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RESUMO 
 
 
 
PEREIRA, Adalucami Menezes. Resíduos dos valores morais cristãos da Idade 
Média na obra Helena, de Machado de Assis. Fortaleza, 2010. Dissertação 
(Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do 
Ceará, 2010. 
 
 
 
 
A presente pesquisa, vinculada à linha Literatura e História, tem como objetivo 

ressaltar a presença dos valores morais cristãos presentes na obra Helena, de 

Machado de Assis. Através da Teoria da Residualidade, pretendemos 

demonstrar as influências culturais, históricas e ideológicas recebidas por 

nosso povo, principalmente no que concerne aos preceitos católicos. Todavia, 

pretendemos comprovar serem essas manifestações, remanescências da 

mentalidade medieval do século XIII. Apresentada através de resíduos, essa 

mentalidade originou um imaginário híbrido que colonizou o pensamento moral 

de nosso país. É também nosso intuito comprovar que o romance Helena 

evidencia as virtudes dos personagens do enredo, como forma de perpetuar 

esses valores morais. Por fim, enfatizaremos a conduta da protagonista 

Helena, como exemplo de dignidade ilibada.  

 

 

 

 

 

Palavras chave: Helena, cristãos, moral, Residualidade. 
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ABSTRACT 

 

This research, linked to on line literature and history, aims to highlight the 

presence of Christian moral values present in the work Helena by Machado de 

Assis. Through the Theory of Residuality, we intend to demonstrate the cultural, 

ideological and hysterical received by our people, especially when it concerns 

me to Roman Catholic beliefs. However, we intend to prove these 

manifestations are remnants of the medieval mindset of the thirteenth century. 

Submitted by waste, that mentality led to a hybrid imagery that colonized the 

moral thinking of our country. It is also our intention to prove that the novel 

Helena highlights the virtues of the characters of the plot, as a way of 

perpetuating these moral values. Finally, emphasizing the behavior of the 

protagonist Helen, as an example of dignity unblemished. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Helen, Christian, moral, Residuality. 
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INTRODUÇÃO 

A MORALIDADE DA OBRA MACHADIANA. 

 

A presente dissertação destina-se a investigar, dentro da linha de 

pesquisa da Residualidade, do Curso de Mestrado em Literatura Comparada, 

da Universidade Federal do Ceará, os resíduos do imaginário medieval cristão-

católico, constatados na cultura brasileira do século XIX, no que concerne aos 

valores morais. A obra abordada será Helena, de Machado de Assis, porém, é 

importante salientar que serão feitas referências aos outros romances 

machadianos da primeira fase: Ressurreição, A Mão e a Luva e Iaiá Garcia.  

Diante dos inúmeros estudos apresentados sobre a obra de Machado de 

Assis, torna-se redundante afirmar a importância de seus escritos, bem como a 

influência que eles exerceram sobre textos e autores diversos, 

contemporâneos de Machado ou não. Os costumes e as crenças de um povo, 

o contexto histórico, o amor contrariado pelas diferenças sociais, os mistérios 

da alma e os segredos da psicologia humana são apenas algumas das 

temáticas abordadas (com eficiência) por Machado de Assis, durante os mais 

de cinquenta anos em que se dedicou à Literatura. 

O autor teve sua obra dividida em duas fases pela crítica literária, que 

conceituava a primeira delas como “inferior”. Afrânio Coutinho, por sua vez, 

definiu as diferenças literárias entre as duas fases como “desabrochamento, 

amadurecimento”1. Pois ao longo da carreira, Machado de Assis acumulou 

experiências, vivenciou diversos fatos e, desta forma, aprimorou o sentido 

                                                           
1
 ASSIS, Machado de. Obra completa – organizada por Afrânio Coutinho, volume I. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 26. 
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estético de suas obras, sendo a primeira fase o germe de uma extraordinária 

fortuna literária.  

Nesses romances, a intriga é desenvolvida por recursos técnicos e 

estilísticos que são aprimorados na segunda fase do escritor, contudo, em 

ambas as fases o gosto pelo psicológico e a propensão à análise de costumes 

são elementos característicos, essenciais para o contexto do enredo. 

Em Ressurreição, há um estudo detalhado da psicologia humana, 

antecipando a fase realista da obra de Machado. O próprio autor afirma, na 

“advertência” de seu livro: “não quis fazer romance de costumes; tentei o 

esboço de uma situação e o contraste de dois caracteres”2. Desta forma, o 

escritor destaca uma das características mais evidentes em sua obra, a 

penetração psicológica, que deixava aflorar as inquietações, desvios e 

sutilezas dos personagens.  

A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia são narrativas que enfatizam o 

amor contrariado. Os enredos das obras destacadas priorizam a temática das 

diferenças sociais, que tanto dificultam as relações do coração. Lúcia Miguel 

Pereira vai mais além, julgando que as moças modestas apresentadas nesses 

livros possuem, de forma primordial, o desejo de ascender socialmente3, uma 

vez que na época abordada pelas obras, o século XIX, o casamento era a 

única oportunidade que as mulheres tinham de adquirir uma posição mais 

digna na sociedade. Por isso, nas obras citadas, os conflitos acabam sendo 

travados em torno do amor e das dificuldades geradas por ele. 

Mesmo a sua obra ressaltando os costumes, o vestuário, as crenças, a 

cultura, a linguagem, o sistema político (ainda escravista e patriarcal) e os 
                                                           
2 Idem. Ressurreição. São Paulo: Ática, 1998. 
3 PEREIRA, Lúcia Miguel. História da Literatura brasileira: Prosa e ficção: de 1870 a 1920. Belo 
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988, P. 65. 
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valores morais apresentados no século XIX, Machado foi definido como um 

escritor pouco nacionalista, como se fosse necessário “pintar” as araras 

coloridas e a vegetação brasileira para retratar, em uma obra literária, a 

ideologia de um povo. Em seu texto “Instinto de Nacionalidade”, o próprio 

Machado fala a respeito disto: 

[...] Um poeta não é nacional só porque insere nos 
seus versos muitos nomes de flores ou aves do 
país, o que pode dar uma nacionalidade de 
vocabulário e nada mais. Aprecia-se a cor local, 
mas é preciso que a imaginação lhe dê os seus 
toques, e que estes sejam naturais, não de 
acarreto. [...] Poesia, romance, todas as formas 
literárias do pensamento buscam vestir-se com as 
cores do país, e não há negar que semelhante 
preocupação é sintoma de vitalidade e abono de 
futuro. [...] Não há dúvida que uma literatura, 
sobretudo uma literatura nascente, deve 
principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe 
oferecem a sua região; mas não estabeleçamos 
doutrinas tão absolutas que a empobreçam. O que 
se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo 
sentimento íntimo, que o torne homem do seu 
tempo e do seu país, ainda quando trate de 
assuntos remotos no tempo e no espaço [...]4.  
 
 

 De fato, seus temas refletem o meio. Seus romances retratam a vida 

carioca na época do Segundo Reinado. Os problemas de seu povo, suas 

ideias, suas conquistas. Ao observar todos esses elementos presentes no 

cotidiano, Machado transpôs para as obras suas impressões. Recolhendo das 

experiências do dia-a-dia os “ingredientes” para a elaboração de seus textos. 

Desta forma, como se pode acusar Machado de não retratar o povo brasileiro? 

O espírito nacional? 

 Machado nos permitiu identificar as condições de vida do século XIX. O 

sistema patriarcal, os casamentos forçados (sem amor), a escravidão, a política 

                                                           
4
 ASSIS, Machado de. Obra completa – organizada por Afrânio Coutinho, volume I. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 34. 
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da época, as regras sociais baseadas numa moral profundamente cristã, a 

condição da mulher são apenas alguns dos elementos abordados na obra 

machadiana, nos proporcionando um retrato verossímil daquele período.   

 As obras da primeira fase foram produzidas na década de 1870. 

Todavia, o contexto histórico e social abordados nesses romances são reflexos 

de uma mentalidade formada em momentos anteriores. Não podemos 

esquecer que no período do romantismo, o Brasil estava vivendo a 

consolidação do Império (com D. Pedro II) e a estabilização da economia. Na 

década de 1850 e na primeira metade dos anos 60, a sociedade brasileira 

conheceu o sentimento eufórico de realização social5.   

É uma espécie de belle époque em ponto 
pequeno, com a multiplicação das confortáveis 
carruagens, as lojas de luxo no mais refinado 
gosto parisiense e as confeitarias, onde se 
saboreavam novidades como o sorvete, 
deliciosamente preparado com as frutas da terra. 
[...] O deslumbramento com o progresso e o verniz 
de civilização encobrem problemas graves, como 
a escravidão – tratada quase em surdina –, o 
vazio demográfico de imensas regiões, o 
despreparo do exército para um eventual conflito e 
as incertezas quanto à imigração europeia [...]6.   
 

 
 Nesse contexto, muitos estudantes que cursavam a academia de Direito 

de São Paulo e Pernambuco começaram a se inquietar. Tal sentimento não 

ficou inerte e provocou discussões, não apenas entre os acadêmicos, mas 

também entre os literatos. Estes, inclusive, tornaram-se figuras obrigatórias nos 

salões, apesar do menosprezo e da desconfiança com os quais eram tratados 

por algumas camadas sociais, como “a burguesia endinheirada, os 

                                                           
5 MACHADO, Ubiratan. A vida literária no Brasil durante o romantismo. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2001, p. 19. 
6 Idem, ibidem. 
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comerciantes, a classe média, a maioria dos políticos”7. Entretanto, nossos 

romancistas e poetas (em sua maioria) tinham a simpatia do Imperador. 

Jovem, saudável e apaixonado pelas letras, o 
imperador incentiva, com indisfarçável orgulho, o 
surgimento de uma literatura de expressão 
genuinamente brasileira. Por gosto e lazer, 
participa intensamente da vida literária e, às 
vezes, consegue agitá-la como um furacão, sem 
medir consequências8. 
  
 

Por isso mesmo, o Imperador mateve-se informado sobre todas as 

manifestações intelectuais ocorridas no país, “mesmo entre 1865 e 70, nos dias 

aflitos da Guerra do Paraguai”9. Esta, inclusive, recebeu o apoio relevante dos 

escritores brasileiros. A participação dos nossos literatos não se restringiu 

apenas à elaboração de poesias ou prosas de espírito crítico. “Foram inúmeros 

os artifícios idealizados por poetas, prosadores e teatrólogos para angariar 

recursos destinados às tropas brasileiras ou à compra de armamentos”10. 

Essas manifestações, bem como o modo de viver de nosso povo foram 

elementos presentes nas obras de nossos escritores românticos e daqueles de 

períodos posteriores. Machado de Assis, como observador atento de toda essa 

prosa real, transferiu para sua obra, através de um olhar aguçado, situações e 

atitudes que caracterizavam nosso país e sua gente. Exemplo disto é a Guerra 

do Paraguai, que foi evidenciada em um dos seus romances: Iaiá Garcia.  

Entretanto, ao autor interessava retratar, principalmente, as 

particularidades da alma e da psicologia dos personagens. Por isso, Sílvio 

Romero destaca que o nacionalismo de Machado está em desenvolver “vários 

                                                           
7 MACHADO, Ubiratan. Op. Cit., 2001, p. 17. 
8 Idem, ibidem, p. 17. 
9 Idem, ibidem, p. 18. 
10 Idem, ibidem, p. 29. 
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tipos brasileiros, genuinamente brasileiros”11, nos quais identificamos uma 

essência tipicamente nossa. “Que tal aquele Luís Garcia, aquele Antunes, 

aquela Valéria, aquele Procópio Dias, aquela Estela, todos estes só no 

pequeno livro de Iaiá Garcia?”12. Não seriam esses personagens brasileiros em 

tudo?  

De todas as evidências dessa “brasilidade” latente das obras 

machadianas, aquela que mais queremos identificar nesta dissertação é a forte 

presença dos valores morais cristãos inseridos nas ações, palavras e 

sentimentos dos personagens da primeira fase dos romances de Machado. 

Todavia, é objetivo verificarmos também serem esses valores resíduos de uma 

mentalidade oriunda da Idade Média, especificamente do século XIII. 

Diante dessa afirmação e através da Teoria da Residualidade, nosso 

intuito é demonstrar como determinadas mentalidades podem ser verificadas 

na cultura do nosso povo, principalmente no que diz respeito à Literatura, 

abordando alguns aspectos específicos e ressaltando semelhanças. Porém, 

antes de tecer tais comentários, precisamos falar um pouco sobre a Teoria da 

Residualidade para que haja um melhor entendimento do assunto. 

A Residualidade13 se caracteriza por aquilo que resta, que remanesce de 

um tempo em outro, podendo significar a presença de atitudes mentais 

arraigadas no passado próximo ou distante. Segundo Roberto Pontes14, autor 

da Teoria da Residualidade, “a gente apanha aquele remanescente dotado de 

                                                           
11 ASSIS, Machado de. Obra completa, em quatro volumes: Volume 1. Organização Aluízio 
Leite Neto, Ana Lima Cecílio, Heloisa Jahn. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. 14. 
12 Idem, Ibidem, p. 15. 
13

 Esse método investigativo está certificado junto à Universidade Federal do Ceará e ao 
Diretório de Pesquisa do CNPq, sob o título Estudos de Residualidade Cultural e Literária. 
14

 Poeta, crítico, ensaísta. Doutor em Literatura pela PUC-Rio. Professor do Departamento de 
Literatura e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará. 
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força viva e constrói uma nova obra com mais força ainda, na temática e na 

forma”15. O autor também ressalta podermos usar a expressão “substratos 

mentais”, caso haja a necessidade de um maior esclarecimento, pois tais 

substratos também são restos, remanescências. Todavia, é importante 

salientar serem esses “restos” elementos ativos, capazes de reconstruir novos 

conceitos.  

Ao processo que reutiliza os resíduos, agora polidos, refinados, Roberto 

Pontes chama de cristalização. Além disso, por sermos um povo que recebeu, 

desde a sua colonização, influências ideológicas e culturais de várias 

civilizações, podemos dizer que as mentalidades das nações de diversas 

épocas ajudaram a formar os conceitos sociais, históricos e filosóficos 

inerentes ao povo brasileiro, nos possibilitando, dentro da Teoria da 

Residualidade, trabalhar também com o hibridismo cultural. 

Sobre o resíduo, Raymond Williams nos diz que “o residual, por 

definição, foi efetivamente formado no passado, mas ainda está ativo no 

processo cultural, não só como um elemento do passado, mas como um 

elemento efetivo do presente”16. Portanto, podemos pensar que determinadas 

experiências, conceitos, valores e significados foram originados no passado, 

mas ainda são vividos e praticados à base do resíduo, sofrendo 

transformações e se cristalizando de diferentes maneiras. 

Partindo dessas afirmativas, tentamos perceber quais resíduos 

poderíamos encontrar em Helena, de Machado de Assis, o tipo de mentalidade 

incorporada ao texto e de que forma o imaginário cristão é identificado. Diante 

das muitas probabilidades, tivemos a oportunidade de constatar alguns 

                                                           
15 Em entrevista concedida à Rubenita Moreira em 05/06/2006. 
16 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 125. 
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aspectos que podem ser remanescências da cultura medieval na obra, 

enfatizando mais especificamente algumas características inerentes aos 

valores morais.  

Uma das bases de nossa pesquisa encontra-se na História das 

Mentalidades. 

Por volta de meados do século XIII, um certo 
número de escritores e intelectuais, na Escócia, 
França, Itália, Alemanha e em outros países, 
começou a preocupar-se com o que denominava 
a “história da sociedade”. Uma história que não se 
limitava a guerras e à política, mas preocupava-se 
com as leis e o comércio, a moral e os 
costumes17. 

 
Dentro desse contexto, o estudo das mentalidades passou a ser uma 

constante, pois são elas que identificam a cultura, ideologia, crenças e 

costumes de um povo, definindo, assim, a própria sociedade que se quer 

abordar. A história das mentalidades situa-se “no ponto de junção do individual 

e do coletivo, do longo tempo e do cotidiano, do inconsciente e do intencional, 

do estrutural e do conjuntural, do marginal e do geral”18, sendo, por isso, o 

ponto de apoio para se analisar as ações de uma sociedade no âmbito mais 

complexo. 

Nossa proposta é investigar a presença de resíduos ideológicos e 

culturais, alicerçados na Idade Média e que apresentam manifestações no 

século XIX, através da obra Helena, de Machado de Assis. O objetivo é 

demonstrar que o cristianismo presente no período medieval, difundiu seus 

dogmas de maneira latente, perpetuando uma mentalidade que originou um 

                                                           
17 BURKE, Peter. A Escola dos Anales (1929-1989): a Revolução da historiografia. Trad. Nilo 
Odalia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. 
18 LE GOFF, Jacques. “As Mentalidades”. In: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre. História: 
Novos Objetos. Trad. Terezinha Marinho Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. 
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imaginário repleto de regras e condutas morais, podendo ser observadas nas 

ações da sociedade e representadas em uma obra literária. 

O cristianismo, no Brasil, sempre foi manifestação evidente e intensa. 

Nosso país parecia estar predestinado a ser cristão, pois segundo alguns 

autores: 

Na época dos descobrimentos circulava em 
Portugal, entre os que estavam engajados na 
empresa marítima, a famosa lenda de São Tomé, 
justificadora da presença dos portugueses nas 
praias longínquas. Segundo esta lenda, que se 
encontra em quase todos os cronistas do Brasil 
quinhentista, os missionários não fizeram senão 
seguir as pegadas de São Tomé, apóstolo das 
Índias. Na rota para as Índias, tanto orientais 
como ocidentais, ponto obrigatório era a famosa 
Ilha de São Tomé. E no Brasil, no Paraguai, 
descobriram-se em rochas ou pedras as pegadas 
do apóstolo acompanhado de um ajudante. Nos 
vocábulos usados pelos indígenas, descobriu-se o 
nome de Tomé, ou sua corruptela. Nas crenças 
indígenas detectou-se algum vestígio da pregação 
apostólica, evidentemente deteriorada pela “falsa” 
tradição dos principais19. 
 

 
Esta lenda, assim como outras, era argumento poderoso para justificar a 

evangelização universal e concretizar o intenso domínio exercido pela Igreja. O 

Brasil colonial, repleto de crenças indígenas e seus deuses “pagãos”, acabou 

anexando à sua cultura a imagem do Deus único, benevolente e Senhor de 

todas as coisas. Através dessa hibridação, foi possível identificar diversos 

elementos medievais, provenientes da mentalidade cristã arraigada na Idade 

Média, porém ressaltadas no Brasil a partir de uma nova perspectiva, um novo 

imaginário.  

Aspectos como o patriarcalismo, o sistema escravocrata e a interferência 

da Igreja na vida familiar são inerentes ao medievo, contudo, os valores 

                                                           
19 HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja no Brasil. Ensaio de interpretação a partir do 
povo. Primeira época.  Petrópolis: Editora Vozes, 1977, p. 24. 
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apregoados por essa mentalidade são observados no Brasil do século XIX, 

porém, com outra “roupagem”, menos radical, mas ainda dominante. 

Machado de Assis pareceu observar com exatidão essas manifestações 

diversas apresentadas em sua época. Pois a obra do autor reflete o tempo e o 

meio: as idéias, as preocupações, os costumes, as dificuldades, as 

experiências da alma, o convívio do povo carioca no Segundo Reinado. Na 

Literatura de Machado identificamos a “teoria das influências na obra de arte”, 

segundo a qual: “O comportamento do escritor e, por consequência, sua obra, 

eram produtos da influência de três fatores: da raça do escritor, do meio 

ambiente físico e social em que ele vivia e de seu momento (ou época) 

histórico”20.   

Fazendo referência ao que mais nos interessa, podemos dizer que nos 

textos machadianos, a ênfase aos valores morais cristãos é bem representada, 

principalmente, pelas ações dos personagens. Pois a moral não é somente um 

discurso, uma regra, mas é antes de tudo uma maneira de ser, de conceber 

toda a vida. 

No primeiro capítulo desta dissertação, nossa abordagem aos valores 

morais ressaltará a subserviência, fruto de um sistema denominado 

patriarcalismo, no qual o pai é o detentor dos bens e da vida dos seus 

dependentes. Analisaremos as atitudes de alguns personagens, que por 

gratidão ou necessidade subjugam suas vontades em detrimento ao desejo 

daquele que exerce o poder familiar, pautado em valores que pregam a 

humildade, tão facilmente confundida com servidão.  

                                                           
20 AMORA, Antônio Soares. Introdução à Teoria da Literatura. 12ª ed. São Paulo: Cultrix, 2004, 
p. 112. 
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Faz-se necessário ressaltar serem as relações patriarcais mencionadas 

nessas obras, regidas pela consciência do “favor”. Pois como é sabido, nosso 

país, durante muitos séculos, viveu do sistema agrário, “cuja produção 

dependia do trabalho escravo, por um lado, e por outro do mercado externo”. 

Desta forma, nossas ideias e raciocínio estavam voltados para a política 

internacional. “Além do que, havíamos feito a Independência há pouco, em 

nome de ideias francesas, inglesas e americanas, variadamente liberais, que 

assim faziam parte da nossa identidade nacional”21. 

Entretanto, essas idéias chocavam-se com a escravidão, fazendo surgir 

um antagonismo de conceitos. Porém, a condição de dependência do país 

tornava obrigatório esse sistema social e econômico. Destas relações políticas 

surgem as relações humanas, que originam o “favor”. Este, por sua vez, torna-

se a base do sistema patriarcal, sendo utilizado por ele de forma bastante 

satisfatória, devido ao sistema “dominado e dominante”, tão bem explorado por 

Machado de Assis em suas obras. 

Há ainda um destaque às figuras femininas, que especificamente nas 

obras machadianas da primeira fase, herdam o domínio patriarcal e tornam-se 

matronas cheias de poder. Ressaltaremos também a virtude da justiça, como 

alicerce daquilo que se deve dedicar a Deus, para que a conduta dos homens 

seja verdadeiramente cristã.   

Na análise do segundo capítulo, evidenciaremos a presença de algumas 

virtudes imensamente identificadas na obra: honestidade, moderação e 

castidade, ressaltando, principalmente, o comportamento feminino. Isto porque 

as mulheres eram aquelas que deveriam demonstrar, segundo o contexto 

                                                           
21 SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. Forma literária e processo social nos inícios 
do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1981, p. 14. 
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histórico do século XIX, o maior predomínio dessas virtudes e, portanto, serem 

as mais observadas nesse sentido. Enfatizaremos, também, a importância da 

figura do Padre Melchior, sendo ele um exemplo de virtudes e aquele a quem 

os personagens da trama dedicavam toda a confiança. Nesse capítulo, 

abordaremos o contexto histórico do século XIX, bem como as relações sociais 

e políticas provenientes desse período, identificando as semelhanças 

medievais que podem ser associadas à manifestação de resíduos. 

No terceiro e último capítulo, deteremos nosso estudo apenas à 

personagem Helena, demonstrando interesse em desvendar os seus 

“mistérios” e provocando questionamentos, enfatizando sempre a conduta da 

personagem e tentando compreender as sutilezas do seu caráter. 

Helena, aparentemente, parece ser a personagem que desenvolveu 

todas as virtudes cristãs. Descrita como uma verdadeira “aparição” angelical, 

tendo em vista suas qualidades estéticas, a moça acumula também outras 

encantadoras características: é digna, honesta e casta. Todavia, em alguns 

momentos da obra, apresenta ações dissimuladas e mentirosas. Seriam estas 

apenas suas formas de defesa? Ou manifestações naturais da sua essência 

humana? Os enigmas de Helena serão a base de nossos estudos neste último 

capítulo, não sendo, entretanto, nosso objetivo desvendá-los, mas apenas 

realçá-los. 
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1. PRIMEIRA FASE MACHADIANA: PERSONAGENS 

DE “VIRTUDES” 

 

Neste capítulo, abordaremos a presença dos valores morais cristãos, 

resíduos da Idade Média, nas obras da primeira fase machadiana: 

Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia. Pois os personagens 

dessas narrativas são figuras que apresentam similitudes quanto à forma de 

pensar, agir e “julgar” a maneira como vivem os seus semelhantes. Desta 

forma, nos fazem refletir sobre a possibilidade desses romances enfatizarem 

reflexos de um imaginário formado nos valores morais cristãos da Idade Média 

do século XIII, identificados na forma de resíduos, no século XIX, e exercendo 

forte influência sobre a vida social.  

 

 

1.1. Patriarcalismo em Helena, A Mão e a Luva e Iaiá Garcia, de Machado 

de Assis: Um resíduo moral cristão. 

Para que se proponha uma investigação a respeito dos valores morais, 

faz-se necessário tecer comentários acerca de alguns conceitos que estão 

intrinsecamente ligados a essas questões. 

O primeiro deles é a respeito do termo “moral”, assim definido:   

Termo proveniente do latim (mosmoris). Inicialmente, o 
vocábulo latino mos significava unicamente “costume”; 
mais tarde, porém, empregou-se também para traduzir o 
significado grego de ethos com o qual se referia ao que 
atualmente se entende por ética. Utilizam-se dois grupos 
de vocábulos para se referir a mesma realidade: ética e 
moral. Por vezes, também se utilizam em sentido 
diferente. Por exemplo: ética reserva-se para a 
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aproximação racional ou filosófica, e moral para a 
consideração religiosa.22 
 
 

Ou seja, segundo o Dicionário de Moral-dicionário de ética teológica, o 

termo “moral” deve ser apreendido sob o prisma da religião, associando a esta 

as considerações que devem ser absorvidas e vivenciadas pela sociedade. 

Porém, ao falarmos em religião, vem-nos à mente um acervo de regras e 

conceitos desenvolvidos pela Igreja Católica, base espiritual da Idade Média no 

Ocidente.  

De fato, a ideologia da Igreja Católica permeou o pensamento da 

sociedade europeia medieval e criou profundas raízes, evidenciadas através de 

seu imaginário. Isso aconteceu porque durante a Antiguidade, cada povo tinha 

deuses e crenças próprias, desenvolvendo, assim, uma multiplicidade de 

pensamentos sociais e políticos.  

Porém, com a incorporação do cristianismo na Idade Média, essas 

diversas nações passaram a interagir através de um prisma espiritual, gerando 

uma aproximação entre povos que, em outras eras, não passavam de 

inimigos23. Este fato possibilitou à Igreja Católica tornar-se a instituição que 

reunia desde os reis e os mais poderosos proprietários de terras até os mais 

humildes servos. A partir de então, os valores morais adquiridos pelo povo 

foram inspirados nos dogmas do cristianismo e, por consequência, da Igreja 

Católica. 

                                                           
22 VIDAL, Marciano. Dicionário de Moral – dicionário de ética teológica; Trad. A. Maia da 
Rocha, J. Sameiro. Aparecida, SP: Editora Santuário, 1996. 
23 Foi só a incorporação romana que tornou exeqüível estender-se a grande número de povos 
um fundo de opiniões e costumes idênticos, de modo a ser possível substituir as ligações e 
dependências administrativas e políticas por simples laços de sentimentos e convicções. 
Representava o Catolicismo, na sociedade medieval; esfacelada em pequenos estados, as 
únicas ideias, os únicos vínculos que aproximassem esses núcleos humanos, separados, 
politicamente, um dos outros. (LINS, Ivan. A Idade Média: A cavalaria e as cruzadas. Rio de 
Janeiro: Editora Brasilica, 1939, p. 62). 
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Contudo, é importante ressaltar que o cristianismo medieval foi inspirado 

na Bíblia. “O Deus dos teólogos da Idade Média era seguramente o Deus da 

Bíblia”24, sendo assim, são os textos bíblicos o referencial da Igreja Católica, 

aqueles que, segundo a moral cristã, devem ser seguidos. 

Além disso, muitos dos conceitos relacionados à moral cristã são 

provenientes também da visão estabelecida por Agostinho, que tinha sua 

opinião formada não apenas por uma experiência pessoal, mas também por 

sua compreensão da maneira como “os seres humanos conhecem, escolhem e 

agem”25. 

Para Agostinho, como para Platão, o homem é 
essencialmente espírito, alma (que ele chama de vários 
modos: anima, animus e spiritus) que usa um corpo. 
Como cognoscente, essa alma é chamada mente; como 
aramazém de lembranças, é conhecida como memória; e 
como força motriz de ação, vontade. [...] Deus ilumina e 
instrui a alma, que se voltou para ele, através de uma 
intuição dos ideais morais (rationes aeternae), por 
exemplo. Estas são percepções intuitivas da lei eterna, 
que não é outra coisa senão “a razão e a vontade de 
Deus”. No entanto, não é o intelecto, mas o amor, que 
move o ser humano em busca da felicidade: o que se faz 
deve ser feito pelo amor de Deus, não por medo das 
consequências. “Ama e faze o que queres” é um dito 
famoso de Agostinho. Quer dizer, ama a Deus e a virtude 
te seguirá quase por necessidade26.  
 
 

 Desta forma, compreendemos que, segundo os conceitos de Agostinho, 

para ter uma vida plena, o homem deve aderir aos valores morais, 

caracterizados através das virtudes. Porém, estes elementos só podem fazer 

parte da vida dos seres humanos se estiverem diretamente ligados ao amor a 

Deus, pois é Ele quem rege a vida, protege, acolhe e beneficia os homens.   

                                                           
24 LE GOFF, Jacques. O Deus da Idade Média. Trad. de Marcos de Castro. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2007, p. 94. 
25 PETERS, F. E. Os monoteístas: judeus, cristãos e mulçumanos em conflito e competição: 
volume II: as palavras e a vontade de Deus. Trad. Jaime A. Clasen. São Paulo: Contexto, 2008, 
p. 177. 
26 Idem, ibidem, p. 178. 
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 Assim, identificamos ser o patriarcalismo um sistema feudal que tinha 

uma relação muito próxima com a Igreja Católica, portanto, com o cristianismo, 

pois a imagem de um homem, “o pai”, detentor da posse de terras e sendo 

aquele que rege toda a vida de uma sociedade, remete-nos à relação entre 

Deus e o seu povo. 

O Deus dos cristãos se chama Deus, Deus, em latim. É 
um nome que vem do indo-europeu, mas que na verdade 
se encorpa e se enriquece a partir da Bíblia, sem 
assumir, entretanto, o nome de Javé. Esse Senhor Deus 
é simultaneamente o ponto mais alto e a garantia do 
mundo feudal. É o Senhor dos senhores. Ao mesmo 
tempo – e isto me parece muito interessante –, de um 
ponto de vista ideológico e político, seu poder está ligado 
ao fato de ser um rei. O Senhor é Rei. E esse Rei é 
historicamente o sucessor, mas na verdade a 
continuação, dos reis antigos, e em particular dos reis do 
Antigo Testamento.27 
 
 

Vejamos. O conceito acima representa a mentalidade dos textos 

sagrados, contudo, poderia ser utilizado de acordo com os mais diversos 

interesses. As camadas com maior poder político e aquisitivo perceberam isso, 

desta forma, manipularam as ideias retratadas acima de modo a desenvolver 

as relações de “dominado e dominante”, chegando muitas vezes às práticas do 

servilismo. 

Sendo assim, o patriarcalismo foi um sistema que exerceu essas 

relações de dependência de forma significativa. Pois era uma organização em 

que a autoridade máxima era exercida pelo pater famílias. “Ele detinha a posse 

do poder não só sobre os escravos, empregados, agregados, mas também 

sobre os filhos, a esposa e os netos”28. Desta forma, tinha sua vontade 

                                                           
27 LE GOFF, Jacques. Op. Cit., 2007, p. 68-69. 
28 STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, 
p. 22. 
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senhorial inviolável e todos os seus subordinados não podiam se posicionar 

contra ele. Seu desejo era, portanto, soberano. 

Roberto Da Matta, em apresentação para Sobrados e Mucambos, 

ressalta que “a sociedade brasileira nasce e rotiniza-se baseada na família 

extensa “patriarcal” e “tutelar”, dominada pelo pater famílias (ou, em inversões 

significativas, pela mulher-mãe), e por uma multidão de personagens 

subordinados, dotados de graus diferenciados de prestígio e autoridade [...]”29. 

Entretanto, não podemos esquecer serem as ideias que mantinham a 

autoridade do pater famílias uma extensão das palavras bíblicas. Pois estas 

foram interpretadas pelos sistemas dominadores de forma a lhes beneficiar. 

Por isso, não apenas o patriarca, mas também as instituições que mantinham o 

poder mais generalizado (Igreja, Estado) conseguiam controlar a sociedade de 

acordo com os seus interesses.  

 Ainda sobre esta relação entre Deus, o rei, o pai e o poder, Jacques Le 

Goff complementa: 

A personagem que melhor encarna o poder na Idade 
Média – um poder sagrado – é o rei. E para pôr em 
funcionamento essa dominação, o tema da majestade 
parece o mais propício aos cristãos da Idade Média, quer 
dizer, à Igreja, que em seguida faz com que tudo isso 
tenha repercussão sobre os fieis.30 
 
 

Diante dos comentários supracitados, interpretamos que sendo Deus um 

Rei com poderes divinos, e sendo a majestade uma sucessão, os reis da terra, 

ou seja, os governantes da Idade Média, também poderiam ser assim 

identificados, como seres a quem se deve respeito, obediência e “devoção”.     

                                                           
29 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: Decadência do patriarcado e desenvolvimento 
urbano. Apresentação de Roberto Da Matta. 16ª ed. São Paulo: Global, 2003, p. 13 
30 Idem, ibidem, p. 73 
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Desta forma, podemos sugerir que o cristianismo criou um imaginário no 

qual a figura daquele que detém o poder, os bens materiais e a posse de terras 

exerce o completo domínio sobre os que, hierarquicamente, lhes são inferiores, 

tornando esse tipo de relação inerente, inclusive, à Igreja. 

Da parte das antigas populações do Império romano, 
pessoas que não são ainda senhores no sentido feudal, 
mas patrões no sentido romano, os donos de grandes 
domínios densamente povoados, exerceram uma 
influência importante. É característico o fato de que 
muitos dos primeiros grandes santos do cristianismo 
foram importantes proprietários: Sidônio Apolinário ou 
Paulino de Nola, por exemplo... E o papa Gregório Magno 
era, ele próprio, um grande proprietário.31 

 

Diante desse contexto, observamos que a influência exercida pelos 

cristãos medievais, aqueles que eram detentores de poder aquisitivo, está 

intimamente ligada ao fato de eles possuírem grandes domínios de terra, 

característica do sistema patriarcal, que evidenciamos também fazer parte dos 

parâmetros da Igreja Católica, tendo em vista o número de religiosos que 

possuíam os seus hectares. 

 Assim, verificamos haver na Idade Média o reflexo de uma mentalidade 

feudal arraigada em valores determinados pela Igreja, que são compreendidos 

através do imaginário social. Proprietários de terras, sejam eles reis, religiosos 

ou pessoas comuns, regulam a vida da sociedade, pois todos eles devem 

considerar-se um “chefe” de família, com a responsabilidade de amparar a 

todos e contribuir para a felicidade dos seus dependentes32.  

Partindo do período medieval para o século XIX e analisando os 

romances A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, percebemos haver nesses 

                                                           
31 Idem, ibidem, p. 22 
32 Essas observações enfatizadas por Sérgio Buarque de Holanda são características do 
sistema patriarcal, que podemos identificar em qualquer época, seja na Idade Média ou no 
Brasil do século XIX. (HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995, p. 85). 
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enredos um contexto familiar patriarcal, em que as relações de “favor” são 

evidenciadas pelos costumes das personagens. Estas são analisadas de 

acordo com sua condição social, existindo aquelas que possuem o poder e, 

portanto, impõem a sua vontade, e aquelas que são subjugadas a esse poder.  

Ou seja, “o favor, ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a 

exceção à regra, a cultura interessada, remuneração e serviços pessoais”33. 

Baseados nesse elemento social, os grandes patriarcas utilizavam as relações 

de dependência e gratidão para delas tirarem proveito. Fazendo uso dos 

conceitos apregoados pelo cristianismo, esses patriarcas subjugavam suas 

famílias a uma condição servil, ficando estas famílias, por sua vez, a “mercê” 

desse mantenedor.  

Na verdade, o romance é uma espécie de reflexo da sociedade em que 

foi produzido, pois segundo Luis Filipe Ribeiro: 

O romance, como qualquer discurso, encontra sua 
realidade na cadeia social que o une ao seu leitor, ainda 
que atravessando as barreiras do tempo e do espaço. Se 
escrevo um romance, se o publico, se estou dirigindo-me 
a alguém, em algum espaço e num tempo qualquer. É 
evidente que, sendo o escritor um ser histórico, 
dificilmente seu horizonte de expectativas estará 
buscando um leitor fora do quadro de sua própria 
existência histórico-cultural.34  
  
 

Ou seja, se o autor escreve para os seus contemporâneos, é coerente 

abordar a maneira de viver, a ideologia, os costumes, a cultura e a mentalidade 

daquela determinada época; é claro que isso não o impede de realizar leituras 

que analisem outros tempos e inseri-las em suas obras, porém, a sua 

                                                           
33 SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. Forma literária e processo social nos inícios 
do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1981, p. 16. 
34 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: Um estudo do imaginário em José de Alencar e 
Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 
2008, p. 38. 
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produção, de uma forma ou de outra, transmitirá a historicidade do tempo 

presente. 

Em Helena encontramos um exemplo de família extremamente 

patriarcal, pois já nos primeiros capítulos, identificamos uma “cuidadosa 

descrição da ideologia senhorial”35, tão característica da época. A obra em 

análise narra as desventuras de Helena, moça pobre, que o destino coloca 

como falsa herdeira de uma família rica, mediante testamento deixado pelo 

conselheiro Vale. Este, declarava reconhecer a moça como sua filha natural, 

pois tinha um relacionamento amoroso com a mãe dela, Dona Ângela de 

Soledade e, por amar a menina como a uma filha, gostaria de assegurar o 

futuro dela.  

Helena deveria ir viver com a família do conselheiro. A moça sustenta o 

equívoco, porém acaba por apaixonar-se por Estácio, filho do conselheiro e, 

portanto, seu “irmão”, que também se apaixona por ela. Porém, o Dr. Camargo, 

pai de Eugênia, tendo o desejo de casar a filha com Estácio, descobre a 

verdadeira identidade do pai de Helena. A partir de então, vários fatores 

convergem para a descoberta de toda a farsa. Mas Helena, sempre a opor-se a 

tal situação, mesmo sendo perdoada por toda família, não suporta ver sua 

dignidade “maculada” e acaba falecendo. 

Reconhecemos aqui uma característica patriarcal relevante: a vontade 

do pai, o conselheiro Vale, como lei absoluta, mesmo depois da sua morte: 

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 

                                                           
35 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 19. 
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com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio 
fosse.36 
 

 Quer dizer, além de impor seu desejo de ver Helena morando com sua 

família, o conselheiro também pretende impor os sentimentos desta em relação 

à menina. Faz-se necessário ressaltar que esta última atitude do patriarca, 

reconhecer Helena como filha, desencadeará todo o enredo.  

 Considerando que a obra em questão retrata um período histórico em 

que os valores morais de uma família são exigidos de maneira excessiva37, 

identificamos ser a atitude do conselheiro uma espécie de “afronta” a tudo o 

que os bons costumes da época determinavam, pois Helena seria, para a 

família e para a sociedade, a personificação do desvio de conduta moral38 do 

irmão de D. Úrsula. Inclusive, para esta dar a Helena a parte da herança que 

lhe cabia por direito já era suficiente, não havia a necessidade de recebê-la no 

seio da família, mas, mesmo contra a sua vontade, D. Úrsula acata a ordem do 

conselheiro.  

Aliás, o próprio Estácio, principal herdeiro, não questiona a situação, 

“uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade 

ou impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva”39 , ou 

seja, “a vontade senhorial carrega tamanha inércia, que continua a governar os 

                                                           
36 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 15. 
37 Roberto Schwarz comenta que as obras machadianas da primeira fase retratam um período 
histórico no qual predominava uma doutrina autoritária, em que a família dava o paradigma à 
sociedade e se entrelaçava com naturalidade às tradições católicas e patriarcais. (SHWARZ, 
Roberto. Ao vencedor as batatas. Forma literária e processo social nos inícios do romance 
brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1981, p. 63).  
38 O padrão duplo de moralidade, característico do sistema patriarcal, dá também ao homem 
todas as oportunidades de iniciativas, de ação social, de contatos diversos, limitando as 
oportunidades da mulher ao serviço e às artes domésticas, ao contato com os filhos, a 
parentela, as amas, as velhas, os escravos. E uma vez por outra, em um tipo de sociedade 
católica como a brasileira, ao contato com o confessor. (FREYRE, Gilberto. Op. Cit. , 2003, p. 
208).  
39 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 16. 
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vivos postumamente”40. Porém, esse enredo que aborda o século XIX nos 

remete à Idade Média, período em que verificamos uma intensa ligação entre o 

patriarcalismo e os valores morais cristãos: 

O patriarca – termo correspondente linguística e 
funcionalmente ao senior (“o mais velho”) feudal – 
constituía em suas amplas terras uma espécie de micro-
Estado que produzia quase todo o necessário para a vida 
de sua população. O patriarca detinha ali poder de vida e 
morte sobre seus familiares. Dependentes das riquezas e 
da proteção fornecidas pelo patriarca, os demais 
habitantes daquela terra também estavam submetidos ao 
seu poder41.  
 
 

 De fato, são claras as semelhanças entre a ideologia medieval e a do 

século XIX, contexto abordado na obra Helena, no que se refere à questão de 

como a família deveria ser regida. Sobre isso, Ivan Teixeira ressalta: “vemos 

nesse romance que a família patriarcal cultiva a dignidade pessoal e toda sorte 

de valores espirituais, no que é auxiliada pela igreja católica”42. Esta mesma 

família é quem define uma lei moral inflexível, superior a tudo, inclusive às 

vontades dos homens, regulando a boa harmonia da sociedade, sendo, 

portanto, rigorosamente respeitada e cumprida43. 

Ainda mencionando a relação em que constatamos ser a figura 

masculina aquela que deve conduzir a casa, os bens e a família, fazendo surgir 

assim um regime patriarcal, compreendemos que esse “sistema” torna-se um 

valor moral cristão por ser, dentre outras questões, um costume evidenciado 

desde a Bíblia: 

Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele 
dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar 

                                                           
40 CHALHOUB, Sidney. Op. Cit. , 2003, p. 20. 
41 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 
2005, p. 168-169.  
42 TEIXEIRA, Ivan. Apresentação de Machado de Assis. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1988, p. 44. 
43 HOLANDA, Sérgio Buarque de.Op. Cit., 1995, p. 85. 
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fez crescer carne. Depois, da costela que tinha tirado do 
homem, Javé Deus modelou uma mulher, e apresentou-a 
para o homem. Então o homem exclamou: “Esta sim é 
osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será 
chamada mulher, porque foi tirada do homem!”44. 
 
 

 Ora, “a Ética cristã de todos os tempos tem sua origem natural na 

Sagrada Escritura”45. Ou seja, a Bíblia, base do cristianismo, como já foi 

mencionado neste trabalho, mostra que ao homem foi dado o controle da terra, 

uma vez que a mulher foi feita a partir dele e, portanto, subjugada ao homem. 

 A respeito desse monopólio do homem sobre os demais seres, Jacques 

Le Goff comenta: 

Na primeira imagem, o homem é a criação paternal de 
Deus. Esse Deus do Gênesis fica satisfeito com sua obra, 
fica satisfeito com sua criação. Está, num primeiro 
momento, satisfeito também com o homem. Quer 
prodigalizá-lo com todos os favores possíveis e, nessa 
matéria de favor, faz-lhe logo dois: primeiro, não quer 
deixá-lo sozinho, e lhe dará uma companheira que tirará 
de seu corpo; em seguida, vai associar o homem à sua 
criação. E deixará a ele a incumbência de dar nomes aos 
animais. Ora, dar um nome, nomear, é um modo de criar; 
é, portanto, uma segunda criação (...)46.  
 

  Desse modo, além da mulher ter sido originada a partir do homem, a 

este também foi dado o “poder” de uma nova criação. O homem rege o mundo 

desde os primórdios, estando a mulher sob a sua autoridade. Sendo assim, 

verificamos que o domínio patriarcal é um modo de organização da vida 

coletiva baseado no poder de um “pai”, não apenas porque este possui o 

controle por sua condição social favorável, mas também porque a Bíblia 

ressalta ser este “senhorio” do mundo inerente à figura masculina.  

                                                           
44

 BÍBLIA SAGRADA, Gênesis, 2, 21-23. 
45

 VIDAL, Marciano. Nova Moral Fundamental, o lar teológico da ética; trad. Roque Frangiotti, 
Mário Gonçalves, Benôni Lemos. Aparecida, Sp: Editora Santuário; São Paulo: Paulinas, 2003, 
p. 271. 
46

 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2007, p. 107-108. 
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 Tanto que em Helena, não apenas os familiares do conselheiro acatam o 

desejo do patriarca, mas também a própria Helena, uma vez que esta tenta de 

todas as formas conquistar a todos que estão à sua volta. Schwarz nos diz que 

“em suma, assistimos a uma espécie de luta, e não de transação, em que 

Helena deve agradar e dar provas de mérito, até que os outros a reconheçam, 

luta a que ela se submete de bom grado e cristãmente”47.  

 Ou seja, ao agir de maneira digna e conformada, Helena possibilita 

interpretações associadas às relações de servidão, típicas do sistema 

patriarcal. Pois o que a personagem demonstra são preceitos cristãos, que 

associam a gratidão e a humildade à ética moral. Contudo, esses valores 

espirituais foram assimilados de maneira “proveitosa” pelas esferas da 

sociedade detentoras do poder, pois esse tipo de mentalidade beneficiava o 

sistema patriarcal, caracterizando humildade e gratidão como servilismo.  

Na realidade, as virtudes pessoais são bastante exploradas por 

Machado de Assis nos romances da primeira fase. Sílvio Romero ressalta que 

o autor possuía uma “espontânea simpatia pela dignidade humana”48, refletida 

em seus romances através de um tom moralizante, que nem mesmo a ironia e 

o pessimismo, tão característicos de suas obras, conseguiram apagar. Nas 

atitudes corriqueiras, na conversa cotidiana, na maneira de cumprimentar, 

enfim, nos elementos que podem parecer insignificantes, é exatamente onde 

encontramos importantes referências à moralidade contida nos textos de 

Machado. 

                                                           
47 SCHWARZ, Roberto. Op. Cit., 1981, p. 93.  
48 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 18.  



34 

 

 Exemplo disto temos em Estácio, que ao tomar consciência de seu amor 

por Helena, através das palavras do padre Melchior, é absorvido por intensa 

angústia pelo simples fato de olhar o retrato do pai: 

A situação tornava-se, entretanto, por demais aflitiva, 
profunda a vergonha, intenso o remorso. Estácio ergueu-
se: erguendo-se, deu com os olhos no retrato do 
conselheiro que, na penumbra em que ficava, parecia 
olhar para o filho e interrogá-lo. Esta circunstância 
desorientou o moço.49  
 
 

 Neste momento o poder do patriarca é manifestado de modo intenso, 

pois o simples retrato do pai intimida Estácio e reflete a relação de domínio que 

o conselheiro exercia sobre sua família. Há aqui uma mentalidade transmitida 

de uma época para outra, que identifica o “pai” como o controlador das atitudes 

e pensamentos de seu clã. Porém, essa mentalidade age como o reflexo de um 

novo imaginário, tendo em vista que o modo de vida, bem como os contextos 

histórico e social do século XIX, do Brasil, são diferentes dos da Idade Média 

do século XIII, mas surgem, através do resíduo, cheios de vigor.  

Estácio era o herdeiro por excelência, consequência da sua condição de 

homem, sendo assim, poderia viver como quisesse. Mas isto não era possível, 

uma vez que ele passou a vida inteira inserido num contexto no qual o “pai” era 

quem determinava todas as ações; tanto que mesmo não estando presente no 

sentido físico, o conselheiro, através de sua imagem, consegue despertar 

sensações angustiadas no jovem, originadas no medo de provocar uma 

profunda decepção.  

Segundo Luis Filipe Ribeiro, Machado de Assis trabalhava com a 

memória. “Expressões como reminiscências, nunca me esqueceu, se me 

apagou do espírito, por si mesmas, apontam para a matéria-prima ficcional do 
                                                           
49 ASSIS, Machado de. Helena. 2ª ed. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 125. 
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autor: a matéria de memória”50. Era com ela que Machado desenvolvia as 

tramas do enredo, modelava os personagens, determinava as ações de cada 

um e construía seu “universo” ficcional. “Seu trabalho orienta-se no sentido da 

recuperação do tempo passado, na busca dos significados mais 

transcendentes que possam ter estado presentes nos acontecimentos mais 

cotidianos”51. 

Por isso, o retrato do conselheiro reaviva imagens. Ao olhá-lo, Estácio 

desperta em sua mente uma série de ações, costumes e sentimentos capazes 

de se associarem à figura do pai. O conselheiro, mesmo estando ausente, se 

faz presente naquele momento e Estácio não consegue fugir da sensação de 

angústia. Pois ela se faz através de uma mentalidade e não por uma ação 

direta do conselheiro.   

Sobre essa relação em que os filhos não conseguem se desvincular da 

memória patriarcal, Sérgio Buarque de Holanda comenta: 

Transplantados para longe dos pais, muitos jovens, os 
“filhos aterrados” de que fala Capistrano de Abreu, só por 
essa forma conseguiam alcançar um senso de 
responsabilidade que lhes fora até então vedado. Nem 
sempre, é certo, as novas experiências bastavam para 
apagar neles o vinco doméstico, a mentalidade criada ao 
contato de um meio patriarcal, tão oposto às exigências 
de uma sociedade de homens livres e de inclinação cada 
vez mais igualitária52.  
 
 

Tendo em vista ser a mentalidade algo que se caracteriza como um 

processo de longuíssima duração, apesar de não ser imutável, verificamos que 

as relações familiares no século XIX apresentavam características similares às 

do século XIII, da Idade Média, como a ênfase na figura do pai, sempre a 

                                                           
50 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: Um estudo do imaginário em José de Alencar e 
Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 
2008, p. 239. 
51 Idem, ibidem. 
52 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit., 1995, p. 114. 
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interferir na vida dos seus dependentes, de maneira econômica, psicológica ou 

moral.  

Apesar de o regime patriarcal ser a base de sustentação da família 

brasileira do século XIX, assim como na Idade Média, nas obras machadianas 

da primeira fase, verificamos que o homem mantém o poder apenas como uma 

“referência”, pois é a figura feminina quem, de fato, exerce esse comando 

familiar. Ivan Teixeira nos diz que “o centro irradiador de poder nessas estórias 

nunca é o homem, e sim uma mulher. Todas elas são matronas que prolongam 

a autoridade dos falecidos patriarcas: a baronesa (A mão e a Luva), D. Úrsula 

(Helena) e Valéria (Iaiá Garcia)”53.  

 De fato, nas três obras citadas, a memória do “senhor da casa” paira 

sobre o enredo, porém as atitudes que remetem ao patriarcalismo são 

praticadas por mulheres, uma vez que todos os patriarcas já estão mortos 

desde o início das narrativas. Em Helena, ainda verificamos alguma atitude 

senhoril em Estácio, que herda essa “função” familiar pelo fato de ser homem e 

o único filho do conselheiro, tornando-se “o hábil depositário de uma tradição, 

um chefe de família/ senhor/ proprietário, garantidor e continuador de toda uma 

hegemonia política e cultural”54 . 

Porém, são poucos os momentos em que a obra apresenta o 

personagem exercendo essa função dominadora, somente em alguns 

episódios referentes à Helena é que identificamos alguma autoridade do 

macebo. Como quando a moça pede a ele que a ensine a andar a cavalo, 

mesmo já sabendo realizar esse feito, pois ela tinha consciência que para sair 
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 TEIXEIRA, Ivan. Op. Cit., 1988, p. 19. 
54 CHALHOUB, Sidney. Op. Cit., 2003, p. 23. 
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sozinha, precisava da autorização de Estácio55. Na verdade, ele mesmo tem o 

conhecimento desse tipo de relação a conduzir a sociedade no século XIX: 

Valem muito os bens da fortuna, dizia Estácio: Eles dão a 
maior felicidade 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 submete o homem aos outros 
homens56. 
 

 Estácio é consciente das relações de subserviência inerentes ao regime 

patriarcal e, exatamente por esta razão, tenta exercer seu domínio sobre 

Helena, no que raramente é bem sucedido, pois a moça, através de seu 

discurso bem elaborado, sempre o faz esquecer a postura patriarcal57. Todavia, 

esses são fatos corriqueiros, pois como já ressaltou Ivan Teixeira, é na figura 

de D. Úrsula que encontramos os verdadeiros hábitos e costumes de um 

patriarca. Nas atitudes cotidianas, D. Úrsula exerce naturalmente esta função 

senhorial. Exemplo disso é a descrição feita sobre as refeições familiares: “D. 

Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa; Helena ficou à direita, na 

cadeira que Estácio lhe indicou; este tomou lugar do lado oposto”58. Há uma 

referência à unidade familiar que gira em torno de D. Úrsula, refletindo o 

modelo da família.           

 Já em A Mão e a Luva encontramos Guiomar, moça simples que ficou 

órfã logo cedo, mas era afilhada de uma rica baronesa, pela qual era 

sustentada. Sendo bela e atrativa, Guiomar despertou o interesse de três 

                                                           
55 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 36.  
56 Idem, ibidem, p. 36-37. 

57 No primeiro passeio a cavalo, ao travar um diálogo com Estácio, Helena percebe sua 
condição inferior, dependente. A moça então ressalta o fato ao “irmão” de maneira humilde e 
resignada, o que provoca uma espécie de remorso no rapaz, que a pede desculpas. (Idem, 
ibidem, p. 36).   
58 Idem, ibidem, p. 21. 
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homens: Estevão (sentimental), Jorge (calculista e sobrinho da baronesa) e 

Luís Alves (ambicioso). Guiomar escolhe Luís Alves tanto pelo amor quanto 

pelo fato dele ser deputado.  

 Porém, antes do final feliz ao lado de Luís Alves, Guiomar sentiu-se 

confusa quanto à escolha que deveria fazer. Pois sendo Jorge afilhado da 

baronesa, Guiomar viu-se entre o desejo de seu coração e a gratidão que 

sentia pela madrinha. 

 Na realidade, o sentimento de Guiomar dividia-se entre o afeto 

verdadeiro destinado à baronesa e a consciência de que devia a esta 

obediência e respeito. Pelo fato de ter perdido a filha, a baronesa dedicou à 

Guiomar o seu carinho de mãe, permitindo a ela usufruir não apenas de seu 

amor, mas também dos bens materiais que possuía. Assim, tornou o 

sentimento de gratidão da moça ainda mais intenso.  

Tendo em vista que uma atitude produz outra, a acolhida da baronesa, 

em todos os seus aspectos, gerava em Guiomar sensações de agradecimento. 

Inclusive, essa “consciência” era ressaltada também por uma das personagens 

da obra. Mrs. Oswald, dama de companhia da “matriarca”. Em conversa com 

Guiomar, ela tenta persuadi-la a casar-se com Jorge, pois essa atitude 

agradaria à baronesa: 

D. Guiomar, disse ela, pegando-lhe nas mãos, ninguém 
pode exigir que se case sem amar o noivo; seria na 
verdade uma afronta. Mas o que lhe digo é que o amor 
que não existe por ora, pode vir mais tarde, e se vier, e se 
viesse seria uma grande fortuna....59  
 

Mrs. Oswald prossegue explicando que o casamento de Guiomar e 

Jorge seria uma grande “fortuna” porque este era o desejo da baronesa: 

                                                           
59 ASSIS, Machado. A mão e a luva. São Paulo: Ática, 2004, p. 58. 
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Pois bem, eu lhe direi que por ela mesma tive notícia 
deste seu desejo. Quando eu percebi a paixão do Sr. 
Jorge, falei nisso a sua madrinha, gracejando na 
intimidade que ela me permite, e a senhora baronesa em 
vez de sorrir, como eu esperava que fizesse, ficou algum 
tempo pensativa e séria, até que rompeu nestas palavras: 
“Oh! Se Guiomar gostasse dele e viessem a casar-se, eu 
seria completamente feliz. Não tenho hoje outra ambição 
na terra. Há de ser a minha campanha”60.  
 
 

 Após esses comentários, Mrs. Oswald adverte Guiomar que o 

casamento com Jorge fará feliz toda a casa, o que provoca reflexões na 

menina. Pois há nela um espírito de gratidão, Identificado como uma relação de 

“favor”, típica do patriarcalismo. Como já foi mencionado, a obra A Mão e a 

Luva aborda as relações patriarcais em que a mulher é quem exerce o 

monopólio das ações. Sendo assim, quando Guiomar recebeu uma carta de 

Jorge, pedindo-a em casamento, a moça acreditou que a madrinha estivesse 

de acordo com a atitude do sobrinho, isto a deixou desolada, pois a 

personagem, nesse momento, percebeu a relação de subserviência, tão 

inerente ao regime patriarcal: 

Guiomar sentia-se humilhada com aquela declaração, 
assim feita, de emboscada e sobressalto, para arrancar-
se-lhe um consentimento que o coração e a índole 
repeliam. Nenhuma consulta, nenhuma autorização 
prévia; parecia-lhe que a tratavam como ente 
absolutamente passivo, sem vontade nem eleição 
própria, destinado a satisfazer caprichos alheios. As 
palavras da madrinha desmentiam esta suposição; mas, 
a notícia que ela tinha da resolução da baronesa, neste 
negócio, diminuía muito o valor de tais palavras. Se era 
uma campanha, como dissera Mrs. Oswald, queriam 
constrangê-la com aparências de moderação, e o tempo 
que lhe deixavam para refletir era-o realmente para 
considerar, sozinha consigo, na necessidade de pagar os 
benefícios que recebera61.       
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 Idem, ibidem. 

61 ASSIS, Machado. Op. Cit., 2004, p. 85. 
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 Na reflexão da personagem identificamos a consciência do “favor”, como 

afirma Schwarz: 

O que está em jogo é a concepção do favor. A moça deve 
obediência irrefletida à sua benfeitora, ou terá direito de 
levar em conta os seus próprios desejos, de procurar um 
compromisso entre o seu interesse e os deveres de 
gratidão? Em termos mais gerais, Machado opõe ao 
paternalismo autoritário e tradicionalista um paternalismo 
esclarecido, que aproveita os dons naturais e a iniciativa 
do beneficiado, em lugar de sacrificá-los62.  

 

 Podemos associar esse “paternalismo autoritário” citado por Schwarz ao 

sistema patriarcal da Idade Média, que demonstrava grande rigidez nos seus 

“laços compulsórios de servidão”63, pois a vontade do patriarca era sempre 

incontestável, sofrendo represálias aqueles que demonstrassem oposição. 

Entretanto, em A Mão e a Luva, o que percebemos são os resíduos dessa 

memória, que estão inseridos na mentalidade da baronesa, porém cristalizados 

de maneira mais branda, pois ela apenas expõe a sua vontade, mas não impõe 

o seu desejo:  

O Dr. Luís Alves pede-te em casamento; tens de escolher 
entre ele e Jorge. A segunda coisa é que dos dois 
pretendentes, Jorge é o que o meu coração prefere; mas 
não sou eu que me caso, és tu; escolhe com plena 
liberdade àquele que te falar ao coração64.  

  

 Com a atitude da baronesa, Guiomar demonstrou o desejo de casar-se 

com Luís Alves, apesar de ter percebido que o fato entristecera a madrinha; por 

isso, tentou retificar suas palavras demonstrando interesse em contrair núpcias 

com Jorge, mas a baronesa não o permitiu, pois já havia percebido que o 

desejo da afilhada era ser esposa de Luís, o homem que ela amava.  

                                                           
62 SCHWARZ, Roberto. Op. Cit., 1981, p. 77. 
63 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Op. Cit., 2005, p. 95. 
64 ASSIS, Machado. Op. Cit, 2004, p. 85. 
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A tua felicidade está acima das minhas preferências. Era 
um sonho meu; desejava-o com todas as forças; faria o 
que pudesse para alcançá-lo; mas não se violenta o 
coração, - um coração, sobretudo, como o teu! Escolhes 
o outro? Pois casarás com ele65.  

 

Percebemos que a relação patriarcal exercida pela baronesa é muito 

mais benevolente, não há a imposição de sua vontade como seria identificado 

na Idade Média, mas a generosidade do seu coração, a verdadeiramente não 

sentir mágoa pela atitude da afilhada. 

 De acordo com o contexto histórico do século XIX, a condição da 

mulher era a de subalterna às vontades do homem, pois havia a opinião que, 

por natureza, “os homens eram seres ativos, menos dados a sentimentos, com 

instinto sexual mais acentuado, e as mulheres, indivíduos submissos, puros, 

bondosos (...), destinadas principalmente a serem mães e esposas66”. Sendo 

assim, essa imagem que se tinha da mulher, aliada à sua falta de poder, fosse 

econômico, social ou político, contribuiu para que ela tivesse uma função 

inferior dentro da sociedade.  

Todavia, em A Mão e a Luva, essa forma de vida é identificada apenas 

em relação à Guiomar e Mrs. Oswald, por serem essas personagens as que 

não possuem poder aquisitivo, enquanto que a baronesa “escapa” dessa 

condição por ser herdeira de um marido rico que, não deixando filhos homens, 

pôde proporcionar a ela, mesmo sem intenção consciente, prolongar seu poder 

patriarcal. Entretanto, a baronesa, talvez pela sua condição de mulher, não 

apresenta atitudes dominadoras em relação à Guiomar, mas entende a 

“sensibilidade” de seu coração.    

                                                           
65 Idem, ibidem, p. 90-91. 
66 STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, 
p. 24. 
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Ou seja, os substratos mentais de um imaginário medieval estão 

presentes na memória da matriarca, contudo são cristalizados a partir de novas 

posturas. Os fatos são os mesmos, aquele que detém o poder aquisitivo dita as 

regras, contudo, a forma como esse domínio é exercido é diferente daquela 

mantida na Idade Média. 

Partindo para a análise de Iaiá Garcia, verificamos que esse tipo de 

relação existente na obra, que coloca a mulher como mantenedora da família, 

também pode ser observada.  

Iaiá é filha de Luís Garcia, viúvo e funcionário público, que a ela dedica 

todo o seu afeto. Quando a história principia, ele está com quarenta e um anos, 

e Iaiá com onze. Iaiá estuda em colégio interno e, nos fins de semana, é a 

fonte de toda a alegria do pai, em cuja casa reina a solidão. Valéria Gomes, 

amiga de Luís Garcia, é viúva e tem um filho chamado Jorge, este se apaixona 

por Estela, moça bonita e de boa índole, porém sem status financeiro ou social, 

mas que também se apaixona por Jorge.  

Para afastá-lo de Estela (pois ela e Jorge moram na mesma casa), por 

não a julgar digna de sua posição, Valéria força o filho a alistar-se como 

voluntário para lutar na Guerra do Paraguai. Mas Jorge não esquece Estela e 

sofre um choque ao saber que ela se casou com Luís Garcia. A partir daí, a 

história evolui ao longo do tempo. Com sua mãe já morta, Jorge regressa do 

Paraguai. Após vários encontros e desencontros, morre Luís Garcia, Estela 

torna-se diretora de um colégio em outra cidade e Jorge casa-se com Iaiá. 

Em Iaiá Garcia, as relações patriarcais são exercidas por Valéria; 

todavia, o que torna mais interessante este fato é que o domínio da mãe de 
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Jorge não se restringe à sua casa, mas envolve também personagens que não 

são do seu núcleo familiar. 

Os primeiros capítulos da história já mostram que o desenvolvimento do 

enredo será conduzido de acordo com os desejos de Valéria. A matriarca 

consegue persuadir o filho a lutar na guerra do Paraguai e convence Luís 

Garcia, um homem que dizia ser sua “verdadeira vocação o celibato”67 a casar-

se com Estela. Ou seja, por ser a personagem que possui posses, Valéria 

induz, de maneira explícita ou não, as atitudes dos outros personagens da 

trama, de acordo com as suas vontades. Na realidade, a narrativa envereda 

para os anos que o próprio Machado de Assis percebia como decisivos na crise 

do patriarcalismo – 1866 a 187168, sendo assim, os dependentes passam a 

confrontar com a vontade senhorial, como percebemos na atitude de Jorge, 

que expõe por diversas vezes seu desejo de não ir à guerra do Paraguai.  

Mas justamente pelo fato do patriarca, no caso a matriarca, durante esse 

período histórico estar mais consciente do seu poder e ciente da resistência a 

seus desígnios, é que Valéria usa de outros meios para fazer valer sua 

autoridade. Utilizando a astúcia e a fraude69, “não hesitando em violentar os 

subordinados”70, ela conseguiu enviar o filho à guerra e ainda teve participação 

redundante na realização do casamento de Luís Garcia e Estela.    

Todavia, faz-se necessário destacar que o domínio exercido por Valéria 

torna-se ainda mais interessante por contar com um elemento diferenciador: o 

orgulho da personagem Estela.  A moça, que vive sob a proteção da matriarca, 

                                                           
67 ASSIS, Machado de. Iaiá Garcia. Fortaleza: ABC editora, 2002, p. 51. 
68 CHALHOUB, Sidney. Op. Cit., 2003, p. 67. 
69 Percebendo que Luís Garcia não estava fazendo esforço para convencer Jorge a ir à guerra 
do Paraguai, Valéria mente para o pai de Iaiá, afirmando ser casada a mulher por quem Jorge 
estava apaixonado. (ASSIS, Machado de. Iaiá Garcia. São Paulo: ABC editora, 1996, p. 23).  
70 Idem, ibidem. 
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traz consigo um amor próprio exacerbado, por isso, ela mesma não aceita sua 

união com Jorge, pois além da sua própria natureza não admitir tal fato, ainda 

havia os comentários da sociedade sobre essa situação, o que não agradava 

Estela. 

Em Iaiá Garcia, bem como em todos os romances da primeira fase 

machadiana, há uma preocupação em obedecer às tradições familiares, pois 

estas são regidas por uma moral que não admite desvios, nem a ruptura dos 

padrões sociais, o que acaba constrangendo os personagens, tornando-os 

planos e, portanto, previsíveis. Estela aposta alto no orgulho ao casar-se sem 

amor, tendo em vista que “o seu desejo inconsciente, que a impossibilitava de 

amar, era libertar-se daqueles que lhe oprimiam o passado. Esse é o motivo 

profundo da sua recusa do casamento com Jorge”71.  

Todavia, essa circunstância, gerada muito mais por uma questão de 

temperamento, possibilita a continuidade do sistema patriarcal, pois mesmo 

diante de uma atitude altiva, Estela dá margem para que as relações de poder 

sejam exercidas, possibilitando a concretização do desejo de Valéria. A partir 

do orgulho de Estela, percebemos a relação de “favor” e obediência. Na cena 

em que Jorge, em uma atitude impulsiva a beija, Estela decide voltar a morar 

com o pai e expõe o seu desejo a Valéria: 

Logo na seguinte manhã, acabando de levantar-se, 
entrou-lhe Estela na alcova, e pediu alguns minutos de 
atenção. Expôs-lhe a necessidade de voltar para casa; 
estava moça, devia ir prestar ao pai os serviços que ele 
precisaria de alguém e tinha o direito de exigir da filha. 
Não era ingratidão, acrescentava; levaria dali saudades 
eternas, voltaria muitas vezes; seria sempre obediente e 
grata72.  

 

                                                           
71 TEIXEIRA, Ivan. Op. Cit., 1988, p. 53. 
72 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2002, p. 32. 
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 Observemos mais uma vez a presença do “favor”. Estela é consciente. 

Ela Identifica não ser a sua união com Jorge algo agradável à Valéria. Contudo, 

mantém a cordialidade e demonstra seu agradecimento. Esse é o “espírito” das 

relações patriarcais. 

Para manter-se, precisa de cumplicidade permanente, 
cumplicidade que a prática do favor tende a garantir. No 
momento da prestação e da contraprestação – 
particularmente no instante-chave do reconhecimento 
recíproco – a nenhuma das partes interessa denunciar a 
outra, tendo embora a todo instante os elementos 
necessários para fazê-lo73. 
 

 
Ambas precisam uma da outra. Estela, pela proteção da matriarca, 

enquanto Valéria conta com a protegida na expectativa de esta manter-se 

afastada de Jorge. Porém, tais relações somente são permitidas por serem 

praticadas à base da obediência e da gratidão de Estela. Desta forma, esses 

elementos caracterizam a relação patriarcal e podem ser conceituados também 

como referências dos valores morais cristãos. Inclusive, os homens e mulheres 

que apresentam esses traços são definidos, geralmente, como seres “bons”. 

 Isto porque, segundo o Dicionário de Moral-dicionário de ética teológica: 

Ética ou moral denotam um saber específico (ou, melhor, 
um conjunto de saberes) que versa sobre o que é bom. 
Utilizados como adjectivos – o ético ou o moral – 
exprimem a qualidade ou dimensão da realidade humana 
quando esta se refere à responsabilidade das pessoas e 
ao universo dos valores74.  

 

 O cristianismo ensina que o homem deve ser bom, sendo assim, no 

Dicionário de Moral esse conceito está intimamente ligado à responsabilidade 

de cada um, de acordo com os valores que temos. Porém, os valores que 

                                                           
73 SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. Forma literária e processo social nos inícios 
do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1981, p. 18. 
74

 VIDAL, Marciano. Op. Cit., 1996, p. 422. 
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identificamos na ideologia do século XIX, no Brasil, são conceituados no 

cristianismo (católico) formado na Idade Média e, como já foi mencionado neste 

trabalho, o cristianismo foi pautado na Bíblia, em cujas páginas aprendemos 

que devemos seguir o modelo de Jesus Cristo. Sendo Jesus o exemplo de 

bondade, são as suas atitudes que devem ser copiadas, segundo o contexto 

cristão: “tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Jesus 

Cristo”75; e completa: “humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a 

morte, e morte de cruz!”76.  

 Quer dizer, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi obediente, pois “todos 

os valores vêm de Deus. E só pela obediência e pelo amor a Deus o homem 

fará seu destino crescer num sentido positivo e será salvo”77. Sendo assim, 

essa característica torna-se um valor moral cristão percebido na atitude de 

Estela. A moça ressalta que será obediente, conforme se espera de uma 

pessoa grata. No entanto, essa gratidão acaba convergindo de maneira 

satisfatória à relação patriarcal, uma vez que a Bíblia ressalta: “não esqueças o 

benefício daquele que se responsabiliza por ti”78. Desta forma, o patriarca pode 

usar esses valores morais cristãos em seu benefício, por possuir o poder 

aquisitivo e o “poder” da palavra bíblica, interpretando-a ao seu modo. 

 Contudo, em Iaiá Garcia, não há a ação autoritária do patriarca em 

relação à obediência e à gratidão, como identificaríamos na Idade Média. 

Primeiro porque ele está personificado na figura feminina de Valéria, segundo 

porque, tratando-se de um resíduo, consciente ou inconscientemente, esses 

valores já fazem parte do imaginário da personagem Estela. Esta os demonstra 

                                                           
75 BÍBLIA SAGRADA. Filipenses, 2, 5. 
76 Idem, ibidem, 2, 8. 
77 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2007, p. 111. 
78 BÍBLIA SAGRADA. Eclesiástico, 29, 15. 
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de maneira natural, pois sua memória traz de forma internalizada os conceitos 

referentes à relação de patriarcalismo, deixando muito evidentes os favores e 

deveres desse sistema cultural. 

Podemos perceber, diante desse contexto, que os personagens de 

Helena, A Mão e a Luva e Iaiá Garcia apresentam posturas sociais a refletirem 

o imaginário da época. Suas atitudes e ideologias demonstram uma base 

formada na moral cristã medieval que anexou o patriarcalismo como um dos 

elementos condutores de um sistema coletivo. Pois mesmo as obras 

abordando uma memória típica do pensamento formado na Idade Média, não 

podemos esquecer que através do hibridismo cultural, o imaginário dessas 

duas culturas: a medieval do século XIII e a brasileira do século XIX, estão 

ligadas entre si e promovem o surgimento de um novo imaginário, formado por 

resíduos, ou, se preferirem, substratos mentais. 

 

 

1.2. O Imaginário Indiscutível: A Justiça Moral Cristã nas Obras da 

Primeira Fase Machadiana. 

Quando aprofundamos os nossos estudos a respeito das obras 

machadianas da primeira fase, percebemos haver na formação das 

personagens um universo de virtudes que muito colaboram para a ênfase dos 

valores morais cristãos aqui mencionados, tendo em vista serem essas virtudes 

elementos da ética cristã. Essas obras refletem o mesmo imaginário, uma vez 

que seus personagens estão sempre envolvidos em questões associadas a um 

contexto moral, seja por sua ação dominante, ou pela completa falta dela.  
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Isso porque os narradores machadianos retratavam na obra a ideologia 

do seu tempo. As conjunturas econômicas e políticas, bem como suas 

variações, eram apresentadas significativamente. São muitos os timbres 

utilizados para exprimir as diversificadas vozes ideológicas79. Entretanto, todas 

elas refletiam um conjunto de preceitos desenvolvidos pela Igreja Católica e 

utilizados por um sistema patriarcal e dominante.  

Desta forma, a “teia” de virtudes inserida nessas obras é naturalmente 

desenvolvida, tornando-se vital para a composição dos personagens, pois o 

leitor passa a identificá-los pela presença ou ausência desses elementos éticos 

e morais. Por exemplo, Estela, em Iaiá Garcia, é descrita como “uma esposa 

bíblica”, identificando que o seu modo de viver reflete a moral cristã de maneira 

tão evidente, que o narrador considerou indispensável esse comentário.     

A postura do narrador se deve ao amadurecimento do próprio Machado 

de Assis durante a primeira fase. Schwarz enaltece “o cinismo ingênuo de A 

Mão e a Luva e o purismo de Helena”, como sendo a tradução do desencanto. 

Contudo, em Iaiá Garcia encontramos um enredo mais “sério e verossímil”, a 

nos remeter às reais condições do século XIX. Se Estela fosse uma 

personagem do romance Helena, muito provavelmente sua conduta de “esposa 

bíblica” não seria enfatizada.  

Tendo em vista ser esta a postura esperada de todas as mulheres 

dignas, na época, o comentário seria redundante. Entretanto, em Iaiá Garcia 

ele surge devido o senso observador, crítico e irônico do autor, já muito mais 

aflorado. Machado compreendia que determinadas posturas eram uma 

                                                           
79 BOSI, Alfredo. Figuras do narrador machadiano. Cadernos de Literatura Brasileira. Rio de 
Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2008, números 23 e 24, p. 147-148. 
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idealização social, compatíveis com o sistema vigente e, por isso mesmo, não 

deveriam ser retratadas de outro modo. 

Porém, o autor, através de sua pena afiada, não deixa de expor este 

pormenor, utilizando já neste comentário um dos elementos mais 

característicos de suas obas: a ironia. Machado não desmerece a conduta da 

personagem, pois ela é praticada pela natureza do caráter da moça. Contudo, 

ao referir-se a ela como uma “esposa bíblica”, questiona sutilmente o 

verdadeiro desejo de seu coração. Estela era digna, por natureza, mas suas 

ações em relação ao casamento eram, assim, mantidas, muito mais por um 

compromisso social do que pela vontade de sua alma.     

Segundo o Dicionário de Moral-dicionário de ética teológica, o modelo 

mais utilizado para definir a moral foi aquele proposto por Santo Tomás de 

Aquino, no qual ele define serem as virtudes os fatores predominantes a 

conduzirem o homem nos caminhos da ética. 

No que diz respeito a S. Tomás, há uma marcada 
intenção na sua obra de reduzir o conteúdo moral à 
exposição das virtudes (...). Seguindo a classificação em 
partes subjectivas, integrais e potenciais, S. Tomás 
organizou toda a vida moral em torno das quatro virtudes 
cardinais. O conteúdo dessa organização é o quadro de 
43 virtudes (...). O esquema de S. Tomás foi mantido até 
aos nossos dias, pelo menos nos seus elementos mais 
fundamentais. Os moralistas tomistas fizeram do 
esquema de virtudes de S. Tomás o único processo para 
expor toda a Moral. Os moralistas não-tomistas, apesar 
de seguirem o esquema dos Mandamentos, nem por isso 
deixaram de apresentar o esquema das virtudes teologais 
e cardinais nas suas respectivas sínteses morais. Mesmo 
na actualidade não faltaram autores que continuaram a 
ver no esquema das virtudes cardinais um processo 
apropriado para expor as atitudes cristãs80.   

 

Com base na definição acima, podemos analisar as personagens 

machadianas da primeira fase, no que concerne às virtudes, através do 

                                                           
80 VIDAL, Marciano. Op. Cit., 1996, p. 679. 
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conceito estabelecido por S. Tomás de Aquino, pois a moral que nos interessa 

aqui é a que foi formada a partir da ideologia cristã. 

De acordo com o quadro estabelecido por S. Tomás, identificamos que 

as virtudes são definidas da seguinte forma: partes subjetivas, integrais e 

potenciais. A partir dessa visão tripartida, as virtudes cardinais: temperança, 

justiça, fortaleza e prudência são ramificadas, originando um quadro de 43 

virtudes81, como já foi mencionado. 

Todavia, quando destacamos a justiça, vêm-nos à mente conceitos que 

remetem às práticas jurídicas, aos mandados e decretos do Direito, porém, a 

justiça aqui destacada, refere-se a “dar menos ou mais a Deus”, segundo o 

Dicionário de Moral-dicionário de ética teológica82, associando naturalmente 

essa ideia à virtude da religião. Pois é através desta prática cristã (ser ou não 

religioso) que identificamos a intensidade do que é dedicado a Deus.   

Dentro desse contexto e de acordo com S. Tomás, podemos verificar 

que aquilo que chamaríamos de qualidades humanas são, segundo a moral 

cristã, as virtudes, ou seja, os elementos que devem conduzir as atitudes dos 

homens.  

O narrador de Iaiá Garcia parecia estar de acordo com esses conceitos 

de moral, pois ele enumera as características de um personagem que, segundo 

sua visão, não seria um bom exemplo de virtudes: 

                                                           
81 O quadro de virtudes, segundo S. Tomás de Aquino divide-se da seguinte forma: 
PRUDÊNCIA – Solércia, Docilidade, Providência, Circunspecção, Precaução, Prudência 
(pessoal, familiar e política), Civismo, Prudência Militar, Eubulia, Sinese, Gnoma. JUSTIÇA 
(legal, distirbutiva, comutativa, constitutiva, restitutiva, vindicativa), Religião, Piedade, 
Observância, Fidelidade, Simplicidade, Gratidão, Castigo, Liberalidade, Afabilidade, Epiqueia. 
FORTALEZA – Paciência, Perseverança, Magnanimidade, Magnificência. TEMPERANÇA – 
Abstinência, Sobriedade, Castidade, Vergonha, Honestidade, Continência, Mansidão, 
Clemência, Modéstia, Moderação. (VIDAL, Marciano. Dicionário de moral – dicionário de ética 
teológica; Trad. A. Maia da Rocha, J. Sameiro. Aparecida, SP: Editora Santuário, 1996).      
82 Idem, ibidem, p. 680. 
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Procópio Dias tinha o pior mérito que pode caber a um 
homem sem moral: era insinuante, afável, conversado; 
tinha certa viveza e graça. Era bom parceiro de rapazes e 
senhoras. Para os primeiros, quando eles o pediam, tinha 
a anedota crespa e o estilo vil; se lhes repugnava isso, 
usava de atavios diferentes. Com senhoras era o mais 
paciente dos homens, o mais serviçal, o mais buliçoso, - 
uma joia83.  

 

 Há ironia e sarcasmo na descrição moral do personagem. Através do 

estilo crítico de Machado de Assis, percebemos o que faltava a Procópio Dias: 

Uma maneira de agir e pensar de acordo com os valores cristãos, que pode ser 

observada nas atitudes do personagem. É interessante observar que Procópio 

Dias tanto possui a consciência de não ser uma pessoa de virtudes, quanto 

relativiza o valor dado a estas: 

Não sou rigoroso; sei que as paixões governam os 
homens, e que a força de as reger não é vulgar. Por isso 
mesmo é que se estima a virtude. No dia em que a 
natureza se fizer comunista e distribuir igualmente as 
boas qualidades morais, a virtude deixa de ser uma 
riqueza; fica sendo cousa nenhuma84. 
 

 De fato, Procópio Dias é o personagem que “destoa” na narrativa, pois o 

romance apresenta personagens que demonstram os mesmos valores e ações, 

regidos por uma mesma ética, a os tornar seres quase “imaculados”. 

Praticamente não há desvios de conduta e, quando surge uma pequena 

possibilidade deles existirem, são abafados pela dignidade humana. Porém, em 

Procópio Dias, todos os “pecados” são explícitos pelo narrador.  

Roberto Schwarz, ao desenvolver comentários sobre este personagem, 

caracteriza suas atitudes através de expressões como “as confissões lascivas 

de Procópio Dias têm estatuto de aberração”85, ou ainda, “assim, é nas 

                                                           
83

 ASSIS, Machado de.Op. Cit, 2002, p. 60. 
84 Idem, ibidem, p. 85. 
85 SHWARZ, Roberto. Op. Cit., 1981, p. 146. 
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alianças maquiavélicas e nos discursos cínicos de Procópio Dias que se 

encontra o melhor comentário do comportamento respeitável de Jorge”86. Ou 

seja, em todas as referências, as descrições da essência moral do personagem 

remetem a uma postura incoerente com o ethos cristão evidenciado pelos 

outros caracteres. 

Na verdade, esse modo descritivo de nos apresentar os personagens é 

bastante característico do estilo machadiano, pois seja de forma imediata ou 

lenta, ao expor os atributos físicos, morais e, principalmente, psicológicos 

daqueles que figuram numa narrativa, o autor desenvolve um enredo que “se 

vai pontilhando de comentários e explicações dos motivos, reações e conduta 

dos personagens”87, proporcionando ao leitor uma análise aprofundada da 

essência desses seres que desenvolvem a ação.  

 Em oposição a Procópio Dias há Estácio, o personagem de Helena que 

é apresentado pelo narrador de maneira generosa. Dotado de virtudes, o 

mancebo demonstra uma natureza arraigada na ética e nos valores morais 

cristãos, com suas atitudes dignas e seu jeito de ser repleto de conduta. “O Dr. 

Estácio é quase perfeito, e só lhe falta mais um pouco de religião”88, ou seja, o 

personagem age com verdadeira ética moral, entretanto, suas ações não são 

praticadas à base da religião exagerada, tendo em vista ser a sua noção de 

equidade associada aos valores morais naturalmente arraigados à sua 

conduta. Esses são, de fato, os elementos que desenvolvem em Estácio as 

atitudes cristãs, e não, necessariamente, uma crença exacerbada nos preceitos 

da Igreja.  

                                                           
86 Idem, ibidem, p. 161. 
87 ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 47-48. 
88 SCHWARZ, Roberto. Op. Cit., p. 91.  
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Na realidade, a postura justa e generosa do personagem nos permite 

refletir sobre a consciência de suas ações. Ou seja, não há como saber se 

Estácio age de forma racional ou se esses processos são inconscientes. 

Todavia, o que identificamos nas atitudes do personagem são os reflexos de 

uma mentalidade, que é reproduzida por Estácio de maneira explícita. Hilário 

Franco Júnior, ao comentar sobre imaginário, fez a seguinte observação: “Em 

suma, os sentimentos de qualquer imaginário não são específicos dele, e sim 

expressões de uma sensibilidade que o ultrapassa, que é anterior a ele, mas 

manifestada de acordo com a escala de valores vigente”89. 

Desta forma, podemos dizer que as manifestações de Estácio repassam 

um conjunto de conceitos identificados ao longo dos tempos, pois as regras 

morais cristãs existem desde a implantação do cristianismo, há vários séculos. 

Contudo, Estácio executa essas ações de maneira natural, não há uma 

reflexão sobre estas, o que nos permite concluir que tais conceitos já estão 

fixados na mente do personagem. Não identificamos o “fanatismo” da religião, 

porém existe a manifestação dos valores desta. 

 A narrativa ainda nos informa que o caráter de Estácio “vinha mais 

diretamente da mãe que do pai90”, caracterizando o filho do conselheiro como 

alguém que possui uma elevação de sentimentos. 

Entregara-se a ciência com ardor e afinco. Aborrecia a 
política; era indiferente ao ruído exterior. Educação à 
maneira antiga e com severidade e recato, passou da 
adolescência à juventude sem conhecer as corrupções de 
espírito nem as influências deletérias da ociosidade; viveu 
a vida de família, na idade em que os outros, seus 
companheiros, viviam a das ruas e perdiam em cousas 
ínfimas a virgindade das primeiras sensações [...]. 
Juntava as outras qualidades morais uma sensibilidade, 

                                                           
89 FRANCO JÚNIOR, Hilário. O fogo de Prometeu e o escudo de Perseu. Reflexões sobre 
mentalidade e imaginário. In: Signum. Revista da ABREM: Associação Brasileira de Estudos 
Medievais, USP, São Paulo, número 5, 2003, p. 113. 
90 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 17. 
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não feminil e doentia, mas sóbria e forte; áspero consigo, 
sabia ser terno e mavioso com os outros91.    

 

 Na verdade, tanto Estácio quanto a própria Helena são expostos na 

narrativa como seres angelicais, que “vivem à caça de virtudes”92, contudo, 

ainda cultivam a escravidão93  e, consequentemente, a desigualdade social94. 

Na realidade, Estácio não interpreta as relações existentes em sua casa como 

formas de opressão; para ele, toda aquela subserviência é algo muito natural, 

proveniente do regime político da época95.  

Os comentários acima nos permitem identificar algumas virtudes 

bastante ressaltadas na composição das personagens machadianas da 

primeira fase, dentre elas, podemos dizer que a religião é uma das mais 

evidentes, pois em inúmeras passagens das obras, percebemos claras 

referências a Deus, à Virgem Maria, aos santos, bem como às práticas 

religiosas, no que concerne aos rituais sagrados.  

A partir desse contexto, reconhecemos os resíduos de um imaginário 

cristão-católico a remanescer no século XIX, verificados através das crenças e 

cultos disseminados pela Igreja Católica e que foram arraigados na 

mentalidade do povo, bem como a fé no Deus absoluto. Sobre isso, Jacques 

Le Goff ressalta: “O Deus da Idade Média está à frente de um universo 

                                                           
91 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 18. 
92 TEIXEIRA, Ivan. Op. Cit., 1988, p. 40.  
93 A obra é contextualizada no século XIX, no período em que ainda predomina a escravidão. 
Helena, por exemplo, tem um pajem de nome Vicente, que é uma espécie de escravo de 
confiança da moça. (ASSIS, Machado de. Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 119-120). 
94 Assim, veremos que literariamente a ambiência católica faz ressaltar no paternalismo os 
aspectos que, segundo Machado, ela deveria coibir: A opressão, o desrespeito, a venalidade, a 
desconfiança, a permanente disposição à violência etc. (SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as 
batatas. Forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas 
cidades, 1981, p. 90.).  
95 Para o geômetra, os outros existem apenas como dependentes, ou seja, como elementos 
confirmadores de determinada política de domínio, e logo a escravidão está explicada como 
parte constitutiva da ordem natural das ; acontecia tão-somente que os escravos eram mais 
dependentes entre os dependentes. (CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 31-32). 
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completo. E acredito que os homens e as mulheres da Idade Média tinham 

consciência desse papel e desse poder de Deus”96 . 

Ou seja, havia na Idade Média um imaginário que não discutia as 

questões ligadas a Deus, pois a crença no seu poder absoluto era algo 

incontestável. Essas atitudes podem ser identificadas em Ressurreição, pois ao 

fazer referência a Dona Matilde, a mulher do coronel, o narrador ressalta 

algumas características da personagem, principalmente o fato de que ela: 

[...] Gostava muito de conversar e rir, e tinha a 
particularidade de amar a discussão, exceto em dois 
pontos que para ela estavam acima das controvérsias 
humanas: a religião e o marido. A sua melhor esperança, 
afirmava, seria morrer nos braços de ambos97  
 

Há nesta passagem uma evidente adoração à Igreja e às suas crenças. 

Dona Matilde, além de não discutir religião, ainda demonstra ser a sua vida 

regida pelos conceitos e ideologias cristãs, pois ao ressaltar seu desejo de 

“morrer nos braços” da religião, a personagem destaca viver em comum acordo 

com os preceitos de sua Igreja. 

A partir de atitudes como as de Dona Matilde, conseguimos verificar 

diversas ações de outros personagens que reafirmam a moral religiosa 

presente na obra Ressurreição. Raquel, por exemplo, abdica do amor de Félix 

em benefício de Lívia, atitude que é vista pelo rapaz como uma forma de 

“sacrifício”. Esta ação encanta o moço ao ponto de fazê-lo sentir o desejo de 

cair aos pés de Raquel98, tamanha a admiração despertada no coração do 

rapaz.  

                                                           
96 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2007, p. 32. 
97

 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 1998, p. 26. 
98 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 1998, p. 81. 
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Vejamos que Félix associa o suposto sacrifício da moça a uma atitude 

cristã, que remete à nobreza de espírito e, desta forma, acaba gerando no 

mancebo a vontade de também reagir cristãmente, pois a atitude de “cair aos 

pés” é uma prática que pode ser associada ao catolicismo, tendo em vista que 

os cultos a Jesus, à Virgem Maria e aos santos são realizados, em sua maioria, 

com a presença de imagens desses seres divinos, sendo inerente à crença 

católica o ato de ajoelhar-se diante dessas representações. Mesmo não sendo 

um personagem que apresente comportamentos pautados na ética religiosa, 

Félix tem uma atitude que remete ao imaginário cristão.  

É interessante notar ser Raquel uma personagem que não apresenta 

mudanças significativas no decorrer do enredo. Pois ela foi criada segundo o 

esquema sentimental do Romantismo, agindo de forma ética durante toda a 

ação do romance, ressaltando uma dignidade típica de uma conduta moral 

cristã, como identificamos no comentário anterior. Desta forma, “depois de uma 

paixão por Félix, encontra a felicidade no casamento com Meneses, como uma 

espécie de prêmio por suas virtudes”99. 

A ação do sacrifício também pode ser observada em Iaiá Garcia, quando 

Luís Garcia presenteia Iaiá com um belíssimo piano e a menina sente-se triste, 

pois tem consciência que algo de tanto valor não estava de acordo com as 

posses do pai, provocando na moça “uma dor moral”100. O sacrifício executado 

por Luís Garcia torna a atitude ainda mais nobre e cristã, tendo em vista que 

ele agiu em prol da filha, não usufruindo do prazer dessa ação. 

Ainda enfatizando o sacrifício paternal, encontramos Salvador, o 

verdadeiro pai de Helena, que para ver a filha em situação econômica e social 

                                                           
99 TEIXEIRA, Ivan. Op. Cit., 1988, p. 29. 
100 ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 14. 
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favorável, “renuncia uma vez à paternidade, outra ao convívio – mesmo que 

escasso e oculto, com a filha adorada”101. Apesar do ato de Salvador remeter 

aos benefícios materiais, esta interpretação não é ressaltada no decorrer da 

narrativa, evidenciando, de maneira enfática, apenas a virtude da ação.  

Neste sentido, se há uma personagem positiva, é 
Salvador. E quem a constrói não é o narrador; ele mesmo 
assume a palavra para compor o seu drama pessoal. É 
ele um intelectual pobre, afeito à verdade e conformado 
com as estruturas cristalizadas da desigualdade social. 
Se a alguém acusa é ao “destino” que não o dotou de 
recursos para criar a filha adorada e só tem a agradecer à 
generosidade do conselheiro, que virá a garantir à Helena 
o lugar que ela merecia e ele não poderia garantir-lhe102. 

 

Percebamos que Salvador apresenta simplicidade, gratidão e piedade, 

sendo essas características ramificações da virtude Justiça, (conforme indica o 

quadro das virtudes apresentado no início deste capítulo), proporcionando ao 

personagem os elementos que o caracterizam como um ser de coração nobre. 

Este, por sua vez, pratica as ações que remetem ao sacrifício moral cristão de 

forma verdadeiramente espontânea.           

Na realidade, o imaginário religioso sempre influenciou o comportamento 

das sociedades, pois ao mesmo tempo em que regula suas atitudes, também 

define seus valores morais. Clifford Geertz ressalta que a religião, assim como 

“os símbolos sagrados, funcionam para sintetizar o ethos de um povo – o tom, 

o caráter e a qualidade da sua vida, seu estilo e disposições morais e estéticas 

– e sua visão de mundo”103. Desta forma, verificamos que o homem absorve 

                                                           
101 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: Um estudo do imaginário em José de Alencar e 
Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 
2008, p. 253. 
102 RIBEIRO, Luis Filipe. Op. Cit., 2008, p. 253. 
103

 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989, p. 103. 
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fatores externos para depois internalizá-los, tornando-os parte de seus 

conceitos e ideologias, refletindo um novo imaginário.    

Entretanto, os substratos mentais de determinados conceitos não 

desaparecem da essência dos indivíduos. Em Iaiá Garcia, Jorge é um 

personagem incrédulo, sem nenhuma referência às práticas religiosas, 

contudo, não consegue jurar em nome de sua mãe quando Iaiá o questiona se 

algum dia havia amado uma mulher: “Jorge hesitou um instante. Tinha 

cepticismo bastante para proferir uma fórmula vaga de juramento; mas recuou 

da fórmula positiva. Hesitou e ladeou da pergunta”104.  

Consciente ou inconscientemente, o filho de Valéria traz arraigados à 

sua conduta, os resíduos de uma mentalidade católica, pois a Bíblia, o livro que 

rege a moral cristã, ressalta que o homem não deve jurar em vão, sob pena de 

sofrer o julgamento divino105. Ou seja, mesmo não sendo um exemplo de 

crença católica, Jorge apresenta uma postura religiosa, manifestada através de 

seu comportamento106.  

Porém, ao destacarmos a religião como elemento condutor da vida de 

um povo, não podemos esquecer que a ela está ligada, de forma intrínseca, a 

virtude da fé. Pois é através desta que os homens manifestam a intensidade de 

sua crença e o quanto as coisas sagradas possuem o poder de influenciar ou 

não as suas vidas. De fato, “sem a fé, todas as obrigações morais do 

catolicismo perdem seu único ponto de apoio”107: a aceitação pura e simples 

                                                           
104 ASSIS, Machado de. Op. Cit., p. 101. 
105 “Sobretudo, irmãos, não jurem: nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa; 
que o “sim” de vocês seja sim, e que o” não” seja não, para não se exporem ao julgamento”. 
(BÍBLIA SAGRADA, Tiago, 5, 12). 
106 Michel Vovelle ressalta ser a mentalidade aquilo que define o homem em sua plenitude, isto 
é, na família, em relação aos costumes, aos sonhos, à linguagem, à moda, dentre outros. 
(VOVELLE, Michel. Ideologias e mentalidades. Trad. Mario Juliz Goldwasser. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1987, p. 13). 
107 LINS, Ivan .Op. Cit., 1939, p. 99.  
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das hipóteses levantadas pelo cristianismo. Pois muitos fatos que são 

divulgados, principalmente os que abordam elementos sobrenaturais, não 

possuem bases científicas. Desta forma, utilizam apenas a divulgação popular 

para serem aceitos, possuindo o apoio da Igreja e, assim, fortificando a religião.  

A fé é a base essencial do catolicismo, desta forma, foi considerada pela 

Igreja a primeira das virtudes teologais, ao lado da esperança e da caridade108.   

Analisando as obras machadianas da primeira fase, compreendemos 

que a virtude da caridade possui uma forte evidência em todos os romances, 

inclusive ela se apresenta intimamente ligada ao conceito de “ser bom”. Pois ao 

tratarmos dos valores morais, precisamos entender que “Ética ou Moral 

denotam um saber específico (ou, melhor, um conjunto de saberes) que versa 

sobre o que é bom”109. Este conceito também pode ser verificado na obra A 

Moral Fundamental:   

A vida moral vincula-se e consiste em fazer o “bem”. O 
bem humano, no qual consiste a felicidade, não é senão 
a participação do Bem absoluto. Sendo por necessidade 
participativo (“bonum est diffusivum sui”), o bem moral 
expressa-se na Caridade. Os mandamentos existem em 
função do Amor e as virtudes são guias para a 
comunicação da bondade moral110. 

 

 Ou seja, o homem deve ser bom para que possa desenvolver seus 

valores morais, pois ao formar suas atitudes e pensamentos tomando por base 

esta qualidade cristã, estará também refletindo a vontade de Deus, tendo em 

vista que o sentimento “bondade” é inerente a Deus. Em Iaiá Garcia, 

percebemos esse contexto nas palavras de Valéria, quando esta vai despedir-

se do filho: “Vai, meu filho, disse com voz firme. Eu fico rogando a Deus por ti: 

                                                           
108 Idem, ibidem. 
109

 VIDAL, Marciano. Op. Cit., 1996, p. 423. 
110

 VIDAL, Marciano. Op. Cit.,  2003, p. 350. 
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Deus é bom e te restituirá a meus braços. Serve a tua Pátria, e lembra-te de 

tua mãe!”111.  

Há, portanto, uma mentalidade humana que associa as boas ações e os 

bons sentimentos à imagem de Deus. Jacques Le Goff ressalta que “as duas 

grandes virtudes cristãs, para os homens e mulheres da Idade Média, e que 

são antes de tudo atributos de Deus, são a justiça e a paz”112. Quer dizer, Deus 

age para o bem comum, proporcionando ao ser humano uma existência 

agradável. Contudo, não podemos esquecer que ao analisarmos os valores 

morais, precisamos entender a religião como uma das partes da virtude da 

justiça, para que possamos compreender melhor os comentários aqui 

estabelecidos. 

 Essa mentalidade de que Deus é bom, justo e contribui para a felicidade 

do homem, se constrói no discurso bíblico, “porque Javé é justo e ama a 

justiça, e os corações retos contemplarão a sua face”113. Porém, cada época, 

povo e cultura criaram um imaginário próprio a respeito desse conceito. Na 

Idade Média, a justiça e a paz estavam ligadas às responsabilidades dos que 

tinham o poder, refletindo o sistema patriarcal. “Como representantes de Deus 

sobre a terra, os príncipes e mais particularmente os reis levaram a peito a 

necessidade de fazer reinar a justiça e a paz”114, qualidades inerentes àqueles 

que são “bons”.  

 A justiça ressaltada no comentário, segundo S. Tomás de Aquino, é uma 

virtude cristã, como já mencionamos e, portanto, está ligada à bondade de 

Deus. Na Idade Média, essa mentalidade era refletida através de um imaginário 

                                                           
111

 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2002, p. 38. 
112 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2007, p. 75-76. 
113 BÍBLIA SAGRADA. Salmos, 11, 7. 
114 GOFF, Jacques Le. Op. Cit, 2007, p. 76. 
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que remetia tais atitudes (principalmente) a reis e príncipes. Em Ressurreição, 

obra contextualizada no Brasil do século XIX, percebemos a mesma 

mentalidade que reconhece em Deus as características de bondade, 

entretanto, verificamos que o imaginário da obra demonstra que Deus, além de 

ser bom e justo, está mais próximo dos homens.  

Lívia percebe que Raquel, assim como ela, está apaixonada por Félix. 

Raquel, entretanto, para não magoar a amiga, decide abdicar desse amor, 

porém, acredita que nunca mais amará novamente. No diálogo havido entre as 

duas sobre esse assunto, Lívia comenta: 

Não digas isso; amarás mais tarde a outro que te amará 
também, e serás feliz, creio eu. Murchará esta primeira 
flor no teu coração, mas, há seiva nele para dar vida a 
outra flor, tão bela talvez, e com certeza mais afortunada. 
O contrário, Raquel, seria injustiça de Deus. O amor é a 
lei da vida, a razão única da existência. Encher de uma 
só vez a alma, sem que ninguém lhe beba o licor divino, e 
regressar ao céu sem ter conhecido a felicidade na terra, 
nem o quererá Deus, nem o temerás tu115. 
 

Há na passagem supracitada uma ênfase na justiça de Deus que, 

segundo a personagem, acontece com o objetivo de promover a felicidade no 

ser humano. Além disso, não há aqui um intermédio do Estado para conceituar 

essa “justiça divina”, a própria Lívia define para Raquel como acontecem a 

justiça e a vontade de Deus. Assim, nos proporciona a verificação do resíduo 

de uma memória medieval, pois a mentalidade que conceitua a bondade de 

Deus é a mesma, porém, a forma como ela é reconhecida em Ressurreição 

reflete um imaginário diferente.  Ele enfatiza um Deus mais próximo, com quem 

o próprio homem pode manter contato, deixando que este crie suas próprias 

interpretações.  
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 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 1998, p. 78. 
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Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda comenta essa 

aproximação do homem com Deus: 

Surge um sentimento religioso mais humano e singelo. 
Cada casa quer ter sua capela própria, onde os 
moradores se ajoelham ante o padroeiro e protetor. 
Cristo, Nossa Senhora e os santos já não aparecem 
como entes privilegiados e eximidos de qualquer 
sentimento humano. Todos, fidalgos e plebeus, querem 
estar em intimidade com as sagradas criaturas e o próprio 
Deus é um amigo familiar, doméstico e próximo – o 
oposto do Deus “palaciano”, a quem o cavaleiro, de 
joelhos, vai prestar sua homenagem como a um senhor 
feudal116. 
 

Ou seja, o autor enfatiza ter havido em nosso país uma mudança na 

relação entre o homem e Deus. A religião palaciana da Europa medieval 

cultuava Deus como um ser distante e severo, porém, no Brasil, há uma 

mudança quanto a isso, pois há uma maior naturalidade ao referir-se a Deus, 

atitude que constatamos na personagem Lívia. Este fato nos possibilita 

interpretar que o culto a Deus é característico da religião cristã, sendo, 

portanto, um valor moral, pois ao dedicar uma parte do tempo ao que é 

sagrado, o homem exerce a justiça cristã, dando a Deus o que lhe é devido. 

Ainda ressaltando o aspecto da religião como virtude moral, destacamos 

outra evidência nesse sentido em relação às obras machadianas da primeira 

fase: a presença da Virgem Maria. 

O culto mariano remonta à Idade Média. As fraquezas humanas, o 

sofrimento dos menos favorecidos, o medo da solidão sempre foram temáticas 

inerentes ao homem. Porém, no período medieval, a Virgem Maria exerceu a 

imagem da boa mãe que acolhe seus filhos e intercede por eles diante de 

Deus.  
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 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit., 1995, p. 149. 
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Todas essas infelicidades fazem com que os homens e 
as mulheres cada vez mais se tornem sensíveis ao Deus 
sofredor, ao Cristo da Paixão. E, ao mesmo tempo, 
procurem uma proteção. Daí o desenvolvimento do papel 
do Espírito Santo e a promoção da Virgem117.  
 

Notamos assim que os percalços da vida provocavam nos homens a 

busca por uma proteção sobrenatural. Entretanto, a Virgem Maria, por trazer o 

Menino Jesus associado à sua imagem, exaltou a temática do “amor materno”, 

despertando nas pessoas uma maior segurança em relação à acolhida divina. 

Segundo Jacques Le Goff, “houve uma extraordinária promoção da criança”118 

no período medieval, justamente por essa associação da Virgem ao Menino 

Jesus. 

A partir desse momento de exaltação, que começou no século XII, esse 

culto à Virgem não cessou de crescer: “Sermões, cânticos, liturgias, obras de 

artes, humildes imagens, redação da Ave Maria (século XII, “Ave Maria, cheia 

de graça...”), narrações de milagres, teatro...”119. “Dias festivos em honra de 

Maria foram publicamente celebrados tanto como festas populares como 

acréscimos formais ao calendário litúrgico sempre mais volumoso da Igreja”120. 

Ou seja, surgiu um ritual mariano que fascinou toda a Idade Média, 

promovendo uma ascensão ainda maior da imagem de Deus, através da 

Virgem Maria. 

Porém, essa exaltação não ficou restrita à época medieval, o imaginário 

cristão – católico identificador de Maria como a intercessora que protege e 
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 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2007, p. 58. 
 
118 Idem, ibidem, p. 59. 
119 Idem, ibidem, p. 203. 
120 PETERS, F. E. Op. Cit., 2008, p. 232.  
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acolhe, ganhou status “oficial” em séculos posteriores. Sobre o assunto 

ressalta Le Goff: 

A Igreja católica só afirmou verdadeiramente seus 
dogmas sobre a Virgem nos séculos XIX (Imaculada 
Conceição, 1854) e XX (Assunção, 1950). E em ambos 
os casos sempre a subordinam a Deus”121. 

 

Desta forma, constatamos que exatamente no período abordado pelas 

obras machadianas da primeira fase, o século XIX, a Virgem pareceu exercer 

sua maior influência. Exatamente como podemos observar em Iaiá Garcia: 

Resta dizer que havia ainda uma terceira afeição de Iaiá: 
era Maria das Dores, a ama que a havia criado, uma 
pobre catarinense, para quem só havia duas devoções 
capazes de levar uma alma ao céu: Nossa Senhora e a 
filha de Luís Garcia122.  

 

 Faz-se necessário enaltecer o fato de estar a imagem da Virgem ligada 

à imagem do céu, exatamente no que remete à condição das “boas almas”. 

Assim, é notório percebermos o reflexo da figura mariana como universo de 

bondade e que o céu, segundo a crença cristã, era o local onde estariam os 

bons espíritos.  

 Dentro desse contexto, identificamos que a crença no céu, inferno e 

purgatório é outra característica religiosa encontrada nas obras em questão; as 

personagens mencionam esses “lugares” e demonstram um direcionamento de 

vida baseado nos conceitos que definem esses espaços imaginados pela 

crença. 

 Vejamos os comentários de Jacques Le Goff: 

O purgatório é, se assim pode dizer, uma sala de espera 
destinada aos pecadores médios e ordinários (medíocres, 

                                                           
121 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2006, p. 202. 
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em latim), que não podem ir diretamente para o paraíso, 
mas que também não merecem o inferno. Quase todo 
cristão podia então pensar que passaria por esse 
purgatório para limpar-se de suas faltas (...). O inferno é 
monstruosamente terrestre, tão terrestre que é 
subterrâneo. Isso não surpreende. Os malvados estão lá, 
punidos de acordo com o que pecaram. Estão 
condenados ao prolongamento perpétuo daquilo que há 
de pior no espaço-tempo, tornado mais pesado em 
conseqüência de seus atos. Ao invés, há um esforço para 
representar o paraíso de maneira mais aérea, celeste, 
inefável: sugere-se desse modo um espaço e um tempo 
tão desligados de si mesmos que só é possível dar-lhes 
expressão através de imagens123.  

 

 Essa mentalidade que define os locais para onde vão as almas, 

dividindo-as em boas e más, sempre fez parte dos conceitos da humanidade, 

mesmo antes do cristianismo. Na Grécia antiga, também havia a crença na 

existência de um local para onde iam as almas boas e outro para onde iam as 

almas ruins, entretanto, diferentemente dos cristãos medievais, os gregos 

acreditavam que os bons espíritos, depois que a Mera124 cortava-lhes o fio da 

vida, iam todos para a região dos Infernos, pois era lá onde ficavam os Campos 

                                                           
123 GOFF, Jacques Le. Op. Cit., 2006, p. 144. 
124 As Meras são a personificação do destino de cada ser humano, do quinhão que lhe cabe 
neste mundo. Na origem, cada um tem a sua “mera”, o que significa a sua parte (de vida, de 
felicidade, de desgraça, etc). Depois, essa abstração tornou-se rapidamente uma divindade e 
tendeu a assemelhar-se à Cere, sem nunca se tornar, todavia, um gênio violento e sanguinário. 
Impessoal, a Mera é tão inflexível como o destino: encarna uma lei que os próprios deuses não 
podem transgredir sem pôr em perigo a ordem do mundo. É a Mera que impede esta ou aquela 
divindade de levar ajuda a determinado herói, no campo de batalha, quando a sua “hora” 
chegou. Pouco a pouco, parece ter-se desenvolvido a ideia de uma Mera universal que 
dominava o destino de todos os seres humanos e, sobretudo depois das epopeias homéricas, 
de três Meras, as três irmãs, Átropo, Cloto e Láquesis, que, para cada um dos mortais 
regulavam a duração da vida desde o nascimento até à morte, com a ajuda de um fio que a 
primeira fiava, a segunda enrolava e a terceira cortava, quando a vida correspondente 
acabava. Estas três fiandeiras são filhas de Zeus e Têmis, e irmãs das Horas. Segundo outra 
genealogia, eram filhas da Noite, como as Ceres; por isso, pertencem à primeira geração 
divina, a das forças elementares do mundo. Por vezes, tendem a formar grupo com Ilitia que, 
como elas, é uma divindade do nascimento. Encontram-se igualmente referidas juntamente 
com Tique (o Destino, a Fortuna), que encarna uma noção análoga. As Meras não têm lenda 
propriamente dita. Não são mais que a simbolização de uma concepção do mundo 
semifilosófica, semi-religiosa. (GRIMAL, Pierre. Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Trad. 
Victor Jabouille. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil, 1993, p. 306). 
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Elíseos, local dos bem-aventurados, segundo a crença grega. Já as almas 

ruins eram enviadas para o Tártaro125.  

Ou seja, havia a mesma mentalidade a crer na vida após a morte e num 

lugar para o “descanso” de todas as almas. Na Idade Média, porém, essa 

mentalidade refletia uma nova cultura, alicerçada nas bases cristãs, nas quais 

verificamos um imaginário híbrido, refletindo uma concepção diferente do 

conceito de “morada eterna” dos gregos. Pois no catolicismo, o Inferno é o local 

para onde vão as almas ruins, enquanto que as almas boas vão para o céu, 

sendo o purgatório o lugar que funciona como uma espécie de local de 

“reabilitação” das almas que não são necessariamente más, porém, não podem 

ainda ir para o céu, por não serem consideradas completamente boas.  

 Essa concepção católica é a mesma identificada nas obras machadianas 

da primeira fase, todavia, estão vivas à base do resíduo, uma vez que o Brasil 

do século XIX tem suas ideologias formadas em conceitos políticos e sociais 

diferentes dos sistemas da Idade Média. O que encontramos nos contextos das 

obras são remanescências.  

 Em Ressurreição, quando Lívia descobre que o amor de Félix poderá 

trazer-lhe muitas tristezas, devido aos ciúmes dele, a moça pergunta, em tom 

de resignação: “O purgatório não é uma porta que abre para o céu?”126. A 

moça demonstra não apenas ter conhecimentos a respeito da religião cristã, 

como também percepção dos seus futuros sofrimentos. Já a personagem 

Raquel, que da mesma forma menciona as moradas divinas, aborda outro 

                                                           
125 Nos Poemas Homéricos e na Teogonia hesiódica, o Tártaro surge como a região mais 
profunda do mundo, situada sob os próprios Infernos. (Idem, ibidem, p. 429-430). 
126 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 1998, p. 49. 
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paradigma: “sonhei que morria, e que era recebida no céu. Fora bom morrer 

assim; mas eu sempre tinha pena de deixar a terra”127.  

 Ambas as personagens trazem inseridos em suas memórias os resíduos 

dos valores morais cristãos que definem os conceitos de purgatório e céu. 

Porém, este último, no imaginário cristão, reflete a morada do próprio Deus, 

como se o Criador Divino contemplasse a humanidade do alto de suas nuvens 

e, através dessa visão “privilegiada”, tivesse o domínio de tudo. Esse tipo de 

imaginário pode ser observado em Iaiá Garcia, durante um intenso conflito 

vivido pela personagem Iaiá, quando ela percebe a possibilidade de existir, ou 

haver existido, um grande amor entre Estela e Jorge.  

Nessa noite, recolhida aos aposentos, a moça deu largas 
a dous sentimentos opostos. Entrou ali prostrada. – que 
estou eu fazendo? Disse ela apertando a cabeça entre os 
punhos. Abriu a veneziana da janela e interrogou o céu. 
O céu não lhe respondeu nada; esse imenso taciturno 
tem olhos para ver, mas não tem ouvidos para ouvir. [...] 
Então, fechou os olhos ao grande mundo, e alçou o 
pensamento ao grande misericordioso, ao céu que não se 
vê, mas de que há uma parcela ou um raio no coração 
dos símplices. Esse ouviu-a e confortou-a; ali achou ela 
apoio e fortaleza. Uma voz parecia dizer-lhe: - Prossegue 
a tua obra; sacrifica-te; salva a paz doméstica. 
Restaurada a alma, ergueu-se do primeiro abatimento128. 
 

De acordo com a passagem acima, o céu, apenas como abrigo das 

estrelas, nada influencia na vida dos homens, pois é um reino de silêncio. 

Porém, segundo o narrador, há outro céu, aquele que funciona como a própria 

voz de Deus, sendo “um vestígio, uma luz tênue, resíduo que vive “no coração 

dos símplices”, e que, não obstante coada do plano superior e divino, ainda 

conforta”129, guiando a personagem pelos caminhos da ética e da moral. O 

                                                           
127 Idem, ibidem, p. 80. 
128

 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2002, p. 103. 
129 FAORO, Raymundo. Machado de Assis: A pirâmide e o trapézio. 4ª ed.rev. São Paulo: 
Globo, 2001, p. 442. 
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primeiro céu “demonstra” que o pedido de Iaiá foi um apelo vão, já o segundo 

identifica o Grande Misericordioso.  

Ou seja, o céu funciona como uma espécie de refúgio da consciência, 

aquele que desvia os remorsos e acalenta o coração dos angustiados. Todavia, 

o conforto celeste age de forma discreta, pois a personagem absorve a ação, 

mas não reflete sobre ela; talvez, pelo fato de não possuir conhecimentos 

litúrgicos, a personagem apenas é tomada pela manifestação divina e a aceita.  

Entretanto, em Helena, a presença do padre Melchior é um elemento 

significativo no respaldo à crença no céu e no Deus Absoluto e Misericordioso, 

pois os conhecimentos teológicos do sacerdote tornam seu discurso um 

argumento de autoridade, muito mais convincente. Para Melchior, o céu era a 

representação do Deus de Abraão, por ser povoado por Ele, porém, era preciso 

crer verdadeiramente para alcançar a quietude tão necessária nos momentos 

de angústia. 

Não basta supor que se crê; nem basta crer à ligeira, 
como na existência de uma região obscura da Ásia, onde 
nunca se pretende pôr os pés. O Deus que te falo não é 
só essa sublime necessidade do espírito, que apenas 
contenta alguns filósofos; falo-te do Deus criador e 
remunerador, do Deus que lê no fundo de nossas 
consciências, que nos deu a vida, que nos há de dar a 
morte, e, além da morte, o prêmio ou o castigo130.  

 

 Nesta passagem em que o padre dialoga com Estácio, verificamos a 

advertência do sacerdote. Melchior previne o filho do conselheiro sobre o Deus 

dos metafísicos, alheio aos problemas e inquietudes humanas, sendo, portanto, 

dispensável. O padre ainda ressalta haver a necessidade de separar coração e 

consciência, pois para existir a unidade da terra com o céu, o homem precisa 

desligar-se da razão. 

                                                           
130 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 114-115. 
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 Ou seja, o céu de Iaiá Garcia possui um contexto diferente do céu do 

padre Melchior. O religioso “arde, dominado pelo fogo divino, por sua cólera e 

por sua justiça”131, enfatizando ser o caminho da fé a solução para as angústias 

da alma. Há em Melchior a vivacidade da crença, que se opõe a atitude opaca 

de Iaiá. Contudo, em ambos há uma mentalidade cristã, que associa a imagem 

do Deus absoluto às respostas para os infortúnios da vida.    

 Sendo assim, tivemos a oportunidade de comprovar que a virtude da 

justiça, apresentada nas obras machadianas através da religião, demonstrou 

existir nos personagens uma série de conceitos ligados à crença cristã-católica, 

que em muito definiram suas atitudes e condutas.  

Entretanto, na primeira fase machadiana, todas essas virtudes 

mencionadas aparecem como referências irônicas. Na verdade existe uma 

crítica aos costumes de uma sociedade patriarcal, pois esta revela, através de 

conceitos tradicionais, posturas hipócritas (na maioria das vezes). Isso ocorre 

porque a natureza dos personagens retratados apresenta uma gama de 

inquietações camufladas pela obrigação de seguir as normas cristãs.  

Estela possui atitudes dignas e cheias de recato, todavia não assume o 

amor que sente por Jorge porque possui o orgulho exacerbado. Helena não 

quer aceitar a herança do falso pai por ser dona de um espírito “nobre”, mas 

usufrui cada momento de conforto na casa do conselheiro. D. Úrsula é um 

exemplo de matrona virtuosa, entretanto, a princípio repudiou Helena por ela 

ser fruto de uma relação extraconjugal. Ou seja, vários personagens da 

primeira fase machadiana apresentam uma visão moral tradicionalmente cristã-

católica, mas que parece manifestar-se apenas no aspecto social, tendo em 

                                                           
131 FAORO, Raymundo. Op. Cit., 2001, p. 442. 
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vista ser a humanidade desses mesmos personagens regida por uma natureza 

bem mais materialista e preconceituosa.  

Contudo, essas figuras que desenvolvem a ação nos romances se 

portam de maneira muito reservada, exteriorizando de forma abundante 

conceitos morais apreendidos no decorrer da vida. Agem, portanto, coerentes 

com a mentalidade social da época, não agindo, assim, de acordo com as suas 

verdadeiras vontades. 

“Há nestes livros personagens estereotipados, encarnando tipos 

definidos e inexistentes, mas de acordo, entretanto, com os enredos”132. Isso 

os torna personagens não esféricos, com pouca complexidade de ações; e que 

por possuírem (na sua maioria) uma substância moral exacerbada, apresentam 

posturas pacatas e conformadas, não proporcionando ao leitor o que seria uma 

espécie de “surpresa” nas suas posturas. 

Afrânio Coutinho, ao comentar a construção dessas personagens nada 

esféricas da primeira fase machadiana, nos diz: 

Ao espírito da análise psicológica, que 
caracterizará a sua maneira definitiva, não 
escapará o princípio de que há, na elaboração dos 
personagens, a exigência de certa coerência 
moral sem a qual não passam de títeres. E na sua 
própria obra se pode sentir a diferença se 
considerarmos os personagens dos primeiros 
livros, os quais, com poucas exceções, não 
passam do típico, sem atingir o pessoal, definindo-
se, conforme assinala Barreto Filho, “pelos 
sentimentos genéricos, pela ambição, pelo amor, 
pela gratidão”, dentro do esquema romântico do 
sentimentalismo e do convencional, do uniforme e 
do linear, fantasiadas e “descritas”133. 
 

                                                           
132 PEREIRA, Lúcia Miguel. Op. Cit., 1988, p. 66. 
133 ASSIS, Machado de. Obra completa – organizada por Afrânio Coutinho, volume I. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 48-49. 
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Seja em relação às suas matronas e damas elegantes, ou através das 

ações dos agregados e dos patriarcas, identificamos um traço em comum: “a 

preocupação do decoro, da respeitabilidade”134. Estes, a propósito, não podem 

existir, dentro do contexto abordado por essas obras, o século XIX, se não 

tiverem suas bases formadas nos princípios e valores cristãos construídos pela 

Igreja Católica, refletindo um imaginário que conduzia as ações e os 

pensamentos da sociedade da época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 PEREIRA, Lúcia Miguel. Op. Cit., 1988, p. 75. 
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2. HELENA: O PREDOMÍNIO DA TEMPERANÇA 

 

Vida social, a condição da mulher e os costumes de uma época são 

alguns dos elementos que abordaremos neste segundo capítulo, ressaltando o 

contexto histórico do século XIX e a influência da Igreja Católica durante esse 

período. Destacaremos também a temperança135, virtude que conduz as 

relações sociais de modo latente e reflete a postura emocional dos 

personagens na obra Helena. 

 

 

2.1. Honestidade, Moderação e Castidade: as Virtudes Essenciais do 

romance Helena. 

Em Helena, os acontecimentos narrados situam-se na década de 1850, 

período de hegemonia política e cultural, em que encontramos o predomínio de 

uma ideologia baseada na vontade do senhorio, gerando, assim, antagônicas 

relações sociais136.   

Todavia, ao analisar o contexto histórico de uma obra, torna-se 

indispensável considerar o modo de vida das suas personagens. Pois através 

das relações de convívio abordadas no texto, conseguimos perceber os 

costumes e as ideias de determinado momento, principalmente quando a obra 

                                                           
135 É necessário lembrar que a virtude da temperança é dividida em: abstinência, sobriedade, 
castidade, vergonha, honestidade, continência, mansidão, clemência, modéstia, moderação. 
136 Segundo Sidney Chalhoub, a década de 1850 informa e organiza a reprodução das relações 
sociais desiguais. Porém, apesar de Helena abordar a década de 50, Machado de Assis 
escreveu o livro em 1876, após a crise social e os debates políticos que culminaram na Lei de 
28 de setembro de 1871, depois conhecida como Lei do Ventre Livre. Desta forma, a obra foi 
escrita na perspectiva de quem presenciara a emergência da crise nas formas tradicionais de 
domínio. Assim, Helena se torna também uma revelação, às vezes sutil, outras vezes aberta e 
até informada pelo propósito da denúncia, dos antagonismos e da violência inerentes às 
relações sociais vigentes daquele período. (CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: 
Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 19). 
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em questão é um romance de Machado de Assis. Reproduzir o social era uma 

característica inerente à sua composição literária; a sociedade do seu tempo 

era observada por ele “com olhar agudo, sensível e registrador”137. Contudo, 

não podemos esquecer que ao retratar o contexto social do século XIX, 

Machado não reproduzia a realidade literalmente, a verossimilhança nos seus 

textos englobava também a interpretação do autor, que utilizava sua verve 

literária para conduzir o enredo138.       

Diante dos comentários supracitados, podemos dizer que Machado teve 

muito a observar. Pois a partir de 1840, a vida social do Rio de Janeiro se 

intensificou, apresentando uma abundância de festas, concertos, bailes e 

reuniões, tornando esses eventos uma constante na vida da sociedade 

fluminense139. Todavia, os salões não eram utilizados apenas como 

entretenimento, além das suas funções recreativas, apresentavam ainda uma 

função política, “pois era o lugar onde homens de posições destacadas se 

encontravam, estreitavam relações e tomavam decisões”140. 

Em Helena, a temática da política é apresentada de forma explícita. Já 

na primeira página do livro nos informamos que o pai do conselheiro “fora 

magistrado no tempo colonial, e figura de certa influência na corte do último 

                                                           
137 ASSIS, Machado de. Obra completa – organizada por Afrânio Coutinho, volume I. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 24. 
138 Ao buscar em fontes alheias inspiração, sugestões, imagens, moldes, fórmulas, soluções, 
jamais usava tais contribuições exatamente como estavam na origem [...]. A matéria-prima 
podia vir de onde fosse possível, mas ao bom artista caberia transformá-la, transfigurá-la, 
imprimir-lhe um cunho peculiar, graças ao tempero com o molho de sua fábrica. Isso é 
essencial para a compreensão da arte machadiana. (ASSIS, Machado de. Obra completa – 
organizada por Afrânio Coutinho, volume I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 33). 
139 De início eram costumes as reuniões em família para comemorar aniversários, casamentos 
ou simplesmente receber familiares e amigos. Algumas casas recebiam em dias fixos. Nestes 
encontros era habitual servir-se chá ou mesmo uma ceia, praticavam-se jogos de salão e 
frequentemente alguém tocava piano, cantava ou recitava. Os salões começam então a ganhar 
importância na planta das casas e, devido o grande número de festas, o hábito de dançar é 
intensificado por músicos e professores de dança estrangeiros que vêm instalar-se no Brasil. 
(STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 
20). 
140 Idem, ibidem, p. 20. 
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vice-rei”141. Esta relação possibilitou, posteriormente, que o conselheiro 

desfrutasse de uma elevada posição social142, requisito importante dentro do 

contexto histórico do século XIX, pois a posse de um bom status gerava 

respeito, aumentava o ciclo de “amigos” e facilitava a realização dos desejos 

pessoais dos “bem-aventurados” da vida pública.  

Ou seja, ao registrar a vida política e os benefícios que ela proporciona, 

Machado evidencia os tipos de relações existentes no seu tempo, 

demonstrando estar política, de fato, inserida à prática cotidiana143.  

Essa ligação apresentada no século XIX também pode ser evidenciada 

no período medieval, tanto que os historiadores passaram a ver a política como 

“a forma básica de organização de qualquer grupo humano, como o 

instrumento minimizador dos conflitos inerentes a toda sociedade”144. Porque 

ao existir um sistema que dita regras, as relações sociais podem ser mais 

benéficas para o homem comum. Apesar de na Idade Média a figura do 

monarca possuir “inquestionável caráter sagrado”145, proporcionando ao rei um 

poder ainda maior, e isso não ser, necessariamente, um benefício para o povo, 

o sistema que girava em torno desse rei era benéfico.  

                                                           
141 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª ed., São Paulo: Ática, 2008, p. 11. 
142 Idem, ibidem. 
143 Exemplo típico foram as reuniões efetuadas na residência de Paulo Barbosa da Silva, 
mordomo da Casa Imperial. Como sua casa ficasse nas proximidades do Rio Joana, em São 
Cristóvão, a dois passos do palácio de D. Pedro, a roda que ali se reunia ganhou o apelido, 
meio venenoso, meio malicioso, de Clube da Joana. Diziam-se cobras e lacraus das tramas 
urdidas pelos japoneses. A imprensa e os partidos políticos acusavam Silva, e seus sequazes, 
de manipularem Pedro II como a um reizinho de engonço. Parece não ter sido bem assim. A 
influência do mordomo não teria ido tão longe [...]. As fofocas e tramas políticas dominavam as 
reuniões, mas sempre havia tempo para conversas literárias, leitura de poemas e execução de 
músicas. (MACHADO, Ubiratan. A vida literária no Brasil durante o romantismo. Rio de Janeiro: 
Ed. UERJ, 2001, p. 137).  
144 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 
2005, p. 49. 
145 Idem, ibidem. 
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Vejamos. Em relação ao status social houve alterações positivas, uma 

vez que o crescimento demográfico e urbano fez surgir a classe burguesa, 

possibilitando ao camponês tornar-se um homem livre146.  

No século XIX, entretanto, as relações não são mais as mesmas. O 

homem do campo não precisa mais aderir à vida na cidade para ser um 

homem livre, embora as divisões de classes sociais ainda existam; além disso, 

o rei não é mais visto como um “deus”, apesar de ainda concentrar todo o 

poder em suas mãos.  

Ou seja, todas essas relações nos possibilitam identificar que a 

mentalidade medieval sofreu interferências ao longo dos tempos, por isso 

originou um novo imaginário, realçado na obra Helena: a política é 

mencionada, suas relações são descritas, os personagens falam a seu 

respeito, contudo, o fato de morar na cidade não é prerrogativa para um 

homem tornar-se burguês; e nem há referências que nos permitam visualizar 

uma associação da figura do rei a um ser “divino”.  

Na realidade, o sistema político parece ter sofrido significativas 

alterações, apresentando estruturas decadentes. Inclusive, o próprio Machado 

refletiu em sua obra essa postura social. Chalhoub ressalta que “ao escrever 

Helena, Machado não tinha mais ilusões quanto à continuidade das estruturas 

tradicionais de poder”147, fazendo emergir a sua abordagem no romance.    

Ainda em relação à “arte” de cuidar dos negócios públicos, em Helena, 

Estácio é outro personagem que também se vê diante do contexto da política, 
                                                           
146 Para fugir dos laços compulsórios de servidão, o homem do campo passou a procurar a vida 
urbana. Depois de morar certo tempo numa cidade (o que podia variar de um a dez anos, 
conforme o local), o camponês tornava-se homem livre, mais do que isso, tornava-se burguês 
(habitante do burgo, ou seja, da cidade), o que significava uma situação jurídica própria, bem 
definida, com obrigações limitadas e direitos de participação política, administrativa e 
econômica na vida da cidade. (Idem, ibidem, p. 95). 
147 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 41. 
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quando o Dr. Camargo, pai de Eugênia, visando uma maior ascensão social do 

mancebo, tendo em vista ser este o noivo de sua filha, sugere ao rapaz que se 

torne deputado. Estácio, por sua vez, nega-se a aceitar, alegando que a atitude 

do futuro sogro foi precipitada148.  

A ação de Estácio nos permite identificar uma virtude cristã bastante 

explorada na obra Helena: a moderação149. Em diversos momentos do 

romance, seja de maneira sincera ou por um estratagema conveniente, os 

personagens agem de forma contida. Tendo em vista que a doutrina cristã 

prima pelo comedimento (“não fique tão depressa com o espírito irritado, 

porque a irritação se abriga no peito dos insensatos”150) e que o século XIX foi 

permeado pelos dogmas da Igreja Católica, é totalmente coerente serem as 

ações dos personagens na obra Helena caracterizadas por esse elemento de 

virtude, que rege as condutas sociais no romance. 

A obra apresenta a moral cristã intimamente ligada à moderação, 

principalmente quando analisamos o comportamento das figuras femininas, 

pois são elas os maiores exemplos de atitudes contidas. Ao agir de maneira 

moderada, mesmo que para isso fosse necessário castrar seus desejos e 

sonhos, a mulher gerava ambientes de tranquilidade no seio familiar ou em 

eventos públicos, contribuindo, assim, para a paz social. 

A moderação é uma virtude que pode ser identificada não apenas pelo 

ato de conter os ímpetos, mas também pelas atitudes que refletem o bom 

senso. Helena, personagem principal do romance, em uma determinada 

passagem do texto, pede para ler para D. Úrsula, pois acredita que é sua 

                                                           
148 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª ed., São Paulo: Ática, 2008, p. 42. 
149 Moderar significa conter nos justos ou devidos limites. Refrear. Atenuar. Agir com 
comedimento. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. 
3ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p. 368). 
150 BÍBLIA SAGRADA, Eclesiastes, 7,9.  
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obrigação servi-la, no que é apoiada por Estácio. Este vê na atitude da moça 

um gesto de carinho em relação à tia. Helena, porém, retruca: “Oh! Ainda não é 

minha tia! Interrompeu Helena. Há de sê-lo quando me conhecer de todo. Por 

enquanto somos estranhas uma a outra; mas nenhuma de nós é má”151.    

O narrador ressalta que estas palavras foram ditas “em tom de graciosa 

submissão”152, fazendo com que a própria D. Úrsula não pudesse resistir. Na 

verdade, o ato considerado submisso é o reflexo de uma atitude moderada. 

Helena tinha consciência que seria insensatez considerar-se sobrinha de D. 

Úrsula, pois os laços afetivos ainda não haviam se unido, desta forma, a moça 

percebeu a necessidade de conquistar a matriarca e, de maneira sábia, agiu de 

forma comedida. Mais adiante, o narrador ainda acrescenta: “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”153.  

Ou seja, Helena possui um ânimo forte, reconhecendo a necessidade de 

adaptar-se à sua nova situação de vida. Ela não reclama do desprezo inicial de 

D. Úrsula e compreende estar numa condição inferior dentro da casa do 

conselheiro (por ser “fruto” de um relacionamento proibido). Contudo, apesar 

da consciência de que participa de uma farsa, a moça não perde o equilíbrio 

em nenhuma situação.   

Na realidade, esse tipo de postura que podemos observar em Helena é 

uma conduta característica das mulheres do século XIX. Por viverem em uma 

época na qual os homens dominam as relações familiares, políticas, 

econômicas e sociais, as mulheres retratadas na primeira fase da obra 

machadiana apresentam temperamento conformado, dignidade de caráter e 
                                                           
151 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 22. 
152 Idem, ibidem. 
153 Idem, ibidem, p. 25. 
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ações contidas. Pois somente agindo assim poderiam “sobreviver” ao poderio 

masculino.  

Verificamos que esse tipo de postura da mulher do século XIX também 

pode ser observado nas figuras femininas medievais, tendo em vista que as 

mulheres deste período possuíam uma limitação social ainda maior, tornando-

se necessário que a mulher apresentasse atitudes brandas e muitas vezes 

subservientes. 

Isso porque ao observarmos a imagem da mulher no decorrer dos 

tempos, podemos identificar uma misoginia latente em algumas culturas, 

principalmente nas mais antigas. Para a mitologia hebraica, por exemplo, “foi a 

mulher a causadora da perdição do gênero humano, comendo e induzindo 

Adão a comer o fruto proibido – o da Árvore da Ciência do Bem e do Mal”154. 

Além disso, alguns teólogos chegaram a sustentar que a mulher não tinha 

alma155, o que favorecia ainda mais uma interpretação desfavorável a respeito 

do ser feminino. Os próprios cristãos possuíam um conceito distorcido em 

relação à mulher: 

Assim, pois, a teologia, por um lado, e, por outro, 
os depravadíssimos costumes dos antigos, 
sobretudo depois de terminada a conquista 
romana, conduziram os cristãos (os quais se 
preocupavam em regenerar-se moralmente) a 
uma apreciação desfavorável da mulher, 
observando os monges que o diabo era sempre 
mais temível quando revestia a forma feminina156. 

 

                                                           
154 LINS, Ivan. Idade Média, a cavalaria e as cruzadas. Rio de Janeiro: Editora Brasílica, 1939, 
p. 162. 
155 Pelo fato de não dizer a Bíblia que Deus infundiu sopro à mulher, como o fez ao homem, 
incutindo-lhe alma, a qual nada mais é, segundo a teologia, do que o sopro divino, alguns 
teólogos chegaram a sustentar essa opinião: a de que a mulher não tinha alma. Foi só o 
argumento de haver ela cometido o pecado original que os levou a considerarem-na dotada de 
alma. (Idem). 
156 Idem. 
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Todos esses fatos eram argumentos suficientes para que a mulher fosse 

vista como um ser inferior, dotado de maus sentimentos. Entretanto, a partir do 

século XII houve uma revalorização da mulher, graças ao acentuado progresso 

do culto à Virgem Maria. Na própria literatura desenvolveu-se a lírica cortesã, 

na qual o trovador reverenciava uma dama157. A partir de então, a mulher 

passou a ser vista com olhos mais benevolentes e a ter uma imagem mais 

valorizada: 

Nas instituições urbanas, e logo nas aristocráticas, 
passava-se a reconhecer à mulher o direito a uma 
parte substancial dos bens do marido. No sul 
europeu, aceitava-se mesmo sua participação na 
vida política. O desempenho social das mulheres 
ganhava peso crescente: na Paris de fins do 
século XIII, havia cinco ofícios exercidos 
exclusivamente por elas, que ainda estavam 
presentes em quase todos os outros. Detalhe 
revelador: no aristocrático jogo de xadrez, 
substituía-se em fins do século XIII uma peça 
masculina chamada fierce (espécie de senescal) 
pela figura da rainha. Peça de limitada atuação no 
tabuleiro até ganhar em meados do século XV um 
papel central. Era o jogo de salão imitando o jogo 
social158. 

 

Entretanto, apesar dessas significativas mudanças ocorridas na Idade 

Média, a figura feminina ainda estava submetida à autoridade do homem. 

Sendo essa mentalidade observada em épocas posteriores através de novos 

imaginários, como percebemos no Brasil do século XIX; apesar da mulher não 

exercer cargos públicos, como acontecia no período medieval, identificamos o 

exercício do poder feminino ao dirigir as políticas partidárias da família159 e da 

                                                           
157 Nesse tipo de literatura, o trovador tornava a dama sua “senhora” pelo amor que ele lhe 
dedicava. (FRANCO JÚNIOR, Hilário. Op. Cit., 2005 p. 97). 
158 Idem, ibidem. 
159 Através de toda a época patriarcal, houve mulheres, sobretudo senhoras de engenho, em 
quem explodiu uma energia social, e não simplesmente doméstica, maior que a do comum dos 
homens. Energia para administrar fazendas, como as Das. Joaquinas de Pompeu; energia para 
dirigir a política partidária da família, em toda uma região, como as Das. Franciscas do Rio 
Formoso; energia guerreira, como as Das. Matronas pernambucanas que se distinguiram 
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própria casa, quando a matrona tornava-se uma matriarca depois da morte do 

marido, pai ou irmão e passava a exercer as funções de “chefe de família”.  

Além disso, também houve, no Brasil, uma exaltação da figura feminina 

no que remete à beleza e às características angelicais da sinhá, da mulher 

branca, assim como na Idade Média. Todavia, na nossa sociedade patriarcal, a 

beleza que se queria da mulher era “uma beleza meio mórbida. A menina de 

tipo franzino, quase doente. Ou então a senhora gorda, mole, caseira, 

maternal, coxas e nádegas largas”160, sendo esta última uma descrição típica 

da mulher do Brasil patriarcal agrário161. 

Contudo, é a imagem delicada e frágil da mulher a que mais predomina 

no contexto social do século XIX e, por isso mesmo, a mais refletida na 

literatura deste período. Pois as heroínas possuíam, na sua maioria, esse 

estereótipo. Ao analisar a descrição de Helena, evidenciamos a presença de 

características físicas tão sublimes que é possível associar a figura da moça às 

imagens cristãs: 

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 do céu, disséreis um daqueles anjos 
adolescentes que traziam a Israel as mensagens 
do Senhor162.  
 

                                                                                                                                                                          

durante a guerra contra os holandeses, não só nas duas marchas, para as Alagoas e para a 
Bahia, pelo meio das matas e atravessando rios fundos, como em Tejucupapo, onde é tradição 
que elas lutaram bravamente contra os hereges. (FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: 
Decadência do patriarcado e desenvolvimento urbano. Apresentação de Roberto Da Matta. 16ª 
ed. São Paulo: Global, 2003, p. 207).  
160 Idem, ibidem.  
161 Talvez nos motivos psíquicos da preferência por aquele tipo de mulher mole e gorda se 
encontre mais de uma raiz econômica: principalmente o desejo, dissimulado, é claro, de 
afastar-se a possível competição da mulher no domínio econômico e político, exercido pelo 
homem sobre as sociedades de estrutura patriarcal. (Idem, ibidem). 
162 ASSIS, Machado de.  Op. Cit, 2008, p. 21. 
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Ao descrever Helena de maneira tão “religiosa”, o narrador destaca a 

valorização que uma aparência feminina bela e delicada despertava. Na 

verdade, as impressões absorvidas do período destacado no romance são as 

de que a mulher precisaria ter certas características específicas para adquirir 

alguma ascensão social e a admiração dos que lhe eram próximos. Parecia ser 

vital que a mulher, além de bela, fosse também moderada, honesta, casta e 

possuísse boas maneiras. Pois o casamento era a única “carreira” possível de 

ser exercida pela mulher do século XIX e, desta forma, tornar-se necessário o 

desenvolvimento de determinadas virtudes, como as mencionadas acima, para 

despertar o interesse dos futuros esposos.  

Por isso mesmo a temática do casamento foi bastante explorada nas 

obras machadianas, pois de acordo com o contexto histórico e social do século 

XIX, era necessário para a mulher contrair núpcias, sendo esta a única maneira 

de alcançar a ascensão social. “Uma vez que não se lhe permitiam atividades 

que lhe possibilitassem promover-se socialmente por esforço próprio”163.  

Desta forma, identificamos que o lugar ocupado pela mulher na 

sociedade da época estava intimamente ligado à sua situação educacional. De 

acordo com os comentários de Ingrid Stein, Gilberto Freyre constatou que o pai 

ou a família eram os que escolhiam a profissão para o filho, e para a filha o 

marido, sendo destinado a ela o papel de esposa e mãe: 

A mulher ocupava na família uma posição 
secundária, inferior à do homem. Ao lado da 
função procriadora, de assegurar herdeiros, a 
mulher de classe alta exercia a atividade de uma 
espécie de administradora das tarefas do lar. 
Dirigia os trabalhos da cozinha, supervisionava a 
arrumação da casa e o cuidado das amas e 

                                                           
163

 STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, 
p. 32. 
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escravas com as crianças, ocupava-se de serviços 
de costura e providenciava e organizava reuniões 
e festas. Como mãe, tinha a responsabilidade da 
primeira transmissão de valores e do 
“aperfeiçoamento moral dos filhos”164. 

 

Sendo assim, quanto mais virtudes morais a mulher possuísse melhor 

mãe e esposa ela seria. Isto dava a ela certa “dose” de responsabilidade que 

acabava refletindo no equilíbrio do grupo. Pois a sociedade da época seria 

formada por homens e mulheres que refletiriam a criação recebida pela figura 

feminina.   

Em Helena temos a mãe de Estácio como exemplo de moderação 

matrimonial. Sendo completamente consciente do espírito promíscuo do 

conselheiro, a nobre dama possuía uma “grande elevação de sentimentos”165, 

pois era capaz de dominar as mágoas e abstrair as decepções. Segundo o 

narrador: 

As mulheres que são apenas mulheres, choram, 
arrufam-se ou resignam-se; as que têm alguma 
cousa mais do que a debilidade feminina, lutam ou 
recolhem-se à dignidade do silêncio. Aquela 
padecia, é certo, mas a elevação de sua alma não 
lhe permitia outra cousa mais do que um 
procedimento altivo e calado166. 
 

Vejamos que ao exaltar as virtudes da mãe de Estácio, o narrador 

associa a ela a nobreza de alma e a fortaleza de espírito, enaltecendo o caráter 

comedido da mulher do conselheiro. “Quem poderá encontrar uma mulher 

forte? Ela vale muito mais do que pérolas”167, assim diz a Bíblia, base do 

cristianismo. 

                                                           
164 Ibidem, ibidem, p. 23. 
165 ASSIS, Machado de.  Op. Cit., 2008, p. 17. 
166 Idem, ibidem, p. 17-18. 
167 BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulus, 1990, p. 815. 
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É interessante notar que as personagens femininas da primeira fase 

machadiana possuem uma dignidade latente e primam pela continuidade das 

relações matrimoniais, mesmo que estas tendam à decadência. Além disso, as 

mulheres apresentam, de forma bastante exaltada, a virtude da honestidade, 

demonstrando intensa firmeza de caráter e inquestionáveis ações morais. Em 

Helena, identificamos D. Leonor: 

A esposa do Dr. Matos fora uma das belezas do 
primeiro reinado. Era uma rosa fanada, mas 
conservava o aroma da juventude. Algum tempo 
se disse que o conselheiro ardera aos pés da 
mulher do advogado, sem repulsa desta; mas só 
era verdade a primeira parte do boato. Nem os 
princípios morais, nem o temperamento de D. 
Leonor lhe consentiam outra coisa que não fosse 
repelir o conselheiro sem o molestar168. 
 

A atitude de D. Leonor é algo inerente às personagens femininas da 

primeira fase machadiana, tendo em vista serem mulheres convencionais, que 

seguem a conduta ética fixada à mentalidade da época. Nesse contexto de 

força moral, há ainda outros destaques no romance Helena, por exemplo: a 

mulher do Dr. Camargo. Quando Eugênia ratificou ao pai o desejo de casar-se 

com Estácio, escutou dele o seguinte comentário: “Serás herdeira das virtudes 

de tua mãe, que te proponho como o melhor modelo na terra”169. Ou D. Úrsula, 

descrita pelo mesmo Dr. Camargo como “uma santa senhora”170. 

Lúcia Miguel Pereira ressalta que Machado de Assis deve ter vivido um 

dilema ao escrever personagens tão irrepreensíveis171. Pois sendo um autor 

                                                           
168 ASSIS, Machado de.  Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 26. 
169  Ibidem, ibidem, p. 71. 
170  Ibidem, ibidem, p. 64. 
171 Para a autora, o grande conflito de Machado seria a indecisão entre fabricar seres 
convencionais, mas bem adaptados às intrigas, ou estabelecer uma chocante diversidade entre 
os indivíduos apanhados em toda a sua verdade. (PEREIRA, Lúcia Miguel. História da 
Literatura brasileira: Prosa e ficção: de 1870 a 1920. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 1988, p. 67). 
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que retratava o social, os costumes e o contexto histórico de seu tempo, seria 

realmente verossímil a construção de personagens, na maioria das vezes, tão 

“perfeitas”? A autora acredita que “o perscrutador de almas”172 responderia que 

não, porém, “concordaria o mulato que afinal lograra emburguesar-se e viver 

pacatamente, o marido feliz de uma mulher modelar, o funcionário que 

progredia na carreira burocrática”173.  

Através dos comentários da autora é coerente afirmarmos que Machado 

pode ter transferido para Helena as interpretações que fazia a respeito da 

conduta moral de seu tempo, principalmente no que concerne às mulheres174.  

Os comentários supracitados concordam com as análises feitas por 

Astrogildo Pereira, pois ele caracterizava Machado como o mais nacional de 

todos. Segundo o crítico, o autor de Helena foi quem mostrou mais 

profundamente o homem brasileiro175. De fato, os problemas políticos, os 

costumes sociais, o imaginário formado no século XIX, o espírito crítico ligado à 

renovação cultural provocada pelo Positivismo e Naturalismo na década de 

1870176, dentre muitas outras características sociais, foram todas retratadas por 

Machado de Assis em suas obras.   

Por analisar intensamente o homem, o autor nos permite perceber a 

personalidade e o espírito dos personagens, principalmente quando a “carga” 

                                                           
172 PEREIRA, Lúcia Miguel. História da Literatura brasileira: Prosa e ficção: de 1870 a 1920. 
Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988, p. 67. 
173 Idem, ibidem. 
174 De acordo com Lúcia Miguel Pereira, a um amigo que perguntava a Machado de Assis 
como, tendo escrito Helena, tão sentimental, pudera conceber o corrosivo Brás Cubas, consta 
haver respondido que o fizera porque perdera qualquer ilusão sobre os homens. (Idem, ibidem, 
p. 71). Realmente as mulheres representadas em Helena não apresentam os desvios de 
caráter tão característicos de Sofia.  
175 Para Astrogildo Pereira, enquanto os outros autores mostravam as paisagens nacionais, 
Machado preocupou-se em apresentar as manifestações normais, cotidianas da sua gente, o 
homem brasileiro em sua essência. (ASSIS, Machado de. Obra completa – organizada por 
Afrânio Coutinho, volume I. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 35). 
176 Ibidem. 
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moral nos é apresentada de forma tão evidente. Entretanto, as mulheres são, 

neste sentido, o alvo mais analisado pelo escritor. Ele aborda o comportamento 

honesto e moderado das suas figuras femininas e ainda exalta o 

comportamento sexual destas, pois em vários momentos do romance Helena 

são mencionadas atitudes das personagens que remetem à castidade, virtude 

cristã que conduzia o caráter feminino, ou pelo menos deveria conduzir. 

Segundo a Bíblia: “a mulher solteira e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a 

fim de serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas 

do mundo e de como possa agradar ao marido”177.  

Esse contexto bíblico tornou-se a base do cristianismo no que concerne 

à postura sexual feminina. Todavia, já na Antiguidade Romana, alguns autores, 

como Tertuliano178, ressaltavam em suas obras ideias semelhantes, 

enfatizando a importância da virgindade e a função que a mulher casada 

exercia na estrutura social. Para ele, as mulheres cristãs deveriam viver 

completamente para a religião e para os serviços de Cristo. Se casadas, 

deveriam ocupar-se do cuidado com a família, permanecendo em estado 

perene de continência. Se ficassem viúvas, não deveriam contrair outro 

casamento, a não ser com Cristo. Se fossem jovens e virgens, deveriam se 

entregar a um matrimônio místico179.     

                                                           
177 BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulus, 1990, Coríntios, 7, 34, p. 1400. 
178 Nasceu em Cartago (160/220 d.C), teve formação jurídica e filosófica e foi um hábil retórico. 
A princípio adepto da religião romana, oriunda de seu meio social e comum à expressiva 
maioria da população do império romano daquela época, converteu-se ao cristianismo e 
escreveu em defesa fervorosa de sua nova fé, obras apologéticas com severas críticas e 
vitupérios às diversas outras expressões religiosas do mundo romano e a seus defensores, 
bem como à própria filosofia helênica. (SIQUEIRA, Silvia Márcia Alves. A mulher na visão de 
Tertuliano, Jerônimo e Agostinho séc. II – V d.C. Tese de doutorado. Faculdade de Ciências e 
Letras – UNESP – ASSIS, 2004, p. 7).  
179 Essas informações constam na tese de doutorado da professora Silvia Márcia Alves 
Siqueira. (Idem, Ibidem, p. 92-93). 
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Esses tipos de conceitos tão absolutos podem ter tido sua origem em 

virtude do comportamento desmedido das mulheres romanas de tempos 

anteriores ao cristianismo. Segundo Ivan Lins, desde os fins da República, as 

mulheres de Roma caíram em indescritível degradação, por não haver, por 

esse tempo, uma doutrina que lhes dirigisse moralmente a vida180. Contudo, a 

partir do momento em que a sociedade aderiu às práticas cristãs, os homens 

passaram a “fugir” das mulheres (ou por medo delas, ou de si mesmos). Este 

fato levou ambos a conterem seus “grosseiros impulsos de reprodução”181, 

fazendo surgir no homem e na mulher “um respeito, uma ternura, que, até 

então, desconheciam: todos dois, na terminologia de Freud, “se 

sublimaram””182. Ivan Lins acrescenta: 

Lucrou, sobretudo, a mulher, a qual ingressou nos 
tempos modernos, prestigiada e cercada de uma auréola 
de santidade, que induziu Augusto Comte a elevá-la, em 
seu sistema universal de educação, à categoria de 
providência moral da espécie.183 

 

 Diante das associações acima descritas, designou-se à mulher a 

imagem da pureza, originando-se, portanto, a valorização da castidade, 

principalmente, associada à figura feminina. Assim, surgiu na Idade Média, de 

forma espontânea, o culto da mulher, pois o homem medieval tornou-se mais 

capaz de amar, devido ao acréscimo de ternura nele produzido pelo 

catolicismo. O homem passou a ver a mulher como “a companheira das horas 

de dor e alegria, que lhe suavizava a existência”184.  

                                                           
180 LINS, Ivan. Idade Média, a cavalaria e as cruzadas. Rio de Janeiro: Editora Brasílica, 1939, 
p. 160. 
181Idem, ibidem, p. 164. 
182 Idem, ibidem. 
183 Idem, ibidem, p. 165. 
184 Idem, ibidem, p. 168. 
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Entretanto, a mulher deveria ter sua imagem alicerçada numa “auréola” 

de virtudes, para que a ela fosse dado o devido valor. Essa mentalidade se 

propagou no decorrer dos tempos, sendo observada também no século XIX e 

ressaltada por Machado em seu romance. Por ser um escritor que reflete e 

aborda a vida cotidiana, todos os elementos que remetem à vida da sociedade 

são expostos por Machado de Assis, de maneira ampla. Sidney Chalhoub 

frisou que ao escrever Helena, Machado tinha um plano: “seu objetivo consistia 

em desenvolver uma interpretação consistente da história política e social do 

país entre aproximadamente 1850 e 1871”185. Desta forma, torna-se fácil 

identificar que a ideologia moral do século XIX, bem como as suas 

características, seriam explanadas de forma evidente na obra machadiana.  

Dentro do contexto moral, por exemplo, encontramos diversas 

passagens em Helena que exemplificam a valorização da castidade. No 

momento no qual D. Úrsula convalesce de uma doença (não muito bem 

definida) é Helena quem cuida da enferma. Posteriormente, já curada, a 

matriarca agradece à menina dando-lhe um beijo. Em seguida, D. Úrsula pede 

para que Estácio faça o mesmo: 

Estácio inclinou-se para Helena, a fim de lhe 
pousar na fronte o casto ósculo de irmão. Não o 
conseguiu, porque Helena, desviando o busto, 
estendeu-lhe sorrindo a mão esquerda e disse: 
- Não foi serviço que merecesse tanta paga; basta 
um aperto de mão e o afeto de todos. 
Estácio apertou-lhe a mão, e sentiu-lha trêmula. 
Aquele movimento de castidade não lhe pareceu 
exagerado nem descabido; achou-a assim mais 
bela. Uma criatura tão ciosa de si mesma, que 
nem admitia a carícia do irmão, não era digna de 
honrar o nome da família?186   
 

                                                           
185 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 65. 
186 ASSIS, Machado de., Op. Cit., 2008, p. 52. 
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A castidade de Helena é ainda enaltecida por Estácio quando, em uma 

festa, Mendonça a convida para dançar e a moça recusa, alegando que a valsa 

lhe fazia vertigens.  

Na opinião do filho do coronel esta razão encobria 
somente a ignorância de Helena. Estácio pensava 
antes que era a castidade selvagem da irmã que 
lhe não permitia o contato de um homem, ideia 
que lhe fez bem ao coração187. 

 

Ou seja, as atitudes de Helena provocam sentimentos de respeito, 

estima e consideração em Estácio. Nos pequenos gestos, nas conversas 

cotidianas ou ao interagir nos eventos sociais, Helena apresentava-se sempre 

como um exemplo de virtudes, provocando sentimentos de respeito, estima e 

consideração em Estácio. Vejamos a passagem que descreve a ação de 

Estácio ao ganhar um desenho de Helena no qual figuravam a imagem dele e 

da “irmã”: “Estácio contemplou ainda instantes o desenho; depois levou-o aos 

lábios. O beijo acertou de cair na cabeça da cavaleira. Foi o original que 

corou”188. 

A mentalidade cristã, com todas as suas regras e conceitos, apresenta-

se tão profundamente inserida no imaginário religioso da obra que Estácio, ao 

beijar uma imagem feminina, mesmo não sendo esta a original, age de maneira 

respeitosa, demonstrando que a ação moral dá-se por mecanismos já 

internalizados. Estácio não era necessariamente religioso, porém os resíduos 

da conduta cristã são praticados pelo mancebo de forma muito natural. 

Naquele momento não havia parentes, amigos ou representantes da ordem 

eclesiástica (o Padre Melchior, por exemplo) para julgarem sua atitude, todavia, 

                                                           
187  Idem, ibidem, p. 62. 
188  Idem, ibidem, p. 60. 
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a ação de respeitar a imagem de uma mulher casta é característica da moral 

cristã e foi exercida por Estácio, consciente ou inconscientemente.  

Talvez, possamos supor que a ação do filho do conselheiro é 

manifestada dessa maneira devido à própria conduta de Estácio. Sidney 

Chalhoub, ao comentar sobre a vida promíscua do irmão de D. Úrsula, endossa 

o antagonismo das personalidades de pai e filho: “em contraste com a 

virgindade e a candidez do filho, o conselheiro Vale tivera vida pouco 

católica”189. O crítico ainda ressalta que “essa imagem pouco virtuosa traz à 

lembrança a leitura que gerações posteriores fariam do período histórico 

anterior aos anos de 1850, especialmente do período regencial na década de 

1830”190. Essa época teria sido marcada por ilegalidades escandalosas e 

paixões políticas desenfreadas, aumentando as relações livres. O caso entre a 

mãe de Helena e o conselheiro dataria do final da década de 1830, justamente 

no período em que, segundo Chalhoub, essas relações nada moralistas 

proliferaram. O crítico ressalta: 

É talvez impossível saber se Machado tinha em 
mente semelhantes minúcias ao compor as 
personagens. Parece certo, contudo, e Roberto 
Schwarz já o demonstrou, que havia a 
preocupação de revelar verdades históricas 
estruturais, por assim dizer, na forma de construir 
as personagens. Tal preocupação incluía a 
tentativa de descrever e interpretar as mudanças 
históricas ao longo do tempo – como, aliás, John 
Gledson já o demonstrou –, e é isso que explica a 
busca do contraste entre o conselheiro Vale 
(décadas de 1830 e 40) e Estácio (década de 
1850)191.  

                                                           
189 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 66. 
190 Idem, ibidem. 
191CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003,  p. 67. 
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 Estácio é o personagem masculino, ao lado do Padre Melchior, que mais 

apresenta características “puras” em relação à conduta sexual. Não há 

referências na obra que associem as atitudes do mancebo aos desejos da 

carne. Mesmo seu amor por Helena é sempre descrito de maneira quase 

“sublime”, sem o despertar das devastadoras paixões. Seus gestos e sua fala 

remetem a um amor angelical, que valoriza a mulher amada e caracteriza uma 

narrativa romântica.  

 

 

2.1. Padre Melchior: a Retidão da Igreja  

Muitos são os aspectos morais que chamam a atenção do leitor no 

romance Helena, entretanto, podemos dizer que a figura do Padre Melchior 

como exemplo de conduta cristã e de “bom pastor”, é um dos elementos mais 

significativos dentro da obra. Melchior é a personificação dos paradigmas 

estabelecidos pela Igreja Católica no que concerne à postura moral, por isso 

mesmo, exerce uma forte influência sobre a família do conselheiro. O 

sacerdote participa, diretamente, de todos os momentos decisivos da narrativa 

e ajuda a conduzir o enredo de forma que sua presença torna-se essencial 

para o bom funcionamento da obra.  

Diante de tantas “peripécias”, principalmente dramáticas, é à figura do 

padre que recorrem todos os personagens. Mesmo aqueles que são menos 

“crentes”, como o conselheiro ou Estácio, buscam em Melchior a solução para 

os seus problemas ou o conforto para a alma. 
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Porém, antes de analisarmos a importância de Melchior no romance, é 

preciso enfatizar primeiro algumas informações referentes à participação do 

clero na vida das sociedades cristãs.  

A mentalidade cristã defende: 

A confiança recíproca entre os homens e os 
Estados só pode nascer e consolidar-se através 
do reconhecimento e do respeito pela ordem 
moral. A ordem moral não pode existir sem Deus. 
Separada Dele, desintegra-se, pois o homem não 
consta só de matéria: é um ser espiritual, dotado 
de inteligência e liberdade. Exige, portanto, uma 
ordem moral e religiosa, que, mais do que todos e 
quaisquer valores materiais, influa na direção e 
nas soluções que deve dar aos problemas da vida 
individual e comunitária, dentro das comunidades 
nacionais e nas relações entre estas192. 
 
 

Segundo a encíclica do Papa João XXIII, “o homem, separado de Deus, 

torna-se desumano consigo mesmo e com os seus semelhantes”193. Todavia, 

para que haja essa aproximação do homem com o ser superior, é necessário 

existir uma espécie de “intermédio”, uma vez que o Papa cita a “ordem 

religiosa” como exigência para que essa relação aconteça; consequentemente, 

a Igreja, representada pela figura do sacerdote, desempenha este papel.    

O padre passa a conduzir o “rebanho” de fieis a partir de regras 

estabelecidas por documentos seculares: 

São numerosos os documentos pontifícios que 
lembram aos padres as exigências do seu estado 
e os guiam no exercício do seu ministério. Para só 
mencionar os mais importantes, recordamos de 
novo a exortação Haerent animo, de S. Pio X, que 
estimulou o fervor dos nossos primeiros anos 
sacerdotais, a magistral Encíclica Ad Cathlolici 
Sacerdotii fastigium, de Pio XI, e, entre tantos 
outros documentos e alocuções do nosso imediato 

                                                           
192 PAPA JOÃO XXIII. Mater et Magistra. Carta Encíclica de sua santidade o Papa João XXIII. 
Trad. da Tipografia Poliglota Vaticana. 7ª ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980, p. 67-68. 
193 Idem, ibidem, p. 70. 
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Predecessor sobre o padre, a sua exortação Menti 
Nostrae [...]194. 
 

Ou seja, há “manuais” de conduta que especificam a postura que o 

sacerdote deve seguir e conduzir a sociedade cristã, contudo, de todas as 

instruções mencionadas nas encíclicas, as que mais são exigidas dos homens 

que decidem dedicar suas vidas a Deus estão relacionadas às virtudes e foram 

ressaltadas por Pio XII, como o último apelo do Pontífice: 

O caráter sacramental da ordem está ali escrito, 
chancela da parte de Deus num pacto eterno do 
seu amor de predileção, que exige em troca, da 
criatura escolhida, a santificação... Com 
humildade e verdade, o clérigo deve habituar-se a 
alimentar, a respeito da sua pessoa, uma 
concepção bem diversa e bem mais elevada do 
que a concepção ordinária do cristão, mesmo 
eminente: ele deve ser tido como um eleito entre o 
povo, cumulando dos dons sobrenaturais e 
participante do poder divino, numa palavra, um 
“alter Christus”... Já não pertence a si, nem aos 
parentes e amigos, nem mesmo à pátria. Deve 
consumi-lo um amor universal. Mais ainda, os 
próprios pensamentos, a vontade, os sentimentos 
deixam de ser seus, para serem de Cristo, que é a 
sua vida195.  

 

De acordo com os preceitos do Sumo Pontífice, o sacerdote possui 

responsabilidade dobrada no que diz respeito à moral e às virtudes, os clérigos 

jamais podem cometer desvios e devem ser exemplos de conduta, tendo em 

vista que o modelo de vida a ser copiado é o de Cristo, principalmente por 

serem seus representantes dentro da sociedade.    

Em Helena, o Padre Melchior parece sintetizar todos os conceitos acima 

mencionados, revelando uma vida completamente direcionada de acordo com 

                                                           
194 PAPA JOÃO XXIII. Carta Encíclica Sacerdotti Nostri Primordia. Trad. de Mons. Miguel de 
Oliveira. Petrópolis, RJ: Editora Vozes Limitada, 1960, p. 5. 
195 Idem, ibidem. 
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os valores ressaltados nas encíclicas de João XXIII. Já na descrição feita sobre 

o sacerdote, o narrador deixa transparecer as qualidades cristãs do capelão.    

Tinha sessenta anos o padre; era homem de 
estatura mediana, magro, calvo, brancos os 
poucos cabelos, e uns olhos não menos sagazes 
que mansos. De compostura quieta e grave, 
austero sem formalismo, sociável sem 
mundanidade, tolerante sem fraqueza, era o 
verdadeiro varão apostólico, homem de sua Igreja 
e de seu Deus, íntegro na fé, constante na 
esperança, ardente na caridade196. 
 

Assim o narrador nos apresenta o personagem, despertando no leitor 

uma curiosa sensação: seria de fato Melchior esse exemplo de virtudes? 

Permaneceria o padre, durante toda a narrativa, com sua conduta ilibada? Ou a 

descrição feita sobre o sacerdote seria apenas mais um recurso irônico, tão 

característico dos textos de Machado de Assis? Deixemos que as ações do 

personagem falem por si só, pois o padre é presença constante em 

praticamente todo o enredo e interfere de maneira direta em quase todas as 

ações dos outros personagens.  

Na obra Helena, vários são os momentos em que identificamos a 

benevolência do Padre Melchior, dentre eles, o episódio no qual todos 

acreditam que Helena tem um romance com Salvador, por ainda não 

conhecerem a verdade dos fatos (Helena ser filha deste). O padre é quem, de 

fato, apresenta uma atitude cristã: “... Mas, desejo que desde já se 

compenetrem bem de que, se a dignidade pede uma cousa, a caridade pede 

outra, e que o dever estrito é conciliá-las. Nada de ódios; perdão ou 

esquecimento”197.    

                                                           
196 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 25-26. 
197 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 113. 
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Vejamos que mesmo não sendo um exemplo de ato moral (Helena ser 

amante de um homem) segundo o cristianismo, ao invés de julgar a ação da 

moça e condená-la, o que o padre demonstra é um profundo sentimento de 

equidade, alicerçado na virtude da caridade, tão bem disposta na Bíblia: “mas 

seguindo à verdade em caridade, cresçamos em tudo, chegando-nos àquele 

que é a nossa cabeça, Cristo”198. Melchior representa a razão, o equilíbrio, 

ambos “regados” em atitudes benévolas. 

Todavia, a postura adotada por Melchior não é a mesma que 

identificamos entre os clérigos da Idade Média. Tendo em vista que a “alta 

hierarquia eclesiástica encarnava a expressão de um sistema totalitário”199, 

comprovamos, entre os sacerdotes, atitudes não compatíveis com os preceitos 

cristãos.  

O desenvolvimento das cidades, após o século XI, 
colocou em evidência as profundas desigualdades 
sociais e econômicas existentes entre pobres e 
ricos. Aos olhos dos leigos ficou visível a diferença 
entre o que os representantes da Igreja pregavam 
(humildade, amor, fraternidade) e o que faziam 
(acúmulo de bens, riqueza material)200. 

 

Somadas a essas ações, havia a imposição de uma rigorosa grade de 

valores, permitindo à Igreja o domínio social. Além disso, muitas eram as 

atrocidades cometidas pela Igreja Católica, que iam de encontro aos valores 

morais apregoados por ela mesma: 

Pela secular expropriação dos bens culturais do 
conjunto da sociedade, os setores da alta 
hierarquia eclesiástica iam, a ferro e fogo, 
consolidando seus privilégios. Tudo em nome de 
Deus... Escândalos se multiplicavam. E para se 

                                                           
198 BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulus, 1990, Efésios, 4,15, p. 1436. 
199 DEPLAGNE, Luciana Eleonora de Freitas Calado (Org.). Faces do medievo: gêneros, 
poéticas, resistências. Recife: Baraúna, 2008, p. 13. 
200  MACEDO, José Rivair. Religiosidade e Messianismo na Idade Média. São Paulo: Moderna, 
1996, p. 25-26. 
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manterem e ampliar seu controle sobre o conjunto 
da sociedade daquele período europeu, os setores 
privilegiados não hesitavam em recorrer aos 
instrumentos mais cruéis de tortura e perseguição, 
de que a Inquisição seria o ponto exponencial201. 

 

Através desses instrumentos de dominação, a Igreja conseguiu exercer 

seu monopólio e divulgar uma ideologia cristã completamente incompatível 

com a Bíblia, pois a prática da “palavra” era exercida de maneira abjeta. 

Por isso mesmo, vários foram os movimentos que surgiram nesse 

período medieval, pois aqueles que resistiam a essa postura eclesiástica e 

eram amantes da liberdade, manifestavam-se através de grupos que iam de 

encontro à errônea prática doutrinária da Igreja.   

Dentre esses grupos, podemos citar o das Beguinas202, que 

desenvolveram um movimento formado por mulheres devotas, muito dedicadas 

à causa dos pobres e que possuíam sólida formação humanizadora, de 

profunda sensibilidade aos valores do Sagrado203. Algumas beguinas tornaram-

se bastante conhecidas, como Hildegard de Bingen204, chegando seus escritos 

a influenciar célebres místicos da época205. Em seus textos havia denúncias 

contra o clero e suas ações desregradas. Hildegard defendia que as palavras 

                                                           
201 DEPLAGNE, Luciana Eleonora de Freitas Calado. Op. Cit., 2008, p. 19. 
202As Beguinas eram moças que não queriam entrar num mosteiro, queriam dedicar a vida ao 
serviço de Deus e do próximo. Até os 30 anos de idade viviam na casa de uma “beguina” mais 
velha. Ao completar 30 anos, passavam a viver sozinhas numa casinha. Dedicavam a vida ao 
trabalho, ao serviço dos pobres, doentes ou anciãos. Realizavam exercícios de piedade em 
conjunto, mas cada uma tinha uma vida independente. Formavam às vezes ruas inteiras de 
casinhas semelhantes. Em certas cidades, formavam uma cidade dentro da cidade (Begijnhof, 
Béguinage). (...) Em síntese, essas “beguinas” eram leigas, não faziam votos, viviam na 
pobreza e na piedade. Praticavam a continência, mas podiam sair da vida de “beguinas” 
quando quisessem. (COBLIM, José. Vocação para a liberdade. São Paulo: Paulus, 1998, p. 
126). 
203 Idem, ibidem, p. 22. 
204 Nasceu em Bermersheim, entre 1098 e 1179. De origem da nobreza, “filha de barões”, foi 
ainda criança entregue pelos pais aos cuidados pedagógicos de Jutta de Sponheim, uma 
monja beneditina da região, a quem foi confiada a educação da criança. Não se tratava de uma 
prática estranha à época. As famílias de posse costumavam recorrer a um mosteiro ou a 
monges ou monjas, para que cuidassem da educação de seus filhos e filhas. (Idem, ibidem, p. 
27). 
205 A exemplo: Ruusbroec, Tauler e Eckhart. (Idem, ibidem, p. 23). 
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ali expostas eram mensagens de Deus, reveladas a ela através de visões. 

Esse quadro “profético” agravou-se e outros movimentos se seguiram a 

Hildegard, denunciando os abusos da Igreja durante a Idade Média.  

Todavia, é importante ressaltar que na obra machadiana, a figura do 

padre Melchior não apresenta “deslizes” espirituais e sua conduta não está de 

acordo com a postura sacerdotal da Idade Média. Há uma mentalidade cristã 

exposta pelo padre, ditando regras seculares que devem ser seguidas à risca. 

Porém, no imaginário cristão abordado pela obra, contextualizado no século 

XIX, parece haver uma conduta mais amena da Igreja, se comparada à 

ideologia medieval, tendo em vista que inquisição e “queima às bruxas na 

fogueira” são práticas inexistentes nesse período. 

Na verdade, com os diversos movimentos proféticos que identificamos 

terem existido na Idade Média, o poder da Igreja e sua influência foram 

reduzidos. No Brasil, durante o período colonial, a Igreja estava estreitamente 

sujeita ao poder civil. Por volta de 1551, o Estado português passou, inclusive, 

a definir as funções e a hierarquia da Igreja, transformando-a, por esse modo, 

em simples braço do poder governamental206.     

Com essa nova realidade, a ação dos sacerdotes tornou-se mais 

aprazível, pois a Igreja viu a necessidade de aproximar os fiéis, não apenas 

dos seus ritos, mas, principalmente, dos seres divinos (santos, anjos, a Virgem 

Maria e o próprio Menino Jesus), tornando essa relação mais fervorosa e, 

portanto, mais benéfica para a própria Igreja. 

                                                           
206 Sobre os assuntos eclesiásticos, as autoridades portuguesas propunham 
candidatos ao bispado e nomeavam-nos com clausura de ratificação pontifícia, 
cobravam dízimos para dotação do culto e estabeleciam toda sorte de fundações 
religiosas, por conta própria e segundo suas conveniências momentâneas. (HOLANDA, 
Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed.  São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 118). 
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Contudo, em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda chama a 

nossa atenção para o “popularismo” dos ritos religiosos como prática negativa, 

tendo em vista que esse sentimento mais familiar em relação aos elementos 

sagrados gerava um culto sem obrigações e sem rigor, “um culto que 

dispensava no fiel todo esforço, toda diligência, toda tirania sobre si mesmo, o 

que corrompeu, pela base, o nosso sentimento religioso”207.  

Surgiu, assim, uma religiosidade de superfície, na qual o verdadeiro 

sentido das cerimônias foi substituído pelo apego ao concreto, às relações 

sociais que os eventos religiosos proporcionavam, bem como ao “status” que 

poderia surgir deles. Ou seja, atividades como ir à missa, comungar, confessar, 

praticar a caridade, eram executadas sem nenhuma espiritualidade de fato, e 

exercidas apenas como demonstração social, para que o indivíduo se sentisse 

fazendo parte de um todo, já que o país era católico e exercer essas ações 

significava “ser adepto” das práticas religiosas oficiais. 

Talvez por esse motivo, Machado de Assis tenha criado um padre tão 

preocupado em verdadeiramente “conduzir o seu rebanho”. Uma vez que o 

autor tinha “espontânea simpatia pela dignidade humana”208, segundo Silvio 

Romero, pareceu ter construído um personagem de modo a ressaltar o legítimo 

espírito sacerdotal, elemento indispensável quando se constrói uma obra 

permeada pelos valores morais cristãos. Sobre isso, Ivan Teixeira comenta que 

Machado refletia em suas obras o gosto do público da época, formado pela 

                                                           
207 Idem, ibidem, p. 150. 
208 ASSIS, Machado de. Obra completa, em quatro volumes: Volume 1. Organização Aluízio 
Leite Neto, Ana Lima Cecílio, Heloisa Jahn. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. 18. 



98 

 

classe dominante, resultando daí “o enredo sentimental, a intenção moralizante 

e, em muitas passagens, o estilo enfeitado por “flores de retórica”209.   

Padre Melchior apresenta uma dignidade inalterada, evidenciando, 

através de suas ações, as virtudes cristãs. O sacerdote pratica os preceitos 

bíblicos e não permite que os valores morais sejam maculados, entretanto, 

apesar de suas posturas firmes, Melchior é manso, sereno e piedoso, mesmo 

quando é necessário tornar públicos os pecados do seu “rebanho”. 

O clímax do romance Helena está na descoberta do amor que os falsos 

irmãos sentem um pelo outro. Todavia, tanto Estácio quanto Helena vivem de 

forma a camuflar este sentimento, até mesmo para eles. Porém, o sábio Padre 

Melchior percebe a existência desse amor que ultrapassa os possíveis laços 

sanguíneos, transformando-se em sentimento carnal.  

- Pois bem, tu transgrediste a lei divina, como a lei 
humana, sem o saber. Teu coração é um grande 
inconsciente, agita-se, murmura, rebela-se, vaga à 
feição de um instinto mau expresso e mal 
compreendido. O mal persegue-te, tenta-te, 
envolve-te em seus liames dourados e ocultos; tu 
não o sentes, não o vês; terás horror de ti mesmo, 
quando deres com ele de rosto. Deus que te lê, 
sabe perfeitamente que entre teu coração e tua 
consciência há como um véu espesso que os 
separa, que impede esse acordo gerador do 
delito. 
- Mas que é, padre-mestre? 
Melchior inclinou-se e encarou o moço. Os olhos, 
fitos nele, eram como um espelho polido e frio, 
destinado a reproduzir a impressão do que lhe ia 
dizer. 
- Estácio, disse Melchior pausadamente, tu amas 
tua irmã210. 

 

Os fatos que se seguem são uma mescla de horror, assombro e 

remorso. Estácio percebeu toda a verdade dos sentimentos encobertos e isso 

                                                           
209 TEIXEIRA, Ivan. Apresentação de Machado de Assis. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1988, p. 16. 
210 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 115. 
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abalou profundamente o mancebo. Todavia, percebemos que Melchior, apesar 

da revelação firme, não julga a ação de Estácio como se fosse um padre 

inquisidor. Ele ameniza a gravidade dos fatos, ressaltando que o próprio Deus 

compreende “o mau instinto”, por não ser este da vontade do homem. A 

mentalidade religiosa identificada nesse contexto é a mesma da Bíblia, inerente 

a todas as sociedades cristãs: 

Ninguém de vocês se aproximará de uma parenta 
próxima, para ter relações sexuais com ela. Eu 
sou Javé. Não tenha relações sexuais com sua 
mãe. Ela é de seu pai, e é sua mãe; não tenha 
relações sexuais com ela. Não tenha relações 
sexuais com a sua irmã, seja por parte de pai, seja 
de mãe, nascida em casa ou fora dela211. 
 

Segundo o Frei Antônio Moser, “a Palavra de Deus, tanto no Antigo 

quanto no Novo Testamentos, vai oferecer-nos ricos subsídios para 

percebermos o mistério do pecado em toda sua profundidade e amplitude”212, 

ou seja, mais uma vez identificamos ser a Bíblia a responsável por estabelecer 

as regras dos valores espirituais, segundo o cristianismo. Todavia, o imaginário 

retratado no romance revela um posicionamento mais complacente por parte 

da ordem eclesiástica, representada pelo Padre Melchior. 

É interessante percebermos que a questão do incesto ganhou certa 

notabilidade nas obras literárias. A temática parece ser bastante atrativa, 

justamente por abordar um fato polêmico, pois elementos como amor e pecado 

despertam a curiosidade e os questionamentos do leitor. 

O imaginário formado por essa mentalidade religiosa, abordando um 

forte valor cristão, pode ser observado também em uma obra contextualizada 

                                                           
211 BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulus, 1990, Levítico, 18, 6-9. 
212 MOSER, Frei Antônio. O Pecado, do descrédito ao aprofundamento. 4ª ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1996, p. 12. 
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na Idade Média. Analisando a Demanda do Santo Graal, a qual diz respeito a 

fatos que abordam temas referentes às aventuras do Rei Artur e dos cavaleiros 

da Távola Redonda; observando o episódio A Fonte da Virgem, percebemos 

haver em seu contexto o exemplo da afirmação acima mencionada. Nabor, 

belo donzel que se havia perdido de seus companheiros durante um passeio, 

decidiu descansar próximo a uma fonte. Um demônio lhe apareceu, com 

aparência de homem sisudo, e, após muita conversa, contou ao jovem que 

Aglinda, bela donzela, irmã de Nabor, na verdade não tinha nenhum 

parentesco com ele.  

A história do demônio era mentirosa. Na verdade, ele só tinha o intuito 

de provocar o Mal. Porém, Nabor acreditou no fato e ao reencontrar a irmã 

sentiu um enorme desejo por ela. Por acreditar não ser a jovem sua irmã, o 

rapaz tentou possuí-la. Aglinda sentiu-se tão desesperada que rezou a “Nosso 

Senhor” para livrá-la de tal infortúnio e, logo ao terminar a oração, Nabor caiu 

morto. Quando o rei, pai dos dois jovens apareceu, toda a situação foi 

esclarecida e Aglinda decretou, a partir daquele dia, chamar-se àquela 

nascente “A Fonte da Virgem”213. 

A história descrita nos faz observar a mentalidade existente na Idade 

Média, enaltecedora do poder de Deus e da fidelidade que deveria ser 

dedicada a Ele. Porém, essa mentalidade não ficou restrita ao medievo. Com o 

passar do tempo, as civilizações evoluíram, novos conceitos foram anexados 

às culturas, mas os valores morais que caracterizam o “pecado”, 

permaneceram, definindo a vida das pessoas e agindo sobre elas, de forma 

                                                           
213 Os episódios mencionados estão em: MEGALE, Heitor. A Demanda do Santo 
Graal. Trad. e apresentação Heitor Megale. São Paulo: Editora Imaginário, 1996. 
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consciente ou não. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna não 

abstraiu essa fé no divino, tão inerente à mentalidade humana. 

Em Helena, nas palavras do Padre Melchior, podemos observar os 

resíduos dessa mentalidade medieval cristã: 

Maus instintos, não, respondeu Melchior, um desvio da lei 
social e religiosa, mas desvio consciente. Entra em teu 
coração, Estácio; revolve-lhe os mais íntimos recantos, e 
lá acharás esse gérmen funesto; lança-o fora de ti, que é 
o preceito do Eterno Mestre. Não o sentiste nunca; a 
tentação usa essa tática serpentina e dolosa; é insinuante 
como a calúnia, e pertinaz como a suspeita. Mas eu sou a 
verdade que afirma, e a caridade que consola. Digo-te, 
não que pecaste, mas que ficaste à beira do pecado, e 
estendo-te a mão para que recues do abismo214.  

 

 Vejamos como é enfática a mensagem do sacerdote, ele conhece o 

caminho da salvação e toma para si a responsabilidade de conduzir Estácio à 

verdade. Para que o filho do conselheiro não fosse acometido pelo infortúnio e 

o “pecado” consumado, era necessário seguir os conselhos do padre. 

    Nesse momento comprovamos o quanto a Igreja era inserida na vida 

da sociedade do século XIX, o que era dito pelos padres parecia fazer parte de 

um “manual” de conduta que deveria ser seguido por todos. Além disso, os 

sacerdotes eram presença constante nas casas das famílias, agindo 

diretamente na vida de cada membro. Em Helena, observamos que essa 

aproximação é exercida de forma latente, pois “Melchior era capelão na casa 

do conselheiro, que mandara construir alguns anos antes uma capelinha na 

chácara, onde muita gente da vizinhança ouvia missa aos domingos”215. Isto 

proporcionava ao sacerdote uma interferência cotidiana. 

 O acolhimento aos sacerdotes era uma atitude pedida pelo Papa João 

XXIII, que entendia ser o isolamento algo prejudicial para o clérigo: 
                                                           
214  ASSIS, Machado de. Helena. 2ª ed. Fortaleza: ABC Editora, 2001, p. 125. 
215  ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 25. 
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Em bastantes regiões, infelizmente, os padres são 
obrigados a viver, em virtude do seu cargo, num 
mundo onde reina uma atmosfera de excessiva 
liberdade e sensualidade. E a palavra de S. 
Tomás é para eles cheia de verdade: “É por vezes 
mais difícil viver virtuosamente tendo cura de 
almas, por causa dos perigos exteriores”. Além 
disso, muita vez, estão moralmente sós, pouco 
compreendidos, pouco amparados pelos fiéis a 
quem se dedicam. A todos, aos mais isolados e, 
sobretudo aos mais expostos, nós dirigimos um 
apelo premente, para que toda a sua vida seja um 
puro testemunho dessa virtude a que S. Pio X 
chamava “o mais belo ornamento da nossa 
Ordem”, a castidade216. 

 

 O Papa ainda completa: “É preciso, a todo custo, combater os perigos 

do isolamento, denunciar as imprudências, afastar as tentações da ociosidade 

ou os riscos do excesso de trabalho”217.   

Machado de Assis, em estreita sintonia com o espírito da citada 

encíclica, imaginou um padre completamente inserido no principal contexto 

familiar da obra, possibilitando que essa relação proliferasse e atingisse os 

outros personagens do romance, como a família do Dr. Camargo, tornando a 

figura de Melchior essencial e proporcionando ao padre uma vida mais 

estruturada. Assim, ele passa a estar presente nos momentos de alegria e 

também quando surgem os conflitos familiares. Em relação a este último, a 

opinião do padre é fator preponderante. Em Helena, isso se torna ainda mais 

evidente quando descobrem a possibilidade de haver um “romance” entre 

Helena e Salvador: 

Oh, Ela confessou tudo! Interrompeu Estácio. Vi-
lhe a expressão da culpa nos olhos. Mas, enfim, 
estou pronto para tudo, continuou ele erguendo-
se. Não foi o senhor um dos melhores amigos de 
meu pai? Não o é ainda nosso? Ajude-nos, 
aconselhe-nos; faremos o que lhe parecer melhor. 

                                                           
216 PAPA JOÃO XXIII. Mater et Magistra. Carta Encíclica de sua santidade o Papa João XXIII. 
Trad. da Tipografia Poliglota Vaticana. 7ª ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980, p. 10. 
217 Idem, ibidem, p. 11. 
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Na situação em que nos achamos, nenhum de nós 
tem o espírito bastante senhor de si para colher os 
elementos da verdade, apurá-la e resolver. Esse 
papel é seu218.   

 

Há nesse contexto uma exaltação profunda da confiança dedicada ao 

padre. Para a família do conselheiro, Melchior tem o dever de conduzir a 

situação. 

Poderíamos associar essa mentalidade presente no século XIX à análise 

feita por Sérgio Buarque de Holanda sobre o homem brasileiro, definindo-o 

como o homem cordial. Para o autor, o homem vive em sociedade porque 

possui pavor de viver consigo mesmo, sendo sua existência “um viver nos 

outros”. O crítico ainda ressalta que o povo brasileiro, principalmente, possui 

um temperamento que admite as regras de reverência, valorizando o que nos é 

imposto219. 

Comparando a ação da família do conselheiro com as interpretações do 

crítico, nos parece conveniente dizer que ao designar ao padre a tarefa de 

aconselhar as atitudes dos personagens, Estácio e D. Úrsula estariam 

eximindo-se da responsabilidade do fato. Ao padre restaria a solução e as 

consequências do problema.  

Os personagens demonstram, dessa forma, não possuírem 

independência moral, ou até mesmo psicológica. Melchior, como representante 

da Igreja, seria aquele que deveria apresentar posturas coerentes com as leis 

divinas e, portanto, “corretas”. Independente de qual fosse a ação do padre, 

Estácio e D. Úrsula acatariam a decisão, mesmo que seus conceitos fossem 

outros. A impressão retirada desse contexto é que a partir do momento em que 

                                                           
218  Idem, ibidem p. 114. 
219

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª ed.  São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995, p.147.  
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o padre “decretasse” a sua posição, todos as interpretações que, porventura, 

fossem contrárias as do padre, estariam imediatamente diluídas.   

A própria Helena demonstra reverência e admiração por Melchior. Ao 

receber uma carta de Estácio, quando este viajava com a família do Dr. 

Camargo, Helena foi ao encontro do padre, para mostrar-lhe a carta, conforme 

ele havia pedido: 

No dia seguinte, que era domingo, Helena dirigiu-
se à capela a ouvir a missa do padre Melchior. 
Acabada a cerimônia, não seguiu para casa, com 
D. Úrsula, mas foi ter à sacristia, onde o padre 
acabava de tirar os paramentos. Melchior, logo 
que soubera da carta de Estácio, nessa manhã, 
pedira a Helena que lha deixasse ver. 
- Falam sempre ao coração as letras dos amigos, 
dissera ele. 
Helena deu-lhe a carta, que o padre recebeu com  
expressão antes de curiosidade que de afeto. Leu-
a vagarosamente, como escutando os sentidos e 
as palavras; e sendo longa a epístola, longo foi o 
tempo que ele despendeu em a interpretar. 
Durante esse tempo, Helena admirava-lhe a figura 
austera, a serenidade religiosa220. 

 

 Após o fato, há a descrição da sacristia, ressaltando seu ambiente 

tranquilo, enfatizando a paisagem natural repleta de flores e a presença de 

animais delicados, como as andorinhas. Esse contexto quase “divino” somado 

à imagem serena do padre despertam, em Helena, sentimentos de elevação.  

 Alguns autores, ao analisarem a obra machadiana, criticaram a falta de 

descrições das paisagens naturais brasileiras. Porém, em defesa do “nosso 

Machado, Roger Bastide endossou ser este recurso uma opção estética: 

É, com efeito, a lei de todos os gêneros curtos, 
como o conto, a novela, resumir o drama ao 
essencial, concentrar o interesse em vez de deixá-
lo dispersar-se em pontos secundários, e é 
evidente que a paisagem só poderia desviar a 
atenção. As descrições podem, naturalmente, 

                                                           
220 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 82. 
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existir, mas desde que se reduzam a uma 
extensão proporcional à extensão da narrativa em 
que se enquadram. É o que fazia La Fontaine em 
suas fábulas: dois, três versos lhe bastavam para 
sugerir um quadro, evocar um recanto de água, 
verdura e sombra. É exatamente o que faz 
Machado de Assis: algumas linhas lhe chegam 
para pôr diante de nós uma paisagem [...]221.  

 

 Na descrição da sacristia, a paisagem é o elemento que mesclado à 

ação da protagonista, torna o texto mais poético e enaltece o sentido principal 

do fragmento: exaltar a figura do Padre Melchior e a vida na Igreja, não apenas 

como espaço físico, mas principalmente como ambiente humano. As 

características referentes a Melchior e às sensações produzidas naquele 

instante, despertam, não apenas em Helena, mas também no leitor, 

sentimentos de paz e serenidade.  

Helena, consciente do amor que sentia por Estácio, vivia a angústia de 

protagonizar uma falsa situação, entretanto, naquele momento específico, 

diante das imagens santas, da figura do padre e de uma paisagem divina, a 

heroína sentiu-se aliviada por alguns minutos.  

 Padre Melchior, em todo o percurso da obra, apresenta-se, como definiu 

o próprio narrador, o exemplo de “retidão da Igreja”. A linguagem abordada 

pelo texto não nos permite identificar evidências claras de uma suposta ironia 

machadiana ao conceituar assim o sacerdote. Machado de Assis parece ter 

preservado a imagem do padre ao desenvolvê-lo de forma digna. Talvez por 

ser o autor, como definiu Astrojildo Pereira, “o romancista do Segundo 

Reinado” e, portanto, não fazer parte de seus objetivos criar polêmicas com a 

                                                           
221 ASSIS, Machado de. Obra completa, em quatro volumes: Volume 1. Organização Aluízio 
Leite Neto, Ana Lima Cecílio, Heloisa Jahn. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008, p. 34. 
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Igreja (tendo em vista as ligações desta com o governo), Machado tenha 

poupado Melchior.  

Em outra análise, poderíamos dizer que a personalidade do padre e sua 

conduta íntegra fossem as características que o autor desejasse identificar nos 

“homens de Cristo” do século XIX, uma vez que a Igreja sempre foi alvo de 

escândalos de toda natureza. De uma forma ou de outra, a questão é que o 

Padre Melchior é o personagem que melhor expressa os valores morais 

apregoados pelo cristianismo, seja por sua fidelidade aos preceitos cristãos, 

seja pela forma como conduz os personagens, a temperança predomina em 

seu espírito.   
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3. OS ENCANTOS DE HELENA 

 

Neste terceiro e último capítulo, analisaremos a figura de Helena, 

realçando os aspectos que refletem a “pureza” de sua alma, bem como os 

questionamentos provocados por suas ações. Helena é a personagem mais 

enigmática da obra. Vista como um exemplo de virtudes, que despertam a 

admiração de muitos outros personagens, a jovem demonstra preceitos morais, 

elegância nos gestos e sensibilidade nas atitudes. Porém, em alguns 

momentos, a mulher “idealizada” desenvolve também ações que remetem à 

dissimulação e à mentira. Sendo assim, enfatizaremos neste capítulo as 

peculiaridades de Helena.      

 

 

3.1. A Dignidade Ilibada 

Apresentada no romance como a personagem feminina que reúne a 

maior quantidade de virtudes cristãs, Helena é o exemplo de mulher, filha e 

esposa a ser seguido, tendo em vista que suas ações primam pelos bons 

costumes e enaltecem a conduta moral. 

No romance de Machado, Helena é exaltada, em quase todo o enredo, 

como uma jovem bela e virtuosa, que pareceu “entrar” na família Vale para 

tornar mais felizes os dias daquele clã. Gentil e de fácil adaptação, a moça é 

assim descrita pelo narrador: 

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 
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circunstâncias do momento e a toda a casta de 
espíritos, arte preciosa, que faz hábeis os homens 
e estimáveis as mulheres222.       
 

Observamos nesta passagem a superioridade de Helena, não há 

nenhuma referência a maus gestos ou ações inconvenientes. A moça porta-se 

sempre como um exemplo, ressaltando suas qualidades e estimulando a 

admiração de todos. “Ou seja, Helena corresponde à idealização universal do 

modelo de comportamento a ser seguido pelo sexo feminino”223, pois como já 

mencionamos no capítulo anterior, a mulher deveria seguir determinados 

padrões de moral, tendo em vista ser ela quem criava os filhos e organizava as 

regras da casa. Neste contexto, Helena realiza com eficiência e naturalidade as 

ações que remetem ao bom comportamento e às atividades sociais. A moça 

sabe relacionar-se muito bem não apenas com a família Vale, mas também 

com aqueles que frequentam a residência do conselheiro.   

Todavia, as atitudes de Helena tornam-se ainda mais interessantes pela 

dignidade exacerbada da moça. A jovem, apesar de todas as suas nobres 

características, sente a necessidade de provar, a todo o momento, merecer o 

afeto e a consideração da família Vale. Por ser a única a ter consciência da 

farsa que o conselheiro criou, é como se Helena precisasse provar para si 

mesma, antes de tudo, que o ato de manter a mentira não havia “maculado” os 

seus princípios, a sua essência.  

Na verdade, Helena não pretendia aderir à farsa. Isto é relatado por 

Salvador no episódio em que Estácio e Padre Melchior descobrem a verdadeira 

paternidade da moça. Salvador ressalta a resposta que obteve de Helena após 

escrever-lhe uma carta quando soube da morte do conselheiro: 

                                                           
222 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 24. 
223 ROCHA, João Cézar de Castro (Org.). In: À roda de Machado de Assis: ficção, crônica e 
crítica. Chapecó: Argos, 2006, p. 96.   
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Tive duas respostas: a primeira era no sentido da 
minha carta; a segunda anunciava-me que o 
conselheiro a reconhecera por testamento. Podia 
procurar e ler-lhes a segunda carta: é um 
documento da elevação dos sentimentos daquela 
menina. Exprimia-se com a maior gratidão e 
saudade a respeito do conselheiro; mas negava-
se a aceitar o favor. Sabendo a verdade, não 
queria escondê-la ao mundo. Aceitando o 
reconhecimento, entendia que prejudicava direitos 
de terceiro, além de repudiar-me solenemente, o 
que não queria fazer desde que adquiria a 
liberdade de ação. Entre a herança e o dever, 
dizia ela, escolho o que é honesto, justo e 
natural224. 
 
 

Contudo, a ação de sentir-se, pela primeira vez, livre e dona de si, não é 

concretizada. Pois Salvador, tendo consciência de sua condição social inferior 

e, por isso mesmo, sem recursos para dar uma vida confortável à Helena, 

convence a menina que ela deve acatar o desejo do conselheiro e “usurpar” um 

lugar que não é seu.  

Helena resistiu até à última; cedeu somente à 
necessidade da obediência, à imagem de sua 
mãe que eu invoquei, como um supremo esforço, 
à fiança que lhe dei de que a acompanharia 
sempre, de que iria viver perto dela, onde quer 
que o destino a levasse; cedeu exausta, sem 
convicção nem fervor225. 
 
 

Apesar de Helena aderir ao pedido, seu maior interesse é estar ao lado 

de Salvador e poder construir uma vida com o pai verdadeiro. Todavia, em 

obediência a ele, sacrifica-se e, desta forma, realiza o desejo dos dois pais que 

o enredo lhe proporcionou. Mais uma vez Helena age em benefício de 

terceiros, esquecendo a sua própria vontade e permitindo que outros decidam 

sua vida.  

                                                           
224 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 132. 
225 Idem, ibidem, p. 134. 



110 

 

Helena é, assim, vítima do destino. Segue as 
recomendações dos “dois pais” com dignidade, 
sem fazer uso de artimanhas, muito pelo contrário, 
mostra-se repleta de virtudes. Espera que sua 
ascensão não se faça com degradação, mas com 
a estima da família, respeitando os valores 
morais226.   
 
 

Como observamos, Machado de Assis compôs Helena demasiadamente 

digna. Diante da oportunidade de ser a herdeira de uma inestimável fortuna, a 

jovem repudia o interesse em prol da honestidade e do amor pelo pai 

verdadeiro. Entretanto, mesmo quando resolve aceitar a farsa, o faz por 

obediência de filha, ressaltando este valor moral cristão enfatizado desde a 

Bíblia: “faremos tudo o que o Senhor disse, e seremos obedientes”227.  

Segundo Lêdo Ivo, Machado de Assis denunciou a ambição e a 

hipocrisia dos personagens secundários do romance e “isolou, num plano de 

nobreza, sacrifício e dramaticidade, as duas figuras principais” da obra, Helena 

e Estácio, ratificando a ideia de que a personagem Helena parece ter sido 

construída para enaltecer os valores morais femininos, tão exigidos na época. 

Ingrid Stein (1984) chama a atenção do leitor para a presença das 

“mulheres mártires” na obra de Machado de Assis: 

Entre as figuras femininas machadianas é 
frequente a presença de mulheres envolvidas 
numa aura de quase martírio, concebidas pelo 
escritor: silenciosas, conformadas, dotadas de 
“virtude”, “pudor”, “recato”, e imbuídas do dever de 
manter os conceitos de “decoro” e “paz 
doméstica”228.  
 
 

A dor surgida nessas mulheres deveria ser abafada em detrimento à 

união familiar. Responsabilizadas pelo bem estar de todos os membros da 

                                                           
226 ROCHA, João Cézar de Castro. Op. Cit., 2006, p. 99. 
227 BÍBLIA SAGRADA. São Paulo: Paulus, 1990, Êxodo, 24, 7. 
228 STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, 
p. 72. 
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casa, elas faziam “vista grossa” para as traições dos maridos e fingiam não 

perceber o desprezo ou o pouco caso que lhes davam seus esposos.  

A mulher do conselheiro, diante da promiscuidade do pai de Estácio, 

“teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si 

mesma todo o ressentimento”229. D. Tomásia, a mulher do Dr. Camargo, 

também viveu um casamento de aparências, não pela promiscuidade do 

marido, mas por não ter sido amada por ele. O Dr. Camargo “casou porque o 

matrimônio é uma condição de gravidade”230. Ou seja, cada uma por seus 

motivos, as mulheres em Helena sacrificam-se pela paz doméstica e o bom 

funcionamento da família. 

Com Helena não foi diferente. Para obedecer ao pai e manter as regras 

de boa conduta, a moça “castrou” seus desejos e manteve a vontade do 

conselheiro. Por isso, a heroína é uma “espécie de mártir involuntária”231, 

aderindo às imposições de outros e sacrificando a sua natureza.   

Os textos de Machado de Assis eram feitos de forma a conciliar “o gosto 

do público com os anseios da literatura nacional naquele momento”232, sendo, 

portanto, um reflexo do imaginário da época. Desta forma, Helena foi 

construída a partir de modelos românticos, pois a imagem feminina angelical 

adicionada a uma vida de percalços atraía o gosto popular233. Por isso mesmo, 

                                                           
229 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 17. 
230 Idem, ibidem, p. 73. 
231 STEIN, Ingrid. Op. Cit., 1984, p. 73. 
232 ROCHA, Júlio Cézar de Castro. Op. Cit., 2006, p. 108. 
233 Os valores burgueses da ficção popular estrangeira que aqui circulavam, e que 
influenciavam nossos escritores, não refletiam a realidade brasileira oitocentista. Nossa 
sociedade seguia um regime patriarcal, monárquico, com bases econômicas rurais, bem 
diferentes dos ideais modernos europeus. Tais valores funcionavam muito bem nas obras 
inglesas e francesas. Quando este modelo era aplicado à produção local, o resultado nem 
sempre era satisfatório. Em Helena temos um bom exemplo de como isso acontece, pois o 
romance, ao sacrificar sua heroína, acaba também por sacrificar sua verossimilhança, mas esta 
era única maneira de resolver os conflitos da trama e não se distanciar da realidade do público. 
(Idem, ibidem).  
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João Cézar de Castro Rocha defende a obra machadiana da primeira fase, não 

a reconhecendo como “inferior” pelo caráter melodramático que ela assume, 

mas ressaltando que esta característica era uma exigência do público da 

época234.  

Sendo assim, mesmo diante do amor, Helena possui uma conduta 

formada na moral e nos bons costumes. Diante da chantagem do Dr. Camargo, 

exigindo da jovem que ela convença Estácio a pedir Eugênia em casamento, 

pois caso contrário contaria a todos sobre a existência de Salvador, Helena não 

apenas consegue persuadir o irmão a fazer o pedido, como também aceita a 

proposta de Mendonça, que anseia tornar-se seu noivo.  

Pela chantagem seria natural que Helena agisse de modo a convencer 

Estácio, todavia, era desnecessário aceitar Mendonça como marido. O que 

verificamos nesta atitude é a necessidade de Helena em concretizar ainda mais 

a impossibilidade de uma futura relação amorosa entre ela e Estácio. Pois 

tendo consciência de que o jovem não era seu irmão, a moça poderia ter 

esperanças de um dia ver toda aquela situação resolvida, sendo a consumação 

dos amor entre os dois algo evidente.  

Entretanto, Helena deseja justamente o contrário. A situação mentirosa 

que a envolveram afeta profundamente a jovem, despertando nela o desejo de 

reverter, a todo o instante, sua condição. Assim, Helena aceita casar-se com 

Mendonça porque este parece ser o estratagema mais digno.  

O duplo casamento parece uma boa saída para os 
dilemas amorosos, ocasionados por sentimentos 
clandestinos e condenados pela sociedade. [...] 
Para esse problema, o do amor do jovem pela 
protagonista, não há solução possível que 

                                                           
234 Idem, ibidem. 
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satisfaça a moral e os bons costumes. A única 
alternativa é neutralizá-lo [...]235. 

 
 
O comentário supracitado revela explicitamente o imaginário moral 

representado na obra Helena. Mesmo quando a verdade dos fatos é 

descoberta (Helena e Estácio não serem irmãos), os personagens não podem 

se casar, pois diante de uma sociedade de aparências, tal fato implicaria em 

um grande escândalo, “que nem Machado de Assis seria capaz de 

provocar”236. 

O casamento de Helena e Estácio seria como a última “afronta” que a 

família Vale estaria impondo à sociedade tão cheia de pudores da época. Pois 

o reconhecimento de Helena em testamento, contextualizando “a vida amorosa 

pouco católica”237 do conselheiro, já era um fato suficientemente “imoral” para a 

conduta daquele período. Além disso, ainda havia as reuniões sociais 

proporcionadas pela família, trazendo Helena como um dos centros das 

atenções e impondo a presença da jovem num “seio” social tão cheio de 

“virtudes”.  

 Isto acabava impondo à sociedade frequentadora da casa dos Vale, a 

convivência com aquela moça de origem desconhecida, mas que todos sabiam 

ser fruto de uma relação extraconjugal. Sendo assim, esta sociedade “divide-se 

                                                           
235 ZILBERMAN, Regina. Helena: um caso de leitura. Estética da recepção e história da 
literatura. São Paulo: Ática, 1989, p. 75. 
236 Se Estácio, superando os preconceitos da época, desposasse Helena, o pecado legitimar-
se-ia duplamente. Ela teria acendido socialmente e apossar-se-ia, com mais direitos, da 
totalidade do capital familiar, sem a adequada legitimação ética. Tal escândalo seria 
demasiado até mesmo para Machado de Assis. (RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: um 
estudo do imaginário em José de Alencar e Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 2008, p. 251). 
237 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis: Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 36. 
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na aceitação e na mal disfarçada rejeição a um elemento adventício, sem a 

legitimidade moral requisitada, ainda que biológica e legalmente amparada”238  

Ou seja, diante de uma sociedade como esta, apresentada pelo 

romance, a união de Helena e Estácio seria um ato descabido. A moça parece 

perceber este pormenor e, por isso mesmo, assume imediatamente o 

compromisso com Mendonça. Vale salientar que esta atitude de Helena é 

aprovada pelo Padre Melchior, a personificação dos valores morais da Igreja, 

demonstrando que sociedade e clero comungavam das mesmas ideias. O ato 

de “dar satisfações” à sociedade parecia ser elemento característico do espírito 

humano no século XIX, muito mais que na época contemporânea. Manter uma 

imagem formada na moral e nos parâmetros cristãos era algo necessário às 

relações sociais, uma conduta quase vital; pois seria a partir dessas imagens 

“perfeitas” que a aceitação por parte de todos acontecia. 

Helena tinha essa consciência até bem mais do que Estácio. É ela quem 

sempre toma as iniciativas para distanciar cada vez mais a possibilidade de 

concretizar o amor dos dois. A moça, com suas atitudes firmes, não esmorece 

nem mesmo quando Mendonça desiste do compromisso. O rapaz não tem 

posses, apesar de ser de boa família, por isso teme ser acusado de 

interesseiro. “Ele precisa provar que é bem intencionado e merecedor do afeto 

de Helena que, apesar de sua origem bastarda, pertence agora a uma família 

rica”239. Porém, o moço opta por não dar continuidade ao noivado, tendo em 

                                                           
238

 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: Um estudo do imaginário em José de Alencar e 
Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 
2008, p. 250. 

239 ROCHA, João Cézar de Castro. Op. Cit., 2006, p. 102. 
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vista não encontrar maneira de provar seu amor. Helena percebe as boas 

intenções do rapaz e luta para prosseguir com o compromisso.  

- Tomo à minha conta efetuar este casamento, 
continuou Helena. 

     - Resolvida a tudo? 
- A tudo. 
- Mas, se ele insistir... 
- Se ele insistir, vencê-lo-ei, ou por um modo ou por 
outro. Uma moça que quer ser noiva, vale por um 
exército; eu sou um exército. 
- Muito bem! Contudo, sua dignidade... 
- Oh! Em último caso abro mão da herança. 
- Era capaz disso? Perguntou Melchior. 
- Se era capaz? Desejo-o até, disse a moça com 
veemência. 
E acrescentou em tom mais brando: 
- Sobre o homem de minha escolha desejo que não 
paire nenhuma desconfiança240. 

 

Observemos que Helena defende não apenas a sua dignidade, ao 

recusar a herança, mas também a dignidade de seu noivo. Mesmo sem amar 

Mendonça, o que importa verdadeiramente para a moça era confirmar aquela 

união. Porém, o mais interessante de tudo é Helena desejar abrir mão da 

herança, como se, através desta atitude, a protagonista, indiretamente, 

conseguisse expurgar o seu “pecado”, que tanto o padre quanto os outros 

desconheciam, mas que a jovem sabia existir.   

Segundo o Frei Antônio Moser, “todos os pecados são uma 

manifestação de um mal, que ultrapassa a nossa compreensão”. Helena 

parecia reconhecer este “mal” em sua atitude de compactuar com a farsa 

criada pelo conselheiro, desta forma, agia de maneira cada vez mais digna, 

objetivando “excluir” esse mal, como se suas novas ações pudessem apagar a 

atitude anterior. 

Helena demonstra em diversos momentos da obra a obediência, a 

honestidade e a castidade. Estas virtudes podem levar o leitor a acreditar que 

                                                           
240 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 101. 
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Helena possui um comportamento demasiadamente conformado. Porém, o ato 

de lutar pelo noivo demonstra em Helena uma personalidade forte. Mesmo 

diante de situações repressoras, a moça é firme em suas convicções. Este fato 

é ressaltado por Estácio, que ao ser contra o casamento da “irmã” com 

Mendonça, justifica-se dizendo ser o amigo incapaz de exercer influência sobre 

Helena241, demonstrando que, de acordo com o imaginário cristão da época, o 

homem deveria ser superior à mulher, pois a própria mulher não aceitaria uma 

condição diversa242. 

A submissão, consciente ou inconsciente, era característica da postura 

feminina no século XIX. A partir dela há o desenvolvimento das virtudes cristãs, 

funcionando como um recurso utilizado pela mulher para melhor “suportar” as 

condições que a vida submissa impunha. Ao ser moderada, a mulher agradava 

ao patriarca ao qual estava submetida. Ao ser honesta (casada ou solteira), 

adquiria a admiração de todos e enaltecia a figura do marido, pai ou irmão. Por 

isso a dignidade feminina era virtude tão apreciada. 

 Sendo assim, torna-se compreensível o fato da família Vale desespera-

se diante da possibilidade de Helena ter um relacionamento amoroso com 

Salvador. A moça era solteira, porém, o fato de haver encontros escondidos 

entre ela e um homem desconhecido, remetia a uma relação amorosa que 

punha em dúvida a castidade da jovem; de acordo com a mentalidade do 

século XIX, isto era algo inadmissível.  

Referir o que se passara naquela fatal manhã era 
mais fácil de planear que de executar. No 
momento de expor a situação e as circunstâncias 
dela, Estácio sentiu que a língua rebelde não 

                                                           
241 Idem, ibidem, p. 95. 
242

 Machado informa-nos assim que a superioridade do marido é, na época, condição 
fundamental para o êxito do casamento. (STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de 
Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 58). 
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obedecia à intenção. Achava-se num tribunal 
doméstico, e o que até então fora conflito interior 
entre a afeição e a dignidade, cumpria agora 
reduzi-lo às proporções de um libelo claro, seco e 
decidido. [...] Não fora talhado para tão 
melindrosas revelações o coração de D. Úrsula. 
Desde o princípio da conversação sentiu o 
atordoamento que dão os grandes golpes. 
Esperava, decerto, um grande infortúnio de 
Helena, um episódio da família anterior, alguma 
coisa que desafiasse a compaixão, sem diminuir o 
sentimento de estima. Acontecia justamente o 
contrário; a estima era impossível e a compaixão 
apenas provável.  
 

 
Vejamos que diante das revelações acerca de Helena a família prostrou-

se. O ato de aceitar a suposta atitude da moça era praticamente inconcebível. 

Diante da moral exacerbada e do regimento católico, não havia como 

compactuar com a situação. Helena ter um amante era uma atitude tão “imoral” 

que chegava ao ponto de diminuir o afeto da família pela jovem.   

A questão da virgindade feminina é exaltada desde tempos anteriores ao 

período ressaltado na obra de Machado. Segundo o Martelo das Feiticeiras243, 

já no neolítico, a sexualidade feminina era rigidamente controlada pelos 

homens. Por isso, cabia à mulher manter-se casta. “O casamento era 

monogâmico e a mulher era obrigada a sair virgem das mãos do pai para as 

mãos do marido. Qualquer ruptura desta norma podia significar a morte”244. Na 

Idade Média, a mentalidade persiste, porém sofre o hibridismo que adiciona a 

ela os conceitos cristãos não existentes na época “das cavernas”.  

                                                           
243 O Martelo das Feiticeiras (Malleus Maleficarum) foi redigido por Henry Kramer e James 
Sprenger, professores de Teologia, da Ordem dos Monges Dominicanos. Durante a Idade 
Média, o livro foi considerado a continuação popular do Segundo Capítulo do Gênesis, 
tornando-se a testemunha mais importante da estrutura do patriarcado e de como esta 
estrutura funcionava concretamente sobre a repressão da mulher e do prazer. Durante três 
séculos o Malleus foi a Bíblia dos Inquisidores e esteve na banca de todos os julgamentos. 
(KRAMER; SPRENGER, Henry; James. O Martelo das Feiticeiras, Malleus Maleficarum. Trad. 
Paulo Fróes. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos).  
244 Idem, ibidem, p. 7. 
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Isto faz gerar um novo imaginário, pautado em regras morais que não 

aceitam mais a morte como solução para um ato impensado. Todavia, nesse 

novo tipo de concepção, continua a existir um sistema que exige da mulher a 

preservação de seu corpo. Esta atitude, dentro do contexto moral cristão, 

passa a ser associada à imagem da “pureza”, sendo transmitida através dos 

tempos. O século XIX também aderiu a tal contexto e, ao reter na memória 

social este imaginário, propagou sua concepção de moral.  

Sendo assim, analisemos, principalmente, a atitude de D. Úrsula em 

relação à Helena. Como herdeira do conselheiro, a matriarca deveria primar 

pelo bem estar do clã. Porém, acima de todas as coisas, D. Úrsula havia 

herdado a responsabilidade de manter a moral familiar. Por isso mesmo, 

aquela revelação gerava um grande infortúnio. Helena era vista como a mais 

doce, digna e casta das criaturas, por isso, um ato tão “obsceno” seria 

incompatível com suas ações. 

De certa forma, esta era a opinião não somente da família Vale, mas 

também de Helena. A possibilidade de ser reconhecida como alguém de moral 

duvidosa a angustia profundamente. Esta postura de Helena parece ter relação 

com o que Ingrid Stein ressalta. A autora aborda uma temática que ela define 

como a das “mulheres marginalizadas”. Segundo ela, essas mulheres 

aparecem na obra de Machado como aquelas que não são casadas, contudo 

mantêm uma relação amorosa e dela tiram proveito financeiro. Por viverem 

nessas condições, a partir do momento em que são descobertas, passam a ser 

marginalizadas pela sociedade245.  

                                                           
245

 STEIN, Ingrid. Op. Cit., 1984, p. 90. 
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Talvez por causa desta visão social Helena tenha desenvolvido um 

comportamento tão digno. Não podemos esquecer que sua mãe, Ângela de 

Soledade, teve casa montada pelo conselheiro e passou a viver com ele depois 

de abandonar o marido. Esta atitude a torna uma das mulheres marginalizadas, 

as quais Ingrid Stein faz referência. Entretanto, o fato de conhecer a conduta 

da mãe e todos os sofrimentos causados por ela, parece ter originado em 

Helena o desejo de viver de uma maneira honesta, pautada em valores 

estabelecidos e dentro de um contexto moral. A jovem não julga a mãe, todavia 

possui consciência do mau passo que ela cometeu. Em conversa com o Dr. 

Camargo, quando o médico refere-se à Ângela, Helena ressalta: 

Era minha mãe. Não sei o que foi para o mundo; 
mas, se me perdoaram a irregularidade do 
nascimento, não creio que me pedissem em troca 
a renúncia do meu amor de filha; a lei que o pôs 
em meu coração é anterior à lei dos homens246. 

 
 
Vejamos que Helena compreende perfeitamente o conjunto de valores e 

regras impostos pela sociedade. Contudo, apesar de também aderir a esses 

mesmos valores, não adere às possíveis críticas feitas à figura de sua mãe. A 

nobreza do coração da jovem escolhe antes a compaixão e o amor filial. 

Aliás, é justamente esta nobreza de caráter que gera todas as virtudes 

da protagonista. No momento da descoberta de sua paternidade, Helena 

deseja ir ao encontro do pai e abandonar a família Vale, bem como o direito à 

herança. Mas tanto Estácio e D. Úrsula quanto Padre Melchior julgam a ideia 

insensata. Por isso não permitem a atitude da moça. Ao definir o ato da jovem 

como “orgulho”, Estácio provoca um sutil entusiasmo em Helena:  

A frase foi dita em voz baixa, mas Helena ouviu-a, 
e seus olhos fulgiram de momentânea satisfação. 

                                                           
246 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 63. 
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Atribuir a orgulho o que era vergonha e remorso, 
dava-lhe certa superioridade que a moça julgava 
não ter naquele lance247.  

 
 

Como é possível identificar, Helena parece ser a personagem mais 

dotada de valores morais. Pois estes estão inseridos na natureza da jovem e 

independem de normas impostas. Apesar de Helena ter vivido em um colégio 

de freiras e, por isso mesmo, adquirido um conjunto de conceitos 

estabelecidos, percebemos serem as atitudes da jovem praticadas a partir de 

sua própria essência moral. Seria muito mais correto e cristão à Helena 

obedecer à vontade dos “familiares”, tendo em vista que esta, como disse 

Estácio, estava amparada pela lei248. Porém, a natureza de Helena sente de 

outra maneira, para ela o correto e verdadeiramente digno era abdicar de tudo.   

Todavia, mesmo sendo uma atitude natural, a ação de Helena é o 

reflexo da concretização dos valores morais. Na realidade, todos os 

personagens da obra, com exceção do conselheiro, conduzem suas vidas de 

acordo com esses preceitos sociais. Mesmo Estácio, o herdeiro da relação 

patriarcal, senhor de tudo e, portanto, dono de suas ações, não consegue se 

sobrepor ao “esquema” moral. 

Quando o fato de Helena não ser filha do conselheiro fica esclarecido, 

Estácio ainda “vacila entre o amor verdadeiro e a conveniência”, porém, acaba 

optando por esta última e preterindo o desejo do seu coração. Ou seja, 

observamos o predomínio, acima de tudo, das relações de aparência. São elas 

que orientam a conduta dos personagens e justificam suas ações. 

                                                           
247 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 136. 
248 Nesta passagem, Estácio refere-se, indiretamente, ao testamento do conselheiro, com o 
objetivo de convencer Helena a continuar morando coma família Vale, p. 136. 
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Helena, mesmo diante de todas as qualidades que sua alma possui, 

parece ser a personagem mais preocupada em executar os valores morais. As 

ações da jovem refletem esse imaginário baseado numa conduta moral cristã 

que, no século XIX, estava intrinsecamente ligada às regras sociais. A 

protagonista, então, os cumpre com a mais digna de todas as condutas. 

 

3.2. Dissimulação ou virtude? 

 

 Apesar de todas as manifestações de Helena como exemplo de virtudes, 

há alguns momentos no romance nos quais sua dignidade é questionada. 

Apresentando atitudes que podem confundir o leitor, Helena nos fornece 

elementos que nos proporcionam interpretações ambíguas de sua 

personalidade. Algumas delas sendo, inclusive, ressaltadas por outros 

personagens.  

 Quando Helena chega à casa da família Vale, o narrador a descreve 

como um ser angelical. Todavia, Estácio percebe algo de diferente na moça, 

alguma coisa que chamou a sua atenção. 

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 causa 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 
pequeno249. 

 
 
De acordo com o comentário do narrador, percebe-se ser esta 

peculiaridade de Helena (o olhar misterioso) algo bastante significativo. Mesmo 

diante das inúmeras qualidades da moça, Estácio se detém a este pormenor. 

                                                           
249 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 21. 
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Inconscientemente, o rapaz parece identificar algo a mais. O mancebo não 

sabia das reais condições que levaram a jovem até o seio de sua família. 

Porém, parecia compreender, através do olhar de Helena, o ato falho que 

conduziria todo o enredo. “Helena surge, nesse passo, como um rascunho de 

Capitu ou de Sofia, as grandes dissimuladas machadianas que rondam o 

abismo do adultério”250.     

De fato, identificamos outro momento a nos remeter a esse contexto. 

Nele, Estácio presenciou a personalidade dúbia da irmã. Vejamos: Helena falou 

ao filho do conselheiro sobre o desejo de montar a cavalo, porém alegou não 

sabê-lo. Estácio se ofereceu para ensiná-la e a jovem aceitou. Entretanto, ao 

subir no lombo da égua Moema, “a cavaleira brandira o chicotinho, e o animal 

saíra a trote largo pelo terreiro afora”, deixando Estácio completamente 

confuso. Aconteceu, então, o seguinte diálogo entre os “irmãos”: 

- Não me dirá você, perguntou ele, por que 
motivo, sabendo montar, pedia-me ontem lições? 
- A razão é clara; disse ela; foi uma simples 
travessura, um capricho... ou antes um cálculo. 
- Um cálculo? 
- Profundo, hediondo, diabólico, continuou a moça 
sorrindo. Eu queria passear algumas vezes a 
cavalo; não era possível sair só, e nesse caso... 
- Bastava pedir-me que a acompanhasse. 
- Não bastava. Havia um meio de lhe dar mais 
gosto em sair comigo; era fingir que não sabia 
montar. A ideia momentânea de sua superioridade 
neste assunto era bastante para lhe inspirar uma 
dedicação decidida...251  
 

 
A ação de Helena pareceu ter o único objetivo de realizar um inofensivo 

desejo da moça. Mas é perceptível que para realizá-lo, a jovem usou a 

dissimulação. Como ela mesma identificou, o ato foi um “cálculo”, algo 

programado. Se somarmos a este ato o olhar “sonso” de Helena, citado pelo 
                                                           
250 LÊDO IVO. Teoria e celebração: ensaios. São Paulo: Duas Cidades, 1976, p. 61. 
251 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 36. 
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narrador, identificaremos pequenos elementos a nos direcionar para 

interpretações complexas acerca da protagonista. As ações da moça parecem 

inocentes, como ela conceitua: “travessuras”. Todavia, até que ponto estas 

ações seriam apenas caprichos? 

Para abordarmos esta questão, faz-se necessário ressaltarmos alguns 

comentários feitos acerca da mulher, pois ao longo dos tempos, a ela foram 

associadas as mais diversas interpretações. Nos primórdios da humanidade, 

houve sociedades que não utilizavam a força física e, por isso mesmo, a 

mulher desempenhava um papel central. Já na Grécia antiga acreditava-se ser 

Géia, a Mãe Terra, a criadora do mundo, enaltecendo a figura feminina252. Ou 

seja, existiram épocas nas quais a mulher tinha certa valorização. Porém, a 

imagem mais predominante a respeito do ser feminino foi aquela disseminada 

na Idade Média, pelos padres inquisidores. 

Durante esse período, houve uma enorme misoginia e a mulher era vista 

como a representação de todo mal. Para os padres inquisidores da época, por 

ter nascido Eva de uma costela torta de Adão, nenhuma mulher poderia ter 

atitudes retas, pois sua origem estava ligada a uma linha curva (no caso, a 

costela)253. Essa mentalidade foi iniciada no final do século XIII e propagada 

por vários séculos. Por isso, muitas mulheres foram consideradas bruxas e 

queimadas na fogueira. Por terem um saber próprio e o domínio do preparo de 

algumas “beberagens”, essas mulheres, consideradas curadoras, eram 

facilmente associadas à feitiçaria254.  

                                                           
252 KRAMER; SPRENGER, Henry; James. O Martelo das Feiticeiras, Malleus Maleficarum. 
Trad. Paulo Fróes. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Tempos, p. 5, 8. 
253 Idem, ibidem, p. 15. 
254 Idem, ibidem, p. 14. 
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Adicionada aos conceitos cristãos desenvolvidos pela Igreja Católica, 

essa mentalidade originou um imaginário que fazia da mulher um ser 

perseguido e injustiçado. Isto porque durante a Idade Média, entre as classes 

populares, havia grande transgressão sexual. Assim, os padres inquisidores 

passaram a associar essa prática desmedida do sexo à transgressão da fé. 

Sendo aquela que trazia a semente do pecado, pois “graças à sedução da 

mulher, o homem cede à tentação da serpente e o casal é expulso do 

paraíso”255, era preciso punir a mulher por tudo isso. A partir deste contexto: 

A mulher é vista como a tentadora do homem, 
aquela que perturba a sua relação com a 
transcendência e também aquela que conflitua as 
relações entre os homens. Ela é ligada à 
natureza, à carne, ao sexo e ao prazer, domínios 
que têm de ser rigorosamente normatizados: a 
serpente, que nas eras matricêntricas era o 
símbolo da fertilidade e tida na mais alta estima 
como símbolo máximo de sabedoria, se 
transforma no demônio, no tentador, na fonte de 
todo pecado. E ao demônio é alocado o pecado 
por excelência, o pecado da carne256.  
 

 
 Desta forma, não havia como dissociar essa atmosfera de pecado à 

imagem da mulher. De acordo com o imaginário do medievo, era ela quem 

conduzia todo o mal. 

 Em Helena, verificamos os resíduos desse imaginário. Quando o Padre 

Melchior percebe o sentimento carnal de Estácio pela irmã, o sacerdote age de 

forma compreensiva, tentando, inclusive, isentar o jovem da culpa. 

Quis a fortuna que entre vocês dois não houvesse 
a imagem da infância e a comunhão dos primeiros 
anos; que, em plena mocidade, passassem, do 
total desconhecimento um do outro, para a 
intimidade de todos os dias. Esta foi a raiz do mal. 
Helena apareceu-te mulher, com todas as 
seduções próprias da mulher, e mais ainda com 
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as de seu próprio espírito, porque a natureza e a 
educação acordaram em a fazer original e 
superior257. 

 
Ou seja, Melchior não apresenta uma postura de inquisidor. Antes, 

procura compreender as condições nas quais os jovens se encontraram. A 

atitude do sacerdote reflete uma conduta verdadeiramente cristã, pois não é 

cruel ao mencionar o amor existente entre os “irmãos”. Mas ao descrever 

Helena, as palavras de Melchior acabam nos remetendo facilmente ao 

imaginário medieval. Segundo o padre, Helena possuía as “seduções próprias 

da mulher”.  

Vejamos nesta passagem a presença do resíduo. Melchior não julga a 

jovem como uma bruxa cheia de feitiços, todavia, não podemos esquecer que 

seduzir também significa “desencaminhar”. Portanto, conscientemente ou não, 

o padre deixa transparecer a crença medieval, enaltecedora da imagem 

feminina como aquela a exercer fascínio. Dentro deste conceito, é como se a 

“culpa” pelo despertar do amor carnal fosse muito mais de Helena. Ou seja, a 

sua sedução natural fez surgir o amor no “irmão”. 

Porém, não nos esqueçamos que no século XIX, a sedução feminina 

contava com a conivência do sexo masculino para exercer sua manifestação. A 

beleza da mulher, por suas vestimentas e acessórios, pelas linhas perfeitas do 

rosto ou por suas curvas corporais bem definidas, chamava a atenção dos 

homens e era também estimulada por eles.    

A sociedade encarrega a mulher do papel de 
principal responsável pela manutenção da moral 
vigente e, naturalmente, reconhece e fomenta 
nela as qualidades necessárias para tal. Ao 
mesmo tempo, da mulher se exige que 
desenvolva uma série de outras propriedades que 
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a tornem atraente, sedutora, que a transformem 
enfim num objeto desejável258. 

 
 

Desta forma, havia uma evidente contradição com a mentalidade de 

pureza e castidade da época. Isso gerava um grande conflito na mente 

feminina, pois a mulher precisava manter seus valores morais, porém, era 

necessário tranformar-se nesse objeto de desejo. 

Entretanto, bem antes do século XIX já havia a exaltação da beleza 

feminina como recurso a atrair o homem. No Brasil agrário, originou-se a 

mentalidade que atribuía ao homem ser o sexo forte, enquanto a mulher seria o 

sexo belo. Sobre este contexto, Gilberto Freyre destaca: 

O culto pela mulher, que se reflete nessa etiqueta 
e nessa literatura, e também numa arte 
igualmente erótica – uma música açucarada, uma 
pintura romântica, cor-de-rosa, uma escultura sem 
outra coragem que a do gracioso, a não ser a do 
nu (mas não o puro, e sim o obsceno); esse culto 
pela mulher, bem apurado, é, talvez um culto 
narcisista do homem patriarcal, do sexo 
dominante, que se serve do oprimido – dos pés, 
das mãos, das tranças, do pescoço, das coxas, 
dos seios, das ancas da mulher, como de alguma 
coisa de quente e doce que lhe amacie, lhe excite 
e lhe aumente a volutuosidade e o gozo. O 
homem patriarcal se roça pela mulher macia, 
frágil, fingindo adorá-la, mas na verdade para 
sentir-se mais sexo forte, sexo nobre, mais sexo 
dominador259.  

 
 

Como já mencionamos neste trabalho, a sociedade do século XIX ainda 

mantinha o sistema patriarcal, por isso, as mulheres continuavam sendo vistas 

como propriedade masculina. Porém, neste período, a beleza da mulher e toda 

sua sedução eram utilizadas para exibir o poderio do homem. Tendo em vista o 
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 STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, 
p. 92. 

259 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: Decadência do patriarcado e desenvolvimento 
urbano. Apresentação de Roberto Da Matta. 16ª ed. São Paulo: Global, 2003, p. 212-213. 



127 

 

fato da mulher não poder manter-se por conta própria, estava implícito que 

quanto mais bela fosse vista pela sociedade, maior era a posse de bens 

materiais do seu marido, pai ou irmão. Isso gerava a cobiça dos outros homens 

e até mesmo a inveja, sendo esses dois elementos vistos como ascensão para 

o homem “dono” de determinada mulher. 

Ingrid Stein refere-se aos comentários de Sigmund Freud para explicar 

como a mulher se comporta diante desse sistema. Para Freud, há certo 

narcisismo na sexualidade feminina, pois há na valorização da própria beleza 

um prazer que indeniza a mulher de sua limitada liberdade social260. Por isso 

as mulheres machadianas, na sua maioria, cedem aos caprichos masculinos. 

Na verdade elas estão cedendo à sua própria satisfação. Stein ainda enaltece 

a “agudeza de Machado de Assis na observação psicológica humana”261, pois 

segundo ela, o autor estava abordando fatos que só mais tarde seriam 

pesquisados por Freud. 

Mas ainda é o homem o maior estimulador desse universo da beleza, se 

analisarmos o contexto do século XIX. Quando Salvador reencontra Ângela e 

Helena, sendo esta ainda criança, o pai não deixa de perceber a elegância da 

menina: “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!”262. Então, Salvador afirma à Ângela: “fez bem, [...] deu-lhe um pai 

melhor do que eu”263. Ele ainda tem tempo de olhar a ex-mulher: “reparei então 

                                                           
260 Apud: STEIN, Ingrid. Figuras Femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1984, p. 96. 
261 Idem, ibidem, p. 99. 
262 ASSIS, Machado de. Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 131. 
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que ela própria se transformara; trajava com elegância e estava superiormente 

bela”264.  

Vejamos que para Salvador o bom pai e o bom marido é aquele que 

possui condições de manter a família na abastança. Através dela a mulher 

desenvolvia ainda mais sua beleza e ressaltava o poder do homem. Isso 

gerava o respeito da sociedade. 

Toda essa valorização estética, bem como o seu incentivo, gera uma 

conclusão: a beleza seduz naturalmente. Diante disso, como culpar Helena por 

despertar fascínio? Obviamente esse imaginário que culpa a mulher por todos 

os desvios morais é fruto de um sistema repressor surgido na Idade Média. 

Porém, os resíduos desse sistema permaneceram e continuaram a se 

desenvolver através de uma ideologia injusta e, por muitas vezes, hipócrita. 

Pregava-se a pureza, a castidade, o recato, todavia exigia-se a sedução.    

Assim, a mulher percebia a necessidade de encantar não somente 

através da beleza estética, mas também de atitudes, gestos, olhares e 

gracejos. A partir desses elementos a mulher desenvolvia um conjunto de 

regras utilizadas para convencer o homem a realizar seus desejos. Pois estas 

eram as únicas “armas” que ela dispunha diante de uma sociedade patriarcal e 

dominadora. 

Helena, em diversos momentos do romance, precisou aderir à 

dissimulação. Mesmo conhecendo a verdade dos fatos, não poupou esforços 

para “camuflar” seus sentimentos por Estácio. Em uma conversa com o filho do 

conselheiro, Helena se deixou guiar pela emoção e reconheceu amar muito, 

mas ainda assim, conseguiu reverter o ato, sugerindo a Estácio ser este 
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sentimento dedicado a outro homem. Essas atitudes dúbias refletem uma 

personalidade cheia de conflitos. Logo após um passeio a cavalo feito por 

Helena e Estácio, a moça confessa ter a alma num turbilhão e isso desperta a 

curiosidade do filho do conselheiro.  

Faz-se necessário ressaltar que durante todos esses momentos, o leitor 

não sabe da existência de Salvador. Estácio e a família dele também não. Por 

isso mesmo, o enredo nos prende a cada página. Descobrir os segredos do 

espírito de Helena é o elemento mais atrativo. Pois o contexto da informação 

torna-se mais curioso por existir uma intensa angústia, observada nas palavras 

da jovem.  

Há ainda outro elemento a tornar a intriga mais perturbadora: os 

passeios de Helena. Somente o pajem, Vicente, a acompanha nessas saídas 

matutinas. Todavia, o narrador não nos antecipa o significado delas. Porém, 

quando o leitor decifra este “enigma”, é onde pode surgir a interpretação 

negativa a respeito de Helena. Para efetuar seus encontros com Salvador, 

desde o primeiro momento, Helena usa de estratagemas que impedem aos 

outros personagens a real interpretação dos fatos. 

Em mais um passeio a cavalo, Helena e Estácio percebem a existência 

de uma casa humilde: 

Havia efetivamente, cerca de quatro minutos 
adiante, à esquerda da estrada, uma casa de 
insignificante aparência, sobre cujo telhado 
flutuava uma bandeira azul presa a uma vara. 
Estácio conhecia a casa, mas era a primeira vez 
que via a bandeira. Helena pediu-lhe a explicação 
daquele apêndice265. 
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Estácio disse a ela que fosse até lá para saber. Helena aproveitou a 

brincadeira do irmão e seguiu em direção da casa. Ele a acompanhou.   

A porta estava meio aberta. Havia absoluta 
solidão, aparente ao menos. Quando eles lhe 
passaram pela frente, a porta abriu-se, mas se 
alguém espreitava por ela, ficou sumido na 
sombra, porque ninguém de fora o viu. 
Cerca de cinco braças adiante, Estácio resolveu 
definitivamente regressar, e Helena não opôs 
objeção nenhuma. Torceram a rédea aos animais 
e desceram. 
- Não poderei falar à bandeira? Perguntou a 
moça. Deixe-me ao menos dizer-lhe adeus. 
Tinha já tirado da algibeira o seu fino lenço de 
cambraia; agitou-o na direção da casa. Quis o 
acaso que a bandeira, até então quieta, se 
movesse ao sopro de uma aragem que passou. 
- Vê como ela me respondeu? Não se pode ser 
mais cortês! Exclamou Helena, rindo266. 
 

 
Analisemos todas as atitudes da protagonista. Helena sabe 

perfeitamente ser a casa de propriedade de Salvador. E sabe mais ainda ser a 

bandeira azul o sinal combinado entre eles para promover os encontros. 

Contudo, Helena faz questão de perguntar a Estácio qual o significado daquele 

“apêndice”. Helena parecia precisar ter a certeza de que Estácio não possuía 

nenhum conhecimento sobre a situação. De maneira inteligente e astuta, a 

jovem despista o irmão e ainda encontra tranquilidade de espírito para acenar à 

bandeira. O acenar de Helena não era à bandeira, mas a Salvador, que 

naquele momento devia estar aguardando uma manifestação da filha. 

Entretanto, interpretar a ação de Helena como algo arquitetado só nos é 

permitido pela forma como o narrador conduz o enredo. Ao descobrir a 

identidade do pai de Helena, o leitor faz um retrospecto de todas as ações da 

jovem, para verificar se ela, em algum momento, agiu “de má fé”. Porém: 
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O retrospecto é, por si mesmo, contraditório: 
indesejado pela protagonista, moça de caráter 
confessadamente irrepreensível e foco da 
simpatia da obra, é induzido pelo narrador, que, 
com cuidado, dissemina mistérios pela intriga, 
simultaneamente sugerindo que se volte a eles 
para melhor entender a ação apresentada. 
 

 
Há então o atrito entre a personagem e o enredo. O narrador parece 

sugerir ser Helena dona de inquestionáveis virtudes, mas também detentora de 

uma postura dissimulada e mentirosa. Descobrir a identidade de Salvador 

significava descobrir a própria identidade de Helena. Regina Zilberman define 

essa ação como “desmascaramento”267. A descoberta da verdade põe em 

dúvida a honestidade do caráter de Helena, por isso a heroína teme a situação. 

Na interpretação da jovem, a família Vale poderia alegar que as suas atitudes 

foram praticadas visando benefícios materiais, alicerçados nos direitos 

adquiridos pelo testamento do conselheiro. Desta forma, sua postura 

desinteressada perderia a credibilidade, podendo interferir no afeto daqueles a 

quem amava.   

Embora seu destino seja decidido sempre em 
instâncias superiores – o abandono de Salvador 
por Ângela, a adoção do conselheiro, a aceitação 
dos termos do testamento após a insistência do 
pai – é ela quem sofre as consequências e precisa 
se justificar. Por mais que as ações enumeradas 
sejam atenuantes, permanece um resíduo pelo 
qual é responsável: prestou-se à farsa, aceitou as 
condições, agiu de forma dúbia, querendo ou não 
seduziu Estácio; além disso, as testemunhas que 
poderiam defendê-la morreram (Ângela e o 
conselheiro) ou desaparecem (Salvador). Não 
dispõe de nenhum álibi e outros depoimentos 
favoráveis procederiam dos diretamente 
interessados, como Estácio e D. Úrsula, 
carecendo de força legal. Fica, assim, entregue a 
si mesma e à sua parcela de culpa268.  
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Ou seja, o enredo nos apresenta uma protagonista preocupada em 

manter sua imagem moral, entretanto, em alguns momentos, sua conduta 

proporciona a desconfiança do leitor. Ivan Teixeira, alicerçado (segundo ele) 

nas palavras do próprio Machado de Assis, ressalta haver na obra machadiana 

uma natureza social a se opor à natureza da alma. O crítico afirma: 

Para viver bem com a natureza social, o indivíduo 
tem que saber orientar as manifestações da outra 
natureza, constituída de sentimentos 
espontâneos. Essa orientação dá-se pelo cálculo 
e resulta em mentiras, máscaras, simulações. Tal 
constatação tornar-se-á mais dolorosa nas obras 
da segunda fase, mas já constitui o núcleo 
filosófico da primeira269.  
 
 

Há uma evidente relação de conflitos. Helena apresenta uma alma 

inclinada para a verdade, as atitudes dignas e o excesso de valor moral. 

Entretanto, a vida diária requer a prática de ações duvidosas, sendo elementos 

facilmente associados a uma conduta negativa. Pois para manter a farsa 

Helena precisa ser oblíqua. Segundo Ivan Teixeira, Helena, juntamente com A 

Mão e a Luva e Iaiá Garcia são romances definidos como “retratos de mulher”, 

sendo a psicologia complicada das personagens femininas destes romances, a 

“resultante da mencionada complicação entre o social e o natural”270. 

Porém, no romance Helena, esta ação que enaltece as ambiguidades 

morais não é inerente apenas à protagonista. Se analisarmos a postura de 

outros personagens, verificaremos serem eles repletos de ambivalências. 

O conselheiro Vale, com sua postura mundana, realizava seus desejos 

sem preocupar-se muito com a moral estabelecida pela sociedade. Contudo, 

em algumas vezes “ouviu o padre, e prometeu o que este exigia, mas foi 
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promessa feita na areia”271. Assim, o conselheiro demonstrava, ao mesmo 

tempo, a volúpia da carne e a consciência moral. Já Salvador apresenta, por 

duas vezes, um coração nobre, abdicando da convivência com a filha. 

Entretanto, sua digna atitude visava também o conforto da jovem. Em outro 

contexto, Mendonça põe fim ao noivado com Helena, por temer a acusação de 

interesseiro, porém, o narrador ressalta que não sendo funcionário público, 

somente um bom casamento o “salvaria” do trabalho exacerbado e da sua 

condição humilde.  

Assim, constatamos o envolvimento de alguns personagens numa teia 

moral ambígua e complexa. Há um grande esforço no intuito de agirem da 

maneira mais correta. Todavia, quando o leitor opta pelo retrospecto das 

ações, percebe significativas “máculas” nas condutas desses personagens.   

Ao lado deles há ainda Estácio. O jovem é definido, juntamente com 

Helena, como um exemplo de virtudes, mas não podemos esquecer que o 

maior pecado do romance é cometido por ele: amar a irmã. Estácio não 

conhece a verdade, por isso mesmo, deveria “castrar” seus sentimentos. 

Todavia, o mancebo age de maneira contrária. Faz questão de passar mais 

tempo em casa e não dispensa um passeio a cavalo com a irmã. Além disso, 

foi ele quem mais se opôs ao casamento de Helena com Mendonça. 

Se o jovem rico e talentoso filho do conselheiro 
Vale, com fundas raízes na tradição patriarcal 
luso-brasileira, não precisa temer por seu 
passado, nem pelo futuro, antecipado pela 
carreira política que começa a trilhar, por outro 
lado, ele oculta a paixão mais condenável: a 
atração que sente por Helena, de natureza 
incestuosa, mascarada por um temperamento 
doméstico e um coração generoso272. 
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Apesar de sua atração por Helena não ter sido algo programado, 

percebemos a presença de um desvio moral. O incesto é completamente 

incompatível com a mentalidade cristã, por isso Estácio recusa-se a admitir o 

amor que sente por Helena. O rapaz somente compreende o fato quando o 

Padre Melchior chama a sua atenção.     

A questão do incesto é a temática da obra. Todos os conflitos da intriga 

surgem devido a este elemento. O romance parece ter sido composto para 

abordar profundamente os valores cristãos. Para isso Machado de Assis fez 

uso não somente das regras do catolicismo, dos sistemas sociais (o modo 

patriarcal de viver), da atuação direta da Igreja (representada pelo Padre 

Melchior), mas também de uma temática polêmica, advertida na Bíblia, como já 

citamos neste trabalho273. 

Porém, é importante ressaltar que na Antiguidade Grega Clássica o 

incesto já era concebido como algo inadequado. Claude Lévi-Strauss afirma 

que a proibição do incesto na Grécia constitui o passo fundamental para 

realizar-se a passagem da natureza à cultura274. Inclusive, o tema foi abordado 

na literatura com a tragédia Édipo Rei, no qual o oráculo decretou que o 

monarca de Tebas mataria o pai e casaria com a mãe, sendo em vão todos os 

esforços de Édipo para não consumar o incesto e o parricídio275. 

Na passagem da Antiguidade para a Idade Média, essa mentalidade não 

se dissipou, entretanto, foi adicionada a novos conceitos, definidos pela Igreja 

Católica. Desta forma, podemos sugerir não haver civilização, como afirma 
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135 

 

Peter Burke, que “consiga livrar-se da tendência global para a mistura e a 

hibridização”276. Por mais diferentes que sejam as civilizações, determinadas 

mentalidades não se perdem e passam de uma época para a outra sofrendo 

mutações, adicionando ou abstraindo conceitos, modificando o cotidiano social, 

porém sem permitir que aquela determinada mentalidade se dissolva por 

completo. Nesse momento, surge o resíduo a remanescer cheio de vigor. 

Entretanto, é interessante notarmos o processo de transformação pelo 

qual passa o imaginário social. A mentalidade que recrimina a prática do 

incesto pode ser observada na Grécia Antiga pagã, porém, a incorporação do 

cristianismo na Idade Média ratificou a crença nessa mentalidade e gerou um 

novo imaginário. Este foi disseminado por toda Europa e repassado para 

épocas posteriores. O Brasil do século XIX aderiu a esses mesmos conceitos, 

observados na obra Helena. 

Contudo, a comparação é inevitável. Ao chamar a atenção de Estácio 

para o pecado eminente, o Padre Melchior enfatiza: 

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 atuação 
teatral; mas o que a moral e a religião reprovam, 
não deve achar guarida na alma de um homem 
honesto e cristão.  

 

Vejamos: Édipo Rei também condena o incesto, mas para a moral cristã, 

representada por Melchior, esta prática era repugnante o suficiente para sequer 
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ser abordada em um contexto literário. Sendo assim, cabe ao sacerdote 

exterminar o gérmen funesto, evitando a desgraça de Estácio e Helena. 

Contudo, os esforços do padre não obtiveram êxito. Apesar de ter 

afastado a possibilidade de Helena e Estácio consumarem o pecado, Melchior 

não conseguiu “salvar” Helena de sua própria perturbação espiritual. Como é 

de nosso conhecimento, o amor dos jovens não consistia num pecado 

verdadeiro. Entretanto, o infortúnio estabelecido na alma de Helena era fato 

real e este não foi possível reverter. 

Exatamente quando a angústia de Helena atinge o ápice, verificamos 

mais profundamente sua postura virtuosa. É também o momento no qual 

compreendemos muitas de suas atitudes no decorrer do romance. Helena age 

de forma dúbia por necessidade. Se houve dissimulação e mentira foi pelo fato 

dessas características serem essenciais para a sua sobrevivência. 

Ao chegar a casa após descobrir a existência de Salvador, Estácio tinha 

o espírito mergulhado em dúvidas. Seu desejo era recolher-se ao quarto, mas a 

ação não foi possível, pelo fato de Helena e D. Úrsula o esperarem para o 

almoço.  

Durante o almoço, Estácio procurou observar 
Helena; trabalho ocioso, porque o rosto da moça, 
se alguma coisa traía nessa ocasião, eram as 
alegrias inefáveis da família. Ela própria servia por 
suas mãos a Estácio e D. Úrsula; inexcedível na 
atenção com que sabia repartir-se entre os 
convivas, não o era menos no carinho, e na graça. 
Nos olhos parecia estampada a ignorância do mal, 
e o sorriso era o das almas cândidas. Poder-se-ia 
atribuir àquela criatura de dezessete anos 
corrupção e hipocrisia? Estácio envergonhou-se 
de tal ideia; sentiu as vertigens do remorso277. 

                                                           
277 ASSIS, Machado de.  Helena. 25ª Ed. São Paulo: Ática, 2008, p. 109. 
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Depois do almoço, Helena vai ao encontro de Estácio, no quarto do 

jovem. Ele retira da parede o quadro que ganhou de presente da irmã, mostra-

o à Helena e ela indaga: 

- Que é?  
A única resposta de Estácio foi estender o dedo 
sobre a misteriosa casa reproduzida na paisagem. 
Helena olhou alternadamente para o desenho e 
para o irmão. A expressão interrogativa e 
imperiosa deste fê-la atenta no ponto indicado. 
Súbito empalideceu; os lábios tremeram-lhe como 
a murmurar alguma coisa, mas a alma falou tão 
baixo que a palavra não chegou à boca. Durou 
aquilo poucos instantes. A angústia lia-se no rosto 
dos dois; a moça, para ocultar a sua, cobriu os 
olhos com as mãos. O gesto era eloquente; 
Estácio lançou para longe de si o quadro, com um 
movimento de cólera. Helena atirou-se para o 
corredor278.   

 
 

Helena não consegue se defender da acusação. O narrador descreve 

detalhadamente as ações da protagonista, permitindo-nos observar o impacto 

causado pela descoberta. Se Helena fosse de fato dissimulada, teria agido de 

maneira tão aflita? As reações naturais de seu corpo demonstram o profundo 

golpe sofrido pela alma da personagem.  

Apesar das origens de seu nascimento, da conduta da mãe e das 

condições nas quais passou a fazer parte da família do conselheiro, Helena 

apresenta uma postura extremamente conservadora. Durante todo o romance, 

esforça-se para manter sua imagem “imaculada”. A personagem parece ter 

consciência de que a dignidade de seu caráter é o único bem a 

verdadeiramente possuir. Por isso, a indagação de Estácio dilacera seu 

espírito. 

                                                           
278 Idem, ibidem, p. 110. 
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A partir desse momento os fatos são desvendados. Estácio e o Padre 

Melchior procuram Salvador e este os relata toda a verdade. A família perdoa a 

heroína e sugere manter tudo da mesma maneira, pois revelar os 

acontecimentos à sociedade seria uma atitude desastrosa, tendo em vista os 

fortes conceitos morais que imperavam naquele período. Apesar de todo o 

conhecimento religioso adquirido no colégio de freiras, a dignidade do caráter 

de Helena vinha-lhe da natureza. A moral cristã apenas a lapidou. Desta forma, 

ao ver a mentira tornar-se pública, a moça não resiste à intensidade dos fatos e 

seu espírito cai em prostração. 

Melchior percebe e, em conversa com Estácio, ressalta: “a posição em 

que estes acontecimentos a deixaram, repugna-lhe mais que tudo. Prefere a 

miséria à vergonha, e a ideia de que interiormente não a absolvemos, é o 

verme que lhe fica no coração”279. A situação torna-se ainda mais complicada 

quando Helena recebe a notícia da fuga de Salvador, que agiu assim para 

poupá-la do escândalo.  

Como nos é permitido observar, o grande conflito do romance é 

desenvolvido por causa do valor moral. Pois não sendo Helena e Estácio 

irmãos, nada deveria impedi-los de contrair núpcias. O amor era real e o 

incesto um mito. Todavia, suportar acontecimentos tão ferozes seria demais 

para o espírito puro e sensível de Helena. 

Como consequência dessa postura ocorre a morte da heroína. Não há 

doença aparente. O que observamos é a depressão de espírito da 

personagem, desenvolvendo a ação fatal. De acordo com Marciano Vidal, o 

homem é o responsável por suas ações, “por ser dotado do livre-arbítrio e do 

                                                           
279 ASSIS, Machado de. Op. Cit., 2008, p. 136. 
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domínio de seus próprios atos. A dignidade e a dignificação de toda pessoa 

são o ponto de partida (dignidade) e a meta (dignificação) do caminho moral 

cristão”280. Ou seja, as escolhas do homem devem ser atribuídas somente a 

ele, não há interferência divina.  

Entregar-se à tristeza e à angústia foi escolha de Helena. Estácio, D. 

Úrsula e o Padre Melchior já tinham perdoado a moça e compreendido sua 

posição. Não havia o que temer. Mas Helena não entende desta maneira e, 

aos poucos, vai perdendo a vivacidade da alma. Para ela, existiria sempre o 

fantasma da dúvida. Sua inocência não poderia ter sido forjada? Quem 

garantia a verdade dos fatos relatados por Salvador? Como provar que ela não 

agiu em seu próprio benefício? Para Helena, estes questionamentos estariam 

sempre “rondando” a imaginação da família do conselheiro.  

Com o objetivo de resolver esta problemática social, jurídica, amorosa e, 

acima de tudo, moral, o narrador encarrega-se de eliminar Helena, pois havia 

regras sociais capazes de influenciar profundamente o desenvolver dos fatos. 

E Machado de Assis sabia disso. Ao legitimar Helena, o conselheiro repartiu “o 

capital familiar com uma estranha. Este é um pecado imperdoável na literatura 

do século XIX[...]”. Por isso, a morte de Helena parece ser a melhor opção. O 

capital continuaria “intocado e dentro do clã legítimo”281, a imagem da família, 

mesmo um pouco “manchada” pelo adultério do conselheiro, ainda manteria 

um status exemplar, e Helena seria sempre lembrada como a representação da 

candura, da castidade, dos gestos carinhosos e da virtude imaculada.  

                                                           
280 VIDAL, Marciano. Nova Moral Fundamental, o lar teológico da ética; trad. Roque Frangiotti, 
Mário Gonçalves, Benôni Lemos. Aparecida, Sp: Editora Santuário; São Paulo: Paulinas, 2003, 
p. 256. 
281 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: Um estudo do imaginário em José de Alencar e 
Machado de Assis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária: Fundação Biblioteca Nacional, 
2008, p. 251. 
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Em síntese: o moralismo seria a solução. O próprio Machado de Assis 

compôs Helena de forma a estabelecer esse paradigma. Pelo fato de possuir 

uma personalidade intensamente virtuosa, Helena apresenta um espírito 

conformado. Questionou em algum momento, mas no final, optou por 

obedecer. As escolhas de sua vida estavam sempre nas mãos de terceiros, 

cabendo a ela apenas cumpri-las. Helena resignava-se a essas ações. 

Para Regina Zilberman, Machado de Assis não poderia ter imaginado 

Helena de maneira diferente. Porque “se quisesse avançar e assumir outros 

riscos teria de exigir mais da heroína, forçando-a a tomar decisões que 

fraturassem o universo fechado em que se encerrara”282. Mas ele deixa de 

fazê-lo, pois segundo a autora, “seu público não suportaria o confronto com 

uma Helena emancipada”283.     

Ou seja, as mulheres, durante o Romantismo (não podemos esquecer: 

Helena faz parte deste período), formavam, ao lado dos estudantes, a grande 

maioria do público leitor. “Mulheres jovens e sonhadoras, ainda tiranizadas pela 

mão de ferro do pater famílias, mas já vivendo as primeiras aventuras da 

libertação – como a grande aventura espiritual de ler”284. Algumas raras 

mulheres percebem a leitura como um veículo capaz de transformar a 

realidade285. Essas mulheres passam a compreender as transformações 

sociais e a questionar, mesmo que apenas interiormente, os conceitos da 

época.  

                                                           
282 ZILBERMAN, Regina. Helena: um caso de leitura. Estética da recepção e história da 
literatura. São Paulo: Ática, 1989, p. 88. 
283 Idem, ibidem. 
284 MACHADO, Ubiratan. A vida literária no Brasil durante o romantismo. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2001, p. 39. 
285 Idem, Ibidem, p. 40. 
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Por isso mesmo as heroínas brasileiras, como Aurélia Camargo, de 

Senhora, despertavam a admiração de nossas jovens. A independência dessas 

personagens gerava uma atmosfera de esperança nas meninas 

(principalmente) do século XIX. “A maioria das leitoras, porém, identificava-se à 

personagem literária feminina apenas como catarse: fuga da realidade, sonho, 

evasão”286. Sendo assim, “vivenciar” Helena enquanto exemplo de virtude era 

permitido, todavia, a conduta da personagem não poderia fugir a este padrão.     

Como já mencionamos, Machado ressaltava o gosto do seu público. Por 

isso mesmo, seria incompatível com o imaginário formado na época a 

protagonista agir de forma tão independente. Devemos lembrar que a literatura, 

assim como todo texto destinado ao público, pode exercer uma forte influência 

na sociedade. “Os escritores são os melhores intérpretes do sentimento 

popular”287. Sendo assim, Helena deveria agradar ao público feminino, mas não 

poderia esquecer, também, o domínio exercido pela mentalidade patriarcal, que 

não admitia um desvio de conduta das suas meninas, mães e matronas. Por 

isso mesmo seria inadequado desenvolver determinadas atitudes em nossa 

protagonista.   

É interessante notarmos também como a moral cristã está presente nos 

momentos finais da obra. Helena, em algumas passagens, ressalta o desejo de 

morrer, todavia, quando o fato é consumado, não há nenhuma referência ao 

suicídio.  

Se esta morte não pode ser considerada legal ou 
moralmente um suicídio, destino vetado pelos 
valores católicos dominantes do livro, é inegável 
que, embora triste, parece ser a melhor opção 

                                                           
286 Idem, ibidem, p. 39. 
287 Idem, ibidem, p. 32. 
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para os conflitos que, nos capítulos finais, afloram 
com evidente nitidez288.  

 
 

Os fatos enveredam por um caminho naturalmente programado. Helena 

apresenta uma tristeza profunda, entrega-se a ela, definha e morre. Não há 

questionamentos ou explicações. Assim, o suicídio é camuflado, pois era 

inconcebível. O enredo, então, retorna ao ponto inicial, quando havia uma 

morte na família Vale e a cobiça de terceiros por uma fortuna.  

Talvez o leitor preferisse um “final feliz”, pois como é sabido por todos, o 

incesto mencionado na obra não é real. Todavia, a moral do século XIX 

inviabiliza este desfecho. As convenções sociais eram suficientemente fortes 

para abstrair um final agradável ao sentimentalismo romântico, portanto, 

Helena precisava morrer. 

Entretanto, ao leitor fica a imagem de uma personagem construída de 

modo a enaltecer a nobreza de uma alma, acima de todas as coisas. Durante o 

enredo, ela obedeceu à vontade de dois pais, mesmo não concordando com 

ambos. Como membro de uma sociedade cristã e católica, exerceu seu papel 

de forma digna e não questionou os fundamentos das instituições sociais. Ao 

abdicar do amor de Estácio, enalteceu a fortaleza de espírito, demonstrando o 

quanto era capaz de se sacrificar.  

Se foi dissimulada ou mentirosa, o fez por necessidade, tendo em vista 

fazer parte de um sistema dominador, que enaltece a condição masculina e os 

bens da fortuna. Todavia, a suposta “malícia” de Helena nunca prejudicou a 

outros, apenas serviu como elemento adicional às suas próprias angústias.  

                                                           
288 MACHADO, Ubiratan. A vida literária no Brasil durante o romantismo. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2001, p. 76. 
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Machado de Assis compôs uma personagem única. Dona de qualidades 

evidentes e virtudes inquestionáveis, a heroína não nos deixa dúvidas quanto à 

dignidade de seu caráter. Há momentos nos quais o leitor é induzido a 

questionar a conduta da protagonista, entretanto, são lapsos de interpretação 

negativa, pois logo o narrador se encarrega de nos contar um novo 

acontecimento a nos convencer da imagem ilibada da moça. 

A beleza dos traços físicos, a delicadeza dos modos, a tradição católica 

e as regras sociais foram os principais elementos utilizados para compor 

Helena. Todavia, seus maiores encantos estão nas qualidades naturais de sua 

alma, reproduzidas através de nobres virtudes, que cristalizaram sua imagem e 

admiraram o leitor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No encerramento desta pesquisa, ressaltaremos algumas considerações 

acerca dos aspectos abordados no desenvolvimento desta investigação. Tendo 

em vista significativas evidências, constatamos ser a obra Helena, de Machado 

de Assis, um apanhado literário a enaltecer a presença dos valores morais 

cristãos, como remanescências da Idade Média. 

Tomando por base a Teoria da Residualidade, identificamos no romance 

um acervo de possibilidades a nos transmitir uma mentalidade que foi originada 

no medievo. Sendo estas impressões percebidas através do contexto histórico 

e social, dos costumes e sistemas políticos, bem como de ideologias e crenças 

inquestionáveis.  

No primeiro capítulo, fizemos uma análise das obras machadianas da 

primeira fase, objetivando constatar as similitudes existentes entre elas e os 

aspectos que melhor definiam a sociedade do século XIX. Comprovamos 

serem esses romances um espelho da ideologia existente nesse período, 

principalmente no que concerne às posturas religiosas. A chamada “família 

brasileira” seguia um comportamento padrão, ditado por uma doutrina 

denominada cristianismo, que tinha como base os fundamentos da Igreja 

Católica. Dentro desse contexto, a moral e os bons costumes eram exigidos de 

forma enfática, não cabendo um desencaminhamento social. 

Através das posturas de personagens como Helena, D. Úrsula, Estela e 

Padre Melchior, identificamos uma mentalidade a não questionar os diversos 

conceitos apregoados por essa ideologia moral e dominante. De forma muito 

natural, conscientemente ou não, a sociedade abordada nessas obras 



145 

 

apresentava manifestações coletivas similares, refletindo um modo de agir e 

pensar inerente ao contexto histórico enfatizado pelos romances. Contudo, 

todas essas ações eram embasadas na fé cristã-católica, sendo esta a 

referência do pensamento social da época. 

Na figura do conselheiro Vale, principalmente, pudemos perceber as 

diversas nuanças de um sistema social, originado na Idade Média, e ainda 

praticado no Brasil do século XIX: o patriarcalismo. Em nossa terra, o senhor 

feudal do medievo foi substituído pelo senhor de engenho. Posteriormente, 

esse patriarca saiu das fazendas e foi instalar-se com sua família nas cidades, 

todavia, levou consigo o “cabresto” e a autoridade de quem dispõe do poder da 

“moeda”.  

Em Helena, A Mão e a Luva e Iaiá Garcia a relação “dominado e 

dominante” foi retratada de forma evidente. Porém, as obras nos repassam 

essas relações através das figuras femininas de D. Úrsula, da Baronesa e de 

Valéria, demonstrando ser o sistema patriarcal uma herança. A princípio, ao 

homem cabe designar esse poder, mas na falta deste, a mulher responsabiliza-

se pela continuidade do sistema. 

Essas relações de dependência, ressaltadas nas obras, nos permitiram 

identificar a presença de variadas virtudes morais. Ao reconhecer os benefícios 

proporcionados pelos patriarcas, ou matriarcas, os personagens apresentavam 

qualidades como a gratidão e a justiça. A partir desse contexto, desenvolviam 

as virtudes mencionadas de forma cada vez mais constante, tornando-as uma 

característica de suas personalidades morais.  

No segundo capítulo, enaltecemos o predomínio da virtude temperança, 

justificando a presença desta através da honestidade, moderação e castidade, 
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principalmente. Identificamos nas personagens do romance Helena uma 

necessidade de aceitação social. Ou seja, para viver em comum acordo com os 

conceitos estabelecidos pela mentalidade da época, era necessário apresentar 

uma imagem digna. Verdadeira ou não, ela deveria prevalecer. Por isso os 

personagens conduzem o enredo objetivando a ênfase nessa virtude.  

Helena nos permitiu ainda conhecer a retidão da Igreja Católica, 

personificada na figura do Padre Melchior. A presença do sacerdote não 

apenas comprova a intensa influência da Igreja na vida cotidiana das famílias, 

mas também o quanto a sociedade era regida pelos preceitos do catolicismo.  

No terceiro e último capítulo constatamos a “santidade” da personagem 

Helena. Apesar de algumas ações negativas, que poderiam levar o leitor a 

interpretá-las como um desvio de conduta, a heroína era, na verdade, um 

exemplo de virtudes. Com uma dignidade exacerbada, os poucos momentos de 

dissimulação e mentira não “maculam” sua imagem. A jovem nos é 

apresentada como a mais digna, casta, honesta, obediente e moderada 

criatura. Suas ações não desmistificam esses conceitos; e Helena deixa o 

enredo com a imagem da mais nobre alma. 

Todos esses aspectos nos foram apresentados através da narrativa bem 

elaborada de Machado de Assis. Entretanto, muitos outros elementos 

instigaram nossa curiosidade, despertando o nosso interesse de 

pesquisadoras. Pois explorar a obra machadiana parece ser uma tarefa que 

nunca cessa. 

Com o seu olhar observador, Machado contextualizou em suas obras a 

vida cotidiana da sociedade da qual fez parte. Contudo, nos romances da 

primeira fase, a ênfase nos conceitos morais atingiu um grau relevante. O 
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embasamento nos preceitos cristãos católicos permeou os enredos desses 

romances e conduziu os personagens. Todavia, em Helena, talvez pela 

presença de uma protagonista tão bem formulada na mentalidade cristã e de 

um padre fiel à palavra bíblica, os conceitos associados aos paradigmas 

católicos foram desenvolvidos de forma muito latente.  

Sendo assim, constatamos serem os valores morais cristãos 

apresentados na obra Helena, resíduos de uma mentalidade oriunda do 

medievo, que manteve sua essência primordial, porém anexou outros 

conceitos. Através de um novo imaginário, construído à base de hibridismos, 

identificamos esses preceitos arraigados na moral católica do século XIII.   

Embora Machado de Assis seja um escritor inquestionavelmente 

aclamado, nunca é demais ressaltar seu talento. Em Helena identificamos não 

apenas a semente da literatura madura da segunda fase do autor, mas também 

sua capacidade de penetrar na alma humana. O senso observador de 

Machado soube retratar, através de seu romance, a essência histórica e social 

de um período arraigado numa mentalidade cristã e católica. Enredo e 

personagens aguçaram a curiosidade do leitor e foram abordados com 

maestria por Machado de Assis. 
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