
samba. nfim, socorre-se s rnpre de •uma escora para fazer co m que quele 
recor1e seja historlograflc me nte reconhecido . Cuhura de massa e s nónimo de 
p sliche , d cuhura desfrgurada, desta forma ela e perdida sucessrvamente nos 
d svãos da pesquis hlstóri . 

Frnaliz ndo, r novo s votos d que sem na s l muito nc produl1va 
p ra todos, e que Iniciativa como essa aconteça mais vezes, como faço votos de 
que o projeto intelectuald st Departamen o de História , que venho compan~hando, 

dê murtos frutos. Minas Gerars hâ murto tempo merecia sse mestrado de História, 
que com certeza logo vai fie r co nhecido no Brasil. 
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I. 

A história nas histórias de Machado de Assis: 
uma interpretação de Helena . 

Sidney Chalhoub 
Universidade Estadual de Campinas 

Ao contar suas histórias, Machado de Assis escreveu e reescreveu a hlstóna 
do Brasil no século XIX. Esta hipótese vem sendo defendida · a meu ver de forma 
bastante convincente · por críticos literários como Roberto Schwarz. e John 
· !edson,' e tem se revelado um Importante fator de desvendamento e potencla'llzação 

de significados nos textos machadianos. Na ótica de Schwarz, a obra de Machado 
Interpretada como um comentário "estrutural", por assim dizer, sobre a sociedade 

brasileira do seculo passado: o romancista expressa e analisa aspectos essenciais 
o funcionamento e reprodução das estruturas de autoridade e exploração vigentes 

no período. Schwarz procura mesmo explicar a trajetória da obra machadiana como 
um processo de experimentação e busca de um "dispositivo literário" que "capta e 
dramatiza a estrutura do país, transformada ~m regra de escrita".2 Gledson, por 
outro la elo, está mais preocupado em perseguire movimento da história nos escritos 
de Machado: o ·Critico demonstra, num procedimento sistemático de decifração de 

nrgmas capaz. de abalar o ceticismo dos mais céticos, que Machado comentou 
Intensamente as transformações sociais e potíttcas do seu tempo. A pena de 
Gledson revela um Machado empenhado em interpretarosentidodastransformações 
hiStóricaS do período, SÓ que tal tentativa de explicítação do sentido da história e 
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comp nhadadeum proces onãomenosintensoded1ssimulaçãoedespi tam nto 
o le rtor, que não ra ro vé seu esforço de dec1fração sol nemente enviado para as 

c lendas gregas. 
' claro que as persp ct1vas de Schwarz e Gledson se co1npl tam , e que 

u stõ s de estru tur e de mov1mento são pertín ntes e prec1sam estar presentes 
oonjuntamente na análise da textura sempre oomplexa, quando não deliberadamente 
minada, do romance machadrano. Afinal, o próprio Machado já nos mandara a todos 
nós para as calendas gregas no capítulo LXXII de Memórias Póstumas de B rá s 
Cubas Lá está o critico e bibliõmano, um suJeito magro, amarelo e grisalho, que, 
e tenta anos depois, encontra um exemplar único das Memórias e se empenha em 

decifrar seus aparentes despropósitos. Este sujeito, que parece amar os livros 
acima de todas as coisas , e que também é estrábico, míope, calvo e corcunda, vira 
e r vira as palavras. examina -as por dentro e porfora finalmente desanima ele tentar 
ent nder seus significados. Isto soa como uma advertência, porém funciona como 
vertigem. 

11. 
Machado de Ass1s escreveu uma história da soei dade brasileira do "Ant1go 

Regime" e sua crrse em Helena e la á Garc ia. Em Helena os acontecimentos 
narrad s estão s tuados na década de 1 850, o que permite a Machado uma análise 
pormenorizada da vigência de uma determinada hegemonia política e cultural. O 
movimento profundo deste romance é a descrição de uma situação na qual uma 
política de domlnto historicamente determinada informa e organiza a reprodução 
das relações sociais desiguais ; em outras palavras, uma política de dominação 

ssentada na inviolabilidade da vontade senhorial e na ideologia da produção de 
dependentes garante uma unidade de sentido na totalidade das relações sociais, 
que parecem então seguir seu cu rso natural e inabalável. Mas Helena não poc;l1a 
ser apenas o registro de certa estrutura de dominação: Machado escreveu esse 
romance em 1876, evocando as práticas sociais e o "c lima" vigentes na década de 
1850 Ou seJa, é prec1so ler Helena nas suas duas historicidades: a da narrativa -
anos 1850 - e a do autor - 1876 -, e considerar que houve, de permeio, a crise social 
e os debates políticos intensos que cu lminaram na Lei do Ventre Livre em 1871. 
Escrito na perspectiva de quem presenciara a emergência da crise nas formas 
tradicionais da dominação, 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 vig ntes no Antigo Regime. 

