, porém nunca ingênuas. 

Aparecem motivadas por um interesse próprio, mais ou menos sórdido, mais ou 
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menos desculpável. Mas é sempre um comportamento duvidoso, que nunca é 

totalmente desvendado nos seus recônditos segredos e intenções... O modo pelo 

qual o contista Machado representa a realidade traz consigo a sutileza em relação 

ao não-dito, que abre para as ambigüidades, em que vários sentidos dialogam 

entre si. Portanto, nos seus contos, paralelamente ao que acontece, há sempre o 

que parece estar acontecendo. E disto nunca chegamos a ter certeza. (GOTLIB, 

1985, p.77-78). 

 

A estirpe incógnita de Helena racionaliza-se em D. Úrsula como uma tortura 

existencial e uma perene inquietação. Admitir conviver com a filha de uma ―mulher de 

ordem inferior‖ significava ser também de origem inferior. Denotava, portanto, em uma 

desqualificação de sua posição social familiar. O conselheiro Vale e sua esposa haviam 

sido estandartes da lembrança de ―elevado lugar na sociedade‖. Era imprescindível para D. 

Úrsula que a nova parenta não descaracterizasse o status memorial da família. 

Machado desenha assim uma ―tiazona‖ caricata e burlesca, um holograma da nação 

oficial em contrastada à nação real, Helena, de melhores instintos. 

Em certa medida, a obra Helena pode constituir-se em um registro da estrutura do 

patriarcado oitocentista. Em Estácio, Machado de Assis constrói um personagem que pode 

ser visto como o hábil depositário de uma tradição, um chefe de 

família/senhor/proprietário, garantidor e continuador de toda uma hegemonia política e 

cultural (CHALHOUB, 2003), se não fosse o desvio restrito de aceitar uma irmã pelo 

desejo incestuoso. 

Uma vez anexa à família, Helena adquire um estado anfibológico, congrega, 

concomitantemente, o papel em uma face de agregada e em uma face de ente familiar 

legítimo. Como a nação real é intrusa, sua origem não é ignorada, mas é desqualificada. 

Somente esse status, dentro da estrutura oficial da nação, pode transformar sua condição de 

subordinação. Helena reconhece a fragilidade dessa estrutura e de sua situação e amiúde 

subverte a ordem oferecendo favores para tornar a nação oficial dependente da nação real. 
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A anfibologia de Helena habita também em sua gênese bipolar: não era de fato filha 

legítima do Conselheiro. Este a adotou quando a mãe da menina, sua amante, disse que o 

pai verdadeiro havia falecido. A reminiscência consiste em recriar no conselheiro uma 

relação filial oficial e não biológica. Contudo, o pai real de Helena não havia morrido, mas 

abandonado por D. Ângela, mãe de Helena. Quando ela descobre que seu pai está vivo, vê-

se dividida entre a diabrura de criar uma nova memória com pai adotivo e esquecer seu pai 

verdadeiro. Porém, sente-se vinculada a ambos: um é seu sangue, seu pai, e o outro a sua 

cultura, deu-lhe afeto, educação e dinheiro. 

A memória do sangue da nação, sempre é aquela que persiste em ser relevada ao 

esquecimento, somente as grandes batalhas, os símbolos e a invenção dos heróis restam 

das ruínas memoriais, o estabelecimento da nação ocorre em tornar ativos os aspectos da 

memória que verdadeiramente enaltecem a nação como a cultura pelo sentimento pátrio, o 

saber e a economia. 

Uma vez que dois vínculos de paternidade conflitantes são criados, o contraditório 

torna-se inevitável. Ainda assim, a narrativa indica que a responsabilidade com o 

conselheiro Vale tem prioridade sobre a responsabilidade de progenitor. O motivo é 

evidente: o primeiro é um representante da classe senhorial, o vínculo é duplo: soma-se ao 

vínculo filial o vínculo patriarcal, enquanto o segundo é uma figura marginalizada. O 

conflito se agrava pelo fato de Helena e Estácio estarem apaixonados. A descoberta por 

Estácio de que Helena não era realmente filha do conselheiro Vale, permitiria, em tese, a 

união entre os dois; uma vez que ela não era de fato sua irmã. No entanto, a concretização 

disso teria graves conseqüências sociais à família. O conflito revela a impossibilidade da 

intersecção de nações co-existentes.  
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Machado de Assis alegoriza no Conselheiro Vale as turbulências políticas e as 

ilegalidades consentidas para que ocorresse a construção social da nação, como já dito, 

uma apoplexia. Isto desde a lei áurea à repressão de revoltas para a invenção de um estado 

republicano (CHALHOUB, 2003).  

Segundo Schwarz (1998), a obra está cheia de insinuações as quais, que podem 

servir para reconstrução do ambiente político e social do século XIX, quer dizer, a obra 

apresenta uma série de vícios da vida política e social do Brasil. Isto pode ser admissível, 

mas não é aceitável que Helena possua simplesmente o pano de fundo da política cotidiana 

dos dependentes.  Pode ser verdadeiro que Machado construiu no personagem Dr. 

Camargo um homem aparentemente livre, mas dependente dos favores protecionistas da 

elite para sobreviver, aproveitando-se de todos os recursos possíveis, até mesmo no arranjo 

de um matrimônio de sua filha para ascender socialmente. Porém, este personagem satélite 

não pode representar a obra à frente da protagonista titular que é uma total desconstrução 

das afirmações de Schwarz (1998). 

No panteão greco-romano, concebe-se a memória pelo mito de Mnemosyne, 

matriarca das musas inspiradoras das artes e da história. Os historiadores, literatos, poetas e 

artistas em geral invocavam as musas ao clamar-lhes auxílio, proteção e inspiração para os 

seus feitos: ―Canta-me, ó deusa, (...) A ira tenaz‖ (HOMERO, 2006). Por outro lado, o 

esquecimento, encontra-se representado na alegoria do rio Letes. Antes de habitarem o 

reino de Hades, os mortos, ao banharem-se nesse rio, esqueciam todo o passado, a morada 

dos invisíveis.  

Hades (Plutão) era também chamado de ―o Invisível‖. Descendente dos Titãs 

Cronos e Rea, foi salvo por seu irmão Zeus (Júpiter). Assim que Zeus assumiu a 
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proeminência entre os deuses, destinou a Hades o reino das trevas como parte de seu 

legado. Sempre que emergia à superfície, tornava-se invisível com seu elmo.  

Há também uma função oposta em Letes: suas águas não só asilam a alma 

desencarnada com o propósito de fazê-la esquecer a existência terrestre. Ao contrário, o 

Letes também apaga a lembrança do mundo celeste na alma que volta à terra para 

reencarnar-se. O esquecimento não simboliza mais a morte, mas o retorno à vida. A alma 

que imprudentemente bebeu da fonte de Letes reencarna-se e é novamente projetada ao 

ciclo do vir-a-ser. 

Os gregos contribuíram para a noção de verdade com a criação da palavra aletheia 

como uma negação do esquecimento. Letes, o rio do esquecimento, é o rio da morte, 

viscoso, lento, por onde Caronte transporta os mortais. Ao remarem em direção ao Hades, 

todas as lembranças passavam-se como as águas, rumo ao obscurantismo, privados de luz. 

Lethes é uma força do submundo, tudo que mantém em si se extingue; aparenta-se com 

Hypnos, o Sono, com Nix, a Noite e com Thánatos, a Morte. 

A verdade grega surge da contestação a Lethes. Verdade é, portanto, aletheia, uma 

palavra em composição. O prefixo a- prefixo de negação, o ―não‖ a lethes, a ocultação: 

assim, verdade, a-lethes, significa não ocultação, não-esquecimento, é, portanto, memória. 

Enquanto as construções míticas greco-romanas a respeito de memória e 

esquecimento remetem à noção de verdade como algo desvelado, não oculto, as 

considerações do filósofo Friedrich Nietzsche (1983) reportam às observações feitas 

anteriormente sobre o salutar papel do esquecimento na preservação da necessária e 

funcional memória positiva. Para Nietzsche (1983), na Segunda consideração 

extemporânea, que versa sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida: poder 

esquecer é prova de felicidade. Nas palavras do filósofo: 
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Nas menores como nas maiores felicidades é sempre o mesmo aquilo que faz da 

felicidade: o poder esquecer ou, dito mais eruditamente, a faculdade de, 

enquanto dura a felicidade, sentir ahistoricamate. Quem não se instala no limiar 

do instante, esquecendo todos os passados, quem não é capaz de manter-se sobre 

um ponto como uma deusa de vitória, sem vertigem e medo, nunca saberá o que 

é felicidade e, pior ainda, nunca fará algo que torne outros felizes. 

(NIETZSCHE, 1983, p. 58) 

 

Mesmo tentando construir uma nova memória, Helena não consegue ―esquecer‖ a 

sua origem e não consegue ser feliz.  

A manhã entretanto não trouxe a Helena o esquecimento e a paz. A noite não lhe 

serviu de remédio, antes legou à aurora toda a sua mortal angústia. Debilitada, 

nervosa, impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se. Ora, repelia 

com sequidão as palavras de D. Úrsula; ora, pedia intercedesse com Estácio para 

a resolução que ela admitia como único meio de a poupar à vergonha. A 

excitação moral era grande; cumpria aquietá-la por meios persuasivos. Helena 

fugia a todos; não encarava Estácio e D. Úrsula, sem que o pejo lhe colorisse a 

face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham 

empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei 

na família, segundo a qual ela continuava a ser parenta como dantes, e tão amada 

como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à idéia de 

haver contribuído para a usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao 

pé de quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem 

remorso. Estácio e D. Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos; mas 

quando viram que estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de 

Salvador. (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 383-384) 

 

Valéria Wilke (2000) ressalta que, para o filósofo Nietzsche, memória e 

esquecimento relacionam-se à vontade criadora, ao caminho do criador e ao tipo 

ressentido. Logo, a competência do esquecimento é concebida positivamente à nação, 

como força ativa, regeneradora e curativa, uma vez que a ela permite o esquecimento da 

digestão de suas experiências, permite-lhe liberar-se do fardo dos acontecimentos 

passados. 

O fato de aceitar continuar a conviver com a família do conselheiro Vale como se o 

segredo da paternidade não tivesse sido descoberto, provocava em Helena grande aversão. 

É o que se pode averiguar com a afirmação do padre Melchior: ―A posição que estes 

acontecimentos a deixaram, repugna-lhe mais que tudo. Prefere a miséria a vergonha, e a 
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idéia de que interiormente não a absolvemos, é o verme que lhe fica no coração‖ 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 383) 

Recorrendo a Benjamin (1992), Helena é também o anjo da história que gostaria de 

deter-se para cuidar das feridas das vítimas esmagadas sob o acúmulo de ruínas da 

formação nacional, mas a tempestade leva-a inexoravelmente para o futuro, à 

modernidade. Enquanto durar esta tempestade, o futuro será apenas a repetição do passado 

através de novas catástrofes cada vez mais destruidoras.  

Para a personagem, o passado lhe é a mortalha tecida pelo nexo causal e utilizada 

pela história que se constrói e se reconta em nome da objetividade e da legitimação do 

poder. Também é possível abandonar as ―contas [do] rosário‖ do historicismo, segundo nos 

indica Benjamin, levando-se em conta os fracassos, acasos e derrotas de que a história 

também é feita (BENJAMIN, 1994). E assim o é de modo que "Helena foi um anjo em 

todo este tempo (...); foi um verdadeiro anjo, foi mulher, mãe e filha." 

 

4.2 A RETÓRICA DA MORTE E DA PERDA 

 

No espetáculo romântico há dois códigos perenes: amor e morte. A última ocorre 

sempre quando o primeiro torna-se impossível, de forma que o ente em amor e morte é 

sempre um devir, um ressalto da incompletude ontológica. 

Em todo caso, o trágico fim, coroado com a morte, resultou do ser opaco, obscuro e 

depressivo da personagem. Helena bem poderia ter enfrentado a realidade do 

desmascaramento, da descoberta de sua camuflagem, da impossibilidade de dissimular-se e 

mimetizar, todavia era isso que a constituía. O desfecho pinta em Helena a heroína de si 

mesma, como a própria nação incompleta, inconclusa, irrealizável. 
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A noite foi cruel para todos. D. Úrsula, profundamente abatida pela dor e pelas 

vigílias, não consentiu, ainda assim, que outras mãos amortalhassem Helena; ela 

mesma lhe prestou esse derradeiro e triste obséquio. A morte não diminuíra a 

beleza da donzela; pelo contrário, o reflexo da eternidade parecia dar-lhe um 

encanto misterioso e novo. Estácio contemplou-a com os olhos exaustos, o padre 

com os seus úmidos. Melchior suportara a dor até o momento definitivo da 

separação; agora, que a moça se ia de vez, deixou-se abater enfim, ao pé 

daqueles pálidos restos, despojo último de generosas ilusões. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, vol. 1, p. 389) 

 

Em Helena, a comiseração melancólica é muito mais do que um simples 

sentimento, ergue-se acima da razão e elege o coração como norma suprema do viver.  

Devido ao fatalismo das circunstâncias, a personagem protagonista não conseguiu 

se desvencilhar facilmente do referencial social que a oprimia, sofria em duas vertentes. 

Era uma vítima de sua própria condição social, pois era filha bastarda não podendo contar 

com seu verdadeiro pai, e sofria também por estar na condição de irmã de seu amado 

Estácio, que era seu objeto pretendido. Helena amargava viver uma contradição que 

aparentemente não condizia com seu caráter, reagiu tardiamente ao engodo em que se 

meteu, sublimando toda sua intempestividade na morte. 

Machado de Assis forja no romance uma metáfora de possíveis respostas à nação, 

ou melhor, através dos atos dos personagens articula as várias respostas razoáveis para 

discutir a submissão ou o exercício do poder. Respectivamente, revela-se de duas formas: 

pragmática e ideológica. Na prática, através de Helena, a nação submete-se a ordem do 

poder burguês e, ideologicamente, para garantir a existência, propositalmente não ousa 

perturbar a ordem. Este esforço a fez sucumbir.  

Neste ponto, Helena também levanta a discussão acerca da escravidão, não somente 

pontuada no cativo de origem africana, mas como uma condição geral da sociedade. A 

alteridade da nação erguida sobre as ruínas de uma sociedade escravagista torna-a culpada, 

ressentida e amargurada de si mesma. 
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(...) Uma vez aconteceu que iam falando sobre as desvantagens da riqueza. 

– Valem muito os bens da fortuna, dizia Estácio; eles dão a maior riqueza da 

Terra, que é a independência absoluta. Nunca experimentei a necessidade; mas 

imagino que o pior que há nela não é a privação de alguns apetites ou desejos, de 

sua natureza transitórios, mas sim essa escravidão moral que submeto o homem a 

outros homens(...)‖―(...) A riqueza compra até o tempo, que é o mais precioso e 

fugidio bem que nos coube. Vê aquele preto que ali está? Para fazer o mesmo 

trajeto que nós terá que gastar, mais de uma hora ou quase. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, vol. 1, p. 296) 

 

A distribuição da riqueza como argumento ilusório da formação da nação jamais 

dar-lhe-ia  condição de total liberdade, ainda que ocupada por alta posição social. Helena 

não era livre mesmo sendo herdeira do conselheiro, sujeitava-se aos caprichos dos passeios 

a cavalo do irmão e dos cuidados para com D. Úrsula. 

O preto de quem Estácio falava estava sentado no capim, descascando uma 

laranja, enquanto a primeira duas mulas que conduzia, olhava filosoficamente 

para ele. O preto não atendia aos dois cavaleiros que se aproximavam. Ia 

esburgando a fruta e deitando os pedaços de casca ao focinho do animal, que 

fazia apenas um movimento de cabeça, com que parecia alegrá-lo infinitamente. 

Era homem de cerca de quarenta anos; ao parecer, escravo. As roupas eram 

rafadas; o chapéu que lhe cobria a cabeça tinha já uma cor inverossímil. No 

entanto, o rosto exprimia a plenitude da satisfação; em todo caso a serenidade do 

espírito. (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 296) 

 

Para Estácio, acumular riquezas deduzia-se do fazer mais em menor tempo. Uma 

clara descrição do modo de produção capitalista já presente nos domínios da nação. 

Helena, como aquela que representa a nação do vir-a-ser, argumenta que entre dominador e 

dominado, o tempo ocorre diferentemente. Para uns, remir o tempo é acumular riquezas, 

para outros remir o tempo é desfrutar da liberdade. A nação oficial exige o 

desenvolvimento econômico a despeito das liberdades, a nação real o contrário. 

- Tem razão disse Helena: aquele homem gastará muito mais do que nós em 

caminhar. Mas não é isso uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o 

tempo corre do mesmo modo, quer o desperdicemos, quer o economizemos. O 

essencial não é fazer muita coisa no menor prazo; é fazer muita coisa aprazível 

ou útil. Para aquele preto o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar à pé, 

que lhe alongará a jornada, e que fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma 

hora de pura liberdade. (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 297) 
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A exatidão da compreensão de Helena acerca da tríade: riqueza, tempo e liberdade 

não parece ser entendida por Estácio, percebe somente o ponto de vista quantitativo, 

material. Por expor uma visão qualitativa, humana, a protagonista passa a ser ironizada 

pelo irmão: 

Estácio soltou uma risada. 

- Você devia ter nascido... 

- Homem? 

- Homem e advogado. Sabe defender com habilidade as causas mais 

melindrosas. Nem estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma 

bem-aventurança, se eu disser que é o pior estado do homem. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 297) 

 

Assim como em Helena, para a nação, o discurso de negritude, da escravatura, é 

nada mais que uma conjectura. A condição do preto nada mais é que uma estratégia para 

falar de sua própria condição. No geral, a nação oficial é a institucionalização do poder do 

homem sobre o homem. Por isso, Helena ironiza o modo de pensar de Estácio, 

confabulando ser dona do mundo e senhora de Moema: uma égua. A subjugação não é 

sinal de civilidade. 

– Sim? retorquiu Helena sorrindo; estou quase a fazer-lhe a vontade. Não faço; 

prefiro admirar a cabeça de Moema. Veja, veja como se vai faceirando. Esta não 

maldiz o cativeiro; pelo contrário, parece que lhe dá glória. Pudera! Se não a 

tivéssemos cativa, receberia ela o gosto de me sustentar e conduzir? Mas não é 

só faceirice, é também impaciência (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 

297) 

 

A personagem, contudo, sucumbiu à vontade imposta pelo meio social. Assim 

Helena alimentava a tragédia que estaria por vir. A situação de Helena vai se complicando, 

se encaminhando aos poucos para uma tragédia, porém uma tragédia anunciada, desde o 

começo do romance o narrador levanta essa suspeita. Helena se isolava, ―buscava nas 

estrelas‖ a sua felicidade, se refugiava do mundo e buscava em sua solidão, o refrigério 

para sua atormentada alma. 
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Quando a tormenta pareceu extinta, a moça sentou-se na cama e olhou 

vagamente em torno de si. Depois ergueu-se; dirigiu-se trôpega ao quarto de 

vestir; ali parou diante do espelho, mas fugiu logo, como se pesasse encarar 

consigo mesma. Uma das janelas estava aberta. Helena foi ali aspirar um pouco 

do ar da noite. Esta era clara, tranqüila e quente. As estrelas tinham uma 

cintilação viva que as fazia parecer alegres. Helena enfiou um olhar por entre 

elas como procurando o caminho da felicidade. Esteve à janela cerca de meia 

hora; depois entrou, sentou-se e escreveu uma carta. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, vol. 1, p. 323) 

 

O orgulho de Helena também é um fator que leva-a à ruína. Logo que é 

desmascarada como não sendo filha legítima do conselheiro, prefere morrer a viver como 

agregada na casa de cujo herdeiro chefe se enamorara. A impossibilidade de manutenção 

de sua anfibologia, a semelhança da metamorfose kafkiana, transformara-se em um ato de 

violência e humilhação. Restava à personagem como nação real o mesmo aos escravos e 

livres da nação: o agradecimento aos escravagistas, de a terem forjado em amalgama de 

sangue e suor.  

Helena torcia-se no leito como se todos os ventos do infortúnio se houvessem 

desencadeado sobre ela. Em vão tentava abafar os soluços, cravando os dentes 

no travesseiro. Gemia, entrecortava o pranto com exclamações soltas, enrolava 

no pescoço os cabelos deslaçados pela violência da aflição, buscando na morte o 

mais pronto dos remédios. Colérica, rompeu com as mãos o corpinho do vestido; 

e o jovem seio, livre de sua casta prisão, pôde à larga desafogar-se dos suspiros 

que o enchiam. Chorou muito; chorou todas as lágrimas poupadas durante 

aqueles meses plácidos e felizes, leite da alma com que fez calar a pouco e pouco 

os vestígios de sua dor. (MACHADO DE ASSIS, 2004, vol. 1, p. 322-323) 

 

Disso mesmo é o que trata Gonçalves (1996), a História nasce como um processo 

inexorável de destruição, para o qual valores, instituições e artefatos conexos a uma 

―cultura‖, a uma ―tradição‖, a uma ―identidade‖ ou a uma ―memória‖ nacional tendem a se 

perder. O produto desse espectro é a abertura de uma janela mítica que visualiza o processo 

histórico solucionado de forma abosoluta, ao destruir e homogeneizar o passado das 

nações.  

 Sob a teorização de Gonçalves (1996), a escrita machadiana é, na prática, um 

exercício do patrimônio cultural, suas alegorias prestam-se às práticas de colecionar, 
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restaurar e preservar objetos com o propósito de expô-los para que possam ser vistas e 

preencham as funções pedagógicas e políticas que lhe são atribuídas.  

Trazendo a reflexão o que já devidamente reconhecido, a obra machadiana é o 

instrumento que permite a construção da Nação, na mesma medida em que a literatura 

clássica fundamentou a cultura ocidental, pode muito bem educar, moralizar e criar um 

sentimento de ―unidade‖. Seus questionamentos aos problemas da identidade vão além da 

questão da consciência; não ter identidade própria significa não ser independente e, na 

escritura de machado a idéia de unidade nacional não se restringe apenas aos controles 

políticos territoriais.  

O nacionalismo literário do século XIX comporta, de forma paradoxal, um 

componente etnocêntrico, em que pese as suas reivindicações de autonomia ou 

independência: trata-se de uma diferenciação no interior de modelos europeus, 

adaptados e transformados, em termos literários ou historiográficos, tais como o 

naturalismo de Zola ou a teoria climática de Montesquieu, Buffon e Buckle. A 

ideologia civilizatória, implícita nas formas de ―consciência nacional‖ surgidas 

na América Latina no século XIX, mantém-se na relação eurocêntrica 

estabelecida com o meio local e etnocêntrica com as formas populares de cultura. 

Ao mesmo tempo, é a incorporação dessa ideologia civilizatória a pré-condição 

para a emergência, nas sociedades e culturas pós-coloniais, de formas discursivas 

de origem européia, como a literatura, o ensaísmo e a historiografia, capazes de 

propor a diferenciação em relação aos padrões e modelos metropolitanos 

(VENTURA, 1987, p. 36). 

 

A literatura de Machado torna possível a apresentação dos eventos históricos como 

um todo coerente interconectado, sendo que o historiador, o crítico, deve estar habilitado 

para reconstruí-la ao apresentar o que White chama, conforme Gonçalves (1996), de 

acontecimentos caóticos e arbitrários como uma totalidade significativa. A história à luz de 

Machado expressa os acontecimentos em uma estrutura ficcional que os reapresenta como 

se possuíssem em si mesmos atributos de coerência e objetividade. 

O enredo de Helena reproduz no leitor a concatenação das idéias de liberdade e 

escravidão, denuncia que existe uma coerência hegemônica que replica hierarquicamente 

as desigualdades que tornam a nação oficial inconclusa. Machado de Assis transporta as 
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lendas para figurações alegóricas que florescem à beira do abismo. Em Helena, o 

sofrimento amoroso é o sofrimento e impossibilidade da nação.  

Para Walter Benjamin, a alegoria se instala no contraste, na dialética, para dar conta 

da distância entre significados. A partir dessa perspectiva, a problemática levantada em 

Helena teria levado o autor ao uso da linguagem alegórica, procurando algum equilíbrio no 

caos gerado pela oposição entre a crueldade vista e a comiseração disseminada em um 

espaço onde somente restava à personagem a confissão de sua culpa pela morte. Machado 

molda nela os antagonismos de seus dias em uma alegoria para abrigar no ser/leitor um 

símbolo que se reveste de significação especial.  

A partir do momento em que Helena chega à chácara até sua ―morte‖, relações e 

significados novos se concretizam. Não é apenas a história que se fragmenta, os 

personagens também irrompem com novos sentidos e assumem trajetórias renovadas.  

Como já advertiu Freud (1978), a morte é a modo máximo de sublimação de um 

conflito. O óbito deve ser interpretado como simples amostra de uma tristeza profunda da 

incompletude nacional. Esse é uma das diversas acepções que podem ser apreendidas na 

morte de Helena. 

 

4.3 O PLEBISCITO DIÁRIO DO CORPO DÓCIL 

Machado traz em Helena a noção de alteridade e não apenas de uma semelhança 

que quer cumprir-se na evocação da Helena grega ou outras helenas. 

O plebiscito, retomando a noção de plebe em oposição à nobreza, estabelece-se 

mediante uma política literária que submete o romance a uma votação diária. Consiste no 

ato pelo qual Helena se submete à aprovação popular na medida em que o romance faz 
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parte da tradição folhetinesca, expondo e integrando-se às formações discursivas nascentes 

no Brasil. É a publicação no jornal que acaba por criar vias de democratização da obra. 

Para Michel Foucault, no século XVIII subscreve-se a descoberta do corpo como 

manancial abundante do poder que é máquina, sistema e disciplina do cotidiano. 

Naturalmente manipulável, capaz de ser adestrado e dominado, corpo dócil, corpo frágil. 

Esta nova disciplina escravagista e adestradora, objetifica o corpo a propósitos específicos. 

Dócil e submisso como é, exerce tarefas inúmeras e altamente especializadas.  

Ainda que o corpo ofereça resistência ao poder, a disciplina é aumentada pelas 

relações de produção, de onde se torna objeto de valor por carregar consigo a competência 

para produzir e submeter-se. Essa submissão é calculada sutilmente, ainda que não seja 

pela força das armas e do terror, continua e permanece como disciplina física. As 

disciplinas são os métodos que patrocinam detalhadamente o controle operativo do corpo 

dócil, domesticável. Esta disciplina já existente nos mosteiros, nas milícias e nas oficinas, 

apresentar-se-ão como ideologia geral de dominação naquele século. 

Esse ato inscrito no interior do romance introduz no corpo político também em 

formação o corpo literário fragmentado, descontínuo e fraturado. Desceu da Torre de 

Marfim do sistema beletrista, ampliou-se sem a prepotência dos narradores oniscientes, 

sem o olhar hierarquizador que volta-se para o alto. Já em Helena, Machado praticará um 

estar entre os outros, o estado, como um frágil meio social, sensível, a partilhar com o 

leitor anônimo o discurso literário, fazendo circular o romance, revelando pelo caminho da 

obscuridade e da mentira, a própria personagem tornando-se a letra órfã da cidade Capital 

do Império, a burlar os decretos, os editos da produção imperial com sua divisão 

implacável, pela escrita, do absolutismo sem rei no fim do século XIX. 



97 

 

A astúcia da ficção realiza-se no jogo de lembrar e esquecer ou esquecer para 

lembrar. Ainda, de lembrar para produzir o esquecimento de uma história nada exemplar 

para o seu meio, a bastardia.  

— Singular gente! Não há de ser tanto assim... Pois se eu me lembrasse — é uma 

suposição — se eu me lembrasse de deixar a vida por aborrecimento ou capricho, 

seria você acusado de me haver propinado o veneno? Não há melhor modo de me 

fazer evitar a morte. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 2297) 

Helena coloca-se, nesse aspecto, como a que urde sua própria ficção, inventa um 

narrativa como estratégia para introduzir-se no discurso da ―corte‖ – a plebéia que ilude 

ficcionando pelo lembrar e esquecer, esquecer para lembrar e recusar o sistema de 

memória proposto pelo tempo disciplinar. 

Essa transação da memória que aposta no esquecimento coloca o desejo na trama 

de Helena em predestinação agônica das raízes plebéias, as quais a personagem deseja 

arrancar, apagar, misturando esse jogo ao desejo de ascensão social silenciando sobre sua 

origem. Este desejo camufla-se astuciosamente pela inserção do erotismo dissimulado, 

mostrando-se como um mito de sedução. 

A manhã, entretanto, não trouxe a Helena o esquecimento e a paz. A noite não lhe 

serviu de remédio, antes legou à aurora toda a sua mortal angústia. Debilitada, 

nervosa, impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se. Ora, repelia 

com sequidão as boas palavras de D. Úrsula; ora, pedia intercedesse com Estácio 

para a resolução que ela admitia como único meio de a poupar à vergonha. A 

excitação moral era grande; cumpria aquietá-la por meios persuasivos. Helena 

fugia a todos; não encarava Estácio e D. Úrsula, sem que o pejo lhe colorisse a 

face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor a tinham 

empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei na 

família, segundo a qual ela continuava a ser parenta como dantes, e tão amada 

como era. A moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à idéia de haver 

contribuído para uma usurpação. Queria que a deixassem ir ter com o pai, ao pé de 

quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem remorso. 

Estácio e D. Úrsula respondiam-lhe com afagos e protestos; mas quando viram que 

estes eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe a carta de Salvador. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 384) 

Machado parece querer, em certa medida, (re)fazer o teatro trágico em Helena de 

modo que a mulher deserdada tem sempre sua vida ceifada. O jogo da memória e 
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esquecimento tecido na escritura do testamento, inscrição cartorial, faz da herdeira a 

impostora condenável. 

Helena põe em crise a inscrição do corpo político, já que é antes o objeto que falta a 

esta nação ainda em formação na matriz da racionalidade positivista contemporânea ao 

autor, expresso no lema: lei – ordem – progresso. Confronta a lei com a sedução; a ordem 

pondo em desordem a relação de parentesco; e o progresso com a astúcia estratégica. 

Manifesta-se como criança, uma jovem sem guia pedagógico, desconstruindo igualmente a 

idéia corrente da época do ser humano como um produto da natureza. Surge na forma de 

uma produção sócio-cultural. Em contraposição àquele corpo, um corpo ―pró-míscuo‖, 

conforme a origem do termo: ―fortuito, eventual, ocasional‖; ―misturado, mesclado, 

baralhado‖; ―de conduta reprovável ou suspeita‖ (HOUAISS, 2002); contrariando 

dissimuladamente o apelo purista e higienizador do positivismo.  

Estácio buscou dominar a situação. Ele não ia ao ponto de supor em Helena a 

completa perversão dos sentimentos; o limite do mal, que se lhe podia atribuir, era 

o de uma culposa leviandade. Se, em vez de um ato leviano, fosse aquilo um 

simples estratagema de caridade, Helena não mereceria menos uma advertência; 

mas a pureza da intenção salvava tudo, e a paz da família, não menos que o seu 

decoro, se restabeleceria inteira. Estácio examinou um por um todos os indícios de 

culpabilidade e de inocência; buscou sinceramente os elementos de prova; não 

esqueceu um só argumento de indução. Nesse trabalho despendeu longo tempo, 

sem resultado apreciável, pela razão de que, se a sentença era difícil de formular, o 

juiz era incompetente para decidir; entre a dignidade e a afeição balouçava incerto. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 358-359) 

A protagonista assume um inventário crítico do modelo de filha higiênica, 

constante do próprio discurso ético, daí derivado, do que representaria um cidadão 

educadamente saudável. Helena traz a inquietude no corpo, não é um dócil instrumento do 

pensamento cientificista, médico, biológico, corrente do século XIX. Não corresponde ao 

modelo patriarcal, a morte ceifa a sua função reprodutora que identificava a mulher nesse 

modelo. Desobedece a norma e apresenta sentimentos que lhe seriam inapropriados. 

Considerando esta ótica positivista, estava fadada a não dar ao país a legitimação desse 
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modelismo ideológico. Provocará, portanto, o pensamento da diferença, a partir da 

disparidade com essa ideologia, não demonstrando qualquer resignação a uma ordem 

social. Não se interpreta na ―estrutura mental‖ da sociedade. Antes, fissura-a. Assim 

fazendo, introduz o pensamento da finitude. Faz-se o simulacro da nação inconclusa, o 

espaço para o jogo do lembrar e esquecer, enquanto retórica. 

Redirecionada ao mito de Helena, como fundadora na nação helênica, a Helena 

machadiana destece seu substrato mítico e patriótico. A morte é a instância coordenadora 

da nova Helena romântico-realista, mostrando a agonia do projeto político do seu século 

desempenhando um papel determinante na construção do romantismo literário. 

O narrador machadiano trazendo o acontecimento mítico propicia o desvio do 

centramento no acontecimento histórico, importante no jogo de narrar as teias da memória 

e do esquecimento, somos levados a rememorar o mito da antiguidade grega na figura da 

fundadora da civilização ocidental, Helena. Mas não para afirmar a exemplandade do mito, 

já que as imagens foram fraturadas. Isso faz o jogo descontínuo. O que interessará do mito 

é seu caráter inverossímil, na medida em que não pode ser reduzida a explicações 

inverossímeis, como a própria Helena machadiana não pode, dando uma outra significação 

a questão da retórica do ser e do parecer. 

Tal retórica rasura as identificações, impedindo uma ―tradução‖ perfeita entre o 

mito helênico e a protagonista do romance machadiano. O mito não terá um caráter 

normativo, retirando dele a eficácia do simbólico de que ele se constituiria, tomando 

Helena como símbolo da nação. Helena do mito e Helena machadiana se aproximam 

enquanto não exercem uma função educadora, nem se mostram como figuras inocentes. 

São figuras dimensionadas pelo desejo por se colocarem à deriva deste. Não legitimam 
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histórias de mulher devido a virtudes que possuam. É a ambigüidade, a ambivalência, as 

contradições do mito que interessam à composição machadiana. 

O mito helênico que repercute em Helena é a narrativa da transgressão. Ambas são 

formas femininas da transgressão às matrizes da mulher, repercutem a errância da mulher, 

que, em Machado, tornando-se a protagonista como metáfora da nação inconclusa, 

significaria tratar do mesmo modo da errância da nação em um século de tensões, 

escravaturas, na direção da crise da monarquia, do inventado grito da liberdade do 

Imperador a libertação dos escravos pela lei áurea, em uma república que se forjava com os 

mesmos políticos do Império. 

Os espaços de dominação, conforme Foucault (2008), os quais resguardados por 

um tédio disciplinar, classifica ―corretamente‖ os sujeitos nos sítios submissivos em 

contato com outros sujeitos domesticados que também difundem as idéias e processos de 

docilidade. 

Os colégios, modelados nos mosteiros medievais, são os sítios que, tendo o 

internato como diretriz pedagógica, tornam-se mais freqüentes e perfectivos no sistema 

educacional. Em cada sala de aula há lugares destinados a todos os alunos, geralmente em 

um mesmo local. Os quartéis, que para a manutenção de lei e da ordem, reunia os sujeitos 

ociosos e desocupados da sociedade para protegê-la de ações oriunda desses mesmos 

grupos como a pilhagem, a violência particular, o mal de outras milícias, os conflitos do 

poder civil, a imigração e até o controle das despesas do erário. Helena é oriunda dessa 

sociedade disciplinar, colegial, como espaço de dominação: 

— Os meses e os anos passaram, continuou Salvador. Helena deu entrada em um 

colégio de Botafogo, onde recebeu apurada educação. O conselheiro a levou ali, 

dando-a como órfã de um amigo de Minas; Ângela, que se dera por sua tia, ia 

buscá-la aos sábados. Omito mil circunstâncias intermediárias, e as vezes, poucas, 
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em que pude ver minha filha, de passagem e a ocultas. Se o tempo houvesse 

produzido em mim os seus naturais efeitos, se a natureza não se ajustasse em fazer 

contraste com a fortuna, conservando-me o vigor e o viço da mocidade, é possível 

que eu achasse meio de empregar-me no colégio ou nas imediações, a fim de ver 

mais freqüentemente Helena. Mas eu era o mesmo; passado o primeiro abalo, 

voltaram-me as carnes, voltou-me a cor, e eu era o mesmo que antes de partir para 

o Rio Grande. Helena podia reconhecer-me; e eu faltava à convenção tácita que 

fizera com o conselheiro. Um sábado, porém, tinha Helena doze anos, vindo 

ambas do colégio, parou o carro defronte do Passeio Público. Vi-as descer e entrar. 

Levado por um impulso irresistível, entrei também. Queria contemplá-las de longe, 

sem lhes falar; mas a resolução estava acima das minhas forças. Que pai não faria 

outro tanto? No lugar mais solitário do Passeio, corri para Helena. Vendo-me, a 

menina pareceu não reconhecer-me logo; mas atentou um pouco, recuou 

espavorida e agarrou-se à mãe, abraçando-a pela cintura. Conheci que não estava 

ali um pai, mas um espectro que regressava do outro mundo. Ia afastar-me, quando 

ouvi a voz de Helena perguntar à mãe: "Papai?" Voltei-me. Ângela envolvera o 

rosto da criança entre os vestidos. O gesto equivalia a uma confissão; mas esta foi 

ainda mais clara quando a mãe, cedendo à boa parte da sua natureza, ergueu 

resoluta os ombros, descobriu rosto da filha, pousou-lhe um beijo na testa, fitou-a 

e fez com a cabeça um gesto afirmativo. A menina não exigiu mais; correu para 

mim e atirou-se-me nos braços. Ângela não se atreveu a impedir o movimento da 

filha; o passado e o sacrifício falavam em meu favor. Abracei Helena e beijei-a 

como doido. Ângela interveio: "Basta!" disse ela. Pegou na mão da filha e 

estendeu-me a sua. Apertei-a maquinalmente; meus olhos estavam pregados na 

criança. Era tão gentil, com o vestido rico que trazia, os cabelos enlaçados com 

fitas azuis, um chapelinho de palha e os pezinhos calçados com botinas de seda! 

"Fez bem, disse eu a Ângela, depois de alguns instantes; deu-lhe um pai melhor do 

que eu‖.Reparei então que ela própria se transformara; trajava com elegância e 

estava superiormente bela. A abastança aperfeiçoara a natureza. Olhei-a sem 

inveja nem cólera, — mas com saudade, — dessa vez deliciosa, porque rememorei 

os bons tempos da nossa ebriedade e loucura. O passado é um pecúlio para os que 

já não esperam nada do presente ou do futuro; há ali sensações vivas que 

preenchem as lacunas de todo o tempo. "Fez mal", disse-me ela baixinho. E 

suspirou."Sei que morri, disse eu, e não pretendo ressuscitar‖. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p. 343) 

Durante a revolução industrial essa disciplina chega um novo sítio: a fábrica, 

espaço sistematizado e aperfeiçoado para assegurar metas de produção em contínuo 

crescimento. As celas dos mosteiros como arquitetura religiosa da disciplina é 

transfigurada para o espaço fictício do operário, a parede limite é a solidão, a localização 

funcional. É por ela que os espaços livres para diversos usos são preenchidos para 

satisfazerem as necessidades da vigilância no cerceamento do diálogo, posto que para o 

poder é perigoso. Os espaços necessitam ser produtivamente úteis. 

A disciplina submete os sujeitos ao intercambiamento definindo a cada um a 

posição que ocupa na produção em série. A unidade é definida pela posição que cada um 
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ocupa em seqüência. O território como unidade de dominação e o local como unidade de 

residência representam apenas uma parte dentro do toda da seqüência, intercruzamentos de 

linhas e colunas, intervalos após intervalos. ―A disciplina, arte de dispor em fila, e de 

técnica para a transformação dos arranjos‖ (FOUCAULT, 2008, p. 125). 

Nesta disciplina individualizante e massificadora, todos se sujeitam 

distributivamente aos mesmos deveres em um determinado espaço, uma ação modelar. A 

―arte de pôr os homens enfileirados, a disciplina individualiza os corpos.‖   

―Nos colégios há a conhecida ordenação por fileiras. Nesse conjunto de 

alinhamentos, cada aluno segundo a sua idade, desempenho, comportamento, ora 

ocupa uma fila, ora outra, ele desloca-se todo o tempo numa série de posições que 

marcam uma hierarquia. (FOUCAULT, 2008, p.126) 

Helena sobrepõe-se pelo desafio aos modelos femininos do século XIX. Interpela 

os limites especiais de suas ações. Indaga espaço doméstico e os laços angustiantes e 

caducos que nele se desenrolam. Desempenha então outros papéis fora das projeções 

familiares burguesas. Digamos que a Helena troiana seja a imagem mais arcaica de uma 

experiência grega de nação fundadora trazendo a ambigüidade e ambivalência que se 

plasmaria no mito, assim, de cunho urbano. 

Helena irrompe o controle dos corpos, no sentido em que dá a isso Foucault (2008). 

Um corpo indócil que não se deixa assimilar pela nação oficial em formação. Rebela-se a 

uma convenção da literatura apenas como patrimônio, como se ela fosse uma material 

ficcional ―plástica‖, objetual, que detivesse movimentos em latência. Carrega consigo o ser 

bipolarizado paradoxal. É sábia e louca, prendada e lúdica, empírica e imaginária, poética e 

prosaica, objetiva e subjetiva, racional e irracional, romântica e realista. É uma personagem 

inacabada, que se constrói e destrói na própria narrativa, nas relações com os personagens 
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e outros personagens, os leitores, imersos em um dado contexto, em dada cultura, em dado 

momento da história. 

Um escravo veio chamar Estácio à pressa; ele subiu trôpego as escadas, atravessou 

as salas, entrou desvairado no quarto, e foi cair de joelhos, quase de bruços, junto 

ao leito de Helena. Os olhos desta, já volvidos para a eternidade, deitaram um 

derradeiro olhar para a terra, e foi Estácio que o recebeu, — olhar de amor, de 

saudade e de promessa. A mão pálida e transparente da moribunda procurou a 

cabeça do mancebo; ele inclinou-a sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e 

não se atrevendo a encarar o final instante. Adeus! — suspirou a alma de Helena, 

rompendo o invólucro gentil. Era defunta. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 

2009) 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho arriscou-se, portanto, em ser uma ―aventura‖ de pesquisa na literatura 

machadiana. Um empreendimento ingênuo, a princípio, mas que, aos poucos, tornou-se a 

sensatez, quando para ser sensato foi preciso ser apenas um pouco mais dramático 

teoricamente. Uma expedição por um terreno ardil que obrigou o pesquisador 

expedicionário, como um cavaleiro, a equilibrar-se, ora abaixando-se para um lado e ora 

para outro, mas em cada movimento tentando buscar, se possível, a graça de uma 

composição. 

E isto, é claro, não poderia ter acontecido sem uma indignação cotidiana. A 

pesquisa machadiana, jamais poderá considerá-lo como enfadonho, pesado, repetitivo, 

tradicional ou canônico, mas pode fazer-lhe um protesto. Isto é, o caso dele ser uma 

catarata, uma floresta virgem, um poder demoníaco, um abominável homem da neve, um 

monstro do Himalaia, absolutamente chinês, alheio, mitológico; porque ainda que um 

expedicionário nesta cavalgada, possa tentar se equilibrar, as aderências necessárias para 

assimilar este prodígio fogem, torna-se impossível apresentá-lo satisfatoriamente. A 

indignação reside no fato de buscar absorvê-lo o máximo possível e só receber dele apenas 

um pequeno e tênue jorro para poder dar em dramatização teórica o retorno apenas de uma 

porção ainda menor desse pequeno jorro.  

Não se faz necessário dizer que Machado de Assis é ainda estimado como um dos 

escritores mais relevantes da literatura brasileira. Sua obra recebeu análise não somente 

nos estudos literários, mas também a sua interconexão com a psicologia, com a sociologia 

e também com a história. É indiscutivelmente uma obra de grande valor com grande 

articulação com a universalidade. A ironia, a competência crítica, a construção histórica 
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como alegoria, a percepção da sinergia nacional, a figura feminina, o ceticismo, a 

ludicidade, o olhar político e até mesmo o pensamento psicanalítico presentes em sua obra 

representam alguns dos múltiplos assuntos explorados pelos críticos mostrando que sua 

escritura é uma turbulenta nascente de análise. 

Machado de Assis imprimia bem o seu tempo em seus romances contos e críticas, 

mas sua obra, mais do que a dinâmica do século XIX, concatena um processo histórico que 

está além dos tempos da colonização e até hoje tem suas conseqüências incidindo em nossa 

sociedade, uma nação inconclusa, absorta e carente. O fascínio exercido por uma obra que, 

embora tenha sido escrita no século XIX, permanece tão atual se justifica, pois seu 

conteúdo não perdeu seu significado nacional. Ele apresenta um mundo repleto de 

vaidades, jogos de interesses, fluidez moral, endêmicos na atualidade. 

A apoplexia da nação literária do romantismo cataclismava um outro movimento. 

Helena apresenta-se como a narrativa que introduz uma nova ordem literária, a sua morte 

é, como na alegoria da fênix, o reviver para um novo momento. 

A nação enquanto novidade literária é uma geração poética com poesia nova, uma 

geração alegre, fervorosa e convicta de que uma poesia nova, assim como Helena, é uma 

expressão incompleta, difusa, transitiva; que se não é a garantia para o futuro que não seja 

a fiança do passado, que não prolongue-se a estender por um amanhecer aquilo que 

feneceu na última tarde. 

A impossibilidade de revolta nacional, contudo, não suprimiu a própria 

humanidade. Revoltar-se contra o poder era antes privar-se totalmente da possibilidade de 

conquistar qualquer benefício. A manipulação tornou-se, nesse contexto, a maneira mais 

profícua de se conseguir alguma coisa. 
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O romance Helena reflete esta estrutura, trazendo uma personagem inicialmente 

submissa e marcada com esses caracteres românticos, aliás, bem de acordo com o cânone 

literário vigente, retratando, a princípio, um pouco a vida da mulher na sociedade carioca e 

burguesa de então. Todavia, percebe-se com o desenrolar da narrativa que Helena está 

longe de ser assim caricata, sua capacidade retórica dissimulou esse padrão de mulher. 

O presente estudo procurou analisar a obra Helena de Machado de Assis, 

destacando a significância do papel feminino num contexto de nação modelado não 

somente pelo perfil da mulher dócil, solícita, recatada, cortês e da questão da visão da 

sociedade burguesa e patriarcal da época, mas do perfil da mulher que em meio às 

ingerências das amarras do poder que lhe prendem, pode muito bem transpô-lo utilizando-

se das mesmas amarras. 

Para tanto, inicialmente traçou-se algumas considerações gerais por meio da análise 

do contexto histórico da obra de Machado de Assis, destacando ainda o romantismo e o 

realismo na sua obra. 

Na seqüência abordou-se o conteúdo do livro objeto de estudo, procurando destacar 

o romantismo de Helena e ainda os aspectos relacionais entre romantismo e realismo 

presentes na obra como representação da dialética nacional. 

Feito isso, analisou-se a nação como imagem literária nos mitos das Helenas Grega 

e Machadiana, destacando as imagens de Helenas na obra de Machado de Assis, as 

imagens de Helena Homérica, as três retóricas helênicas e ainda, as imagens do realismo 

no romantismo. Por fim, analisa-se a questão da reminiscência e do esquecimento na 

retórica da morte e da perda em Helena.  

Tendo em vista a amplitude do tema, o presente trabalho não teve como meta o 

esgotamento do assunto, mas tão somente uma tentativa de abordar a questão a partir de 



107 

 

alguns parâmetros escolhidos, sem deixar de reconhecer a existência de inúmeras outras 

possibilidades de análise do mesmo. 
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