Em laiá Garcia um romance de· 1878, a narrativa se move ostensivamente 
para os anos que o próprio Machado percebia como decisivos - de 1866 a 1871 -
sendo então traçado um amplo pa1nel das mudanças históricas do período. 
Machado é aqui um in térprete detalhista e incansável do sentido da história; no Inicio 
do romance, temos a expos1ção do universalismo da lógica de dominação baseada 
na ideologia da produção de dependentes; em seguida, vemos o momento de 

xplicitação da c ris e seu desenrolar, cu lminando ainda com a exploração um tanto 
retraída, e já outro tanto cética, das alternativas possíveis para um novo ordenamento 
social. 
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111 . 
M chado de Assis reescreveu a sua história da sociedade brasileira do 
Ragame e sua crise em Memórías Póstuma• de Brás Cubas e Oulncas 
. le descobriu a teoria das edições humanas, constatou que a história era 

vo1tav1 I e loureira, e se sentiu então livre para contar a sua história de acordo com 
um novo quadro teórico. Em Bráa Cubaa, as ações se desenvolvem entre 1840 e 
111 , Machado cifra o significado do romance na trajetória de Brás, que é o Brasil 
c1u vlv ra até 186g, e então agonizara, morrera e fora entregue aos vermes em 
1 fl/0 e 1971 , anos de Intensa movimentação polftlca em torno da questão do 
" I m nto servir.a O romance foi provavelmente concebido em 1879, em melo às 
JHIIII Iras escaramuças abolicionistas no parlamento, e foi publicado na Revlata 

• llelraentre 15de março e 15de dezembro de 1880, periodoemque a agitação 
hol lonlsta extrapolava •o âmbtto da política Institucional e ganhava as ruas. Em 

I v ' ' rro, chegara a notícia de que se criara em Cuba o patronato, um estatuto 
1111 1 rnedtárlo entre a escravidão e a liberdade e ao qual estavam submetidos os 
' ••tlvo cubanos a partir de então. A medida foi anunciada para o mundo como o 
fim ela escravidão na colônia espanhola. No Inicio dos anos 1880, Brasil e Cuba 
(ll1 s Cubas?) eram os únlccs palses do oontlnente americano - na verdade, Cuba 

h1d sequer era um pais, pois não se tornara Independente - a Insistirem na 
nwnutenção da escravidão negra A observação do processo cubano, a agitação 
u ollclonlsta no Brasil, e talvez outros motivos dnicels de aferir, devem ter causado 
u transbordamento de qualquer taça de gratidão ao Antigo Reg ime que pudesse 
h· verem Machado: o rompimento, deumaformalnaudHa, assume a forma de uma 
d monstração da hlstorlcldade, e portanto da transitoriedade, das ideologias de 

ustentação do poder. A inconstância do narrador nas Memórias - ou sua 
volubilidade, como aponta Schwarz - traduz tanto a arbitrariedade de uma 
dominação que permanece existindo mesmo estando abalada a sua hegemonia 
polltica e cultura l quanto a Indeterminação do futuro daquela sociedade. 

Em Quincaa Borbaa, romance escrito e reescrito entre 1886 e 1891, 
Machado leva adiante o processo de revisão de sua leitura anterior da história do 
Brasil, situa ndo então os acontecimentos nos anos de crise- de 1867 a 1971 -, como 
h via feito antes em laiá Garcia. A trajetória do pais está cifrada agora em Pedro 
Rubiáo, de Pedro 11 , o Imperador. e de rubiácea, a planta do café, como sugere 
Gledson . ~ O processo de enlouquecimento de Rublâo é o epltome do desenrolar 
d crise, porém há também aqui multa observação fina e especulação sutil sobre 
os resultados de todo esse processo; afinal, em 1891 Machado já havia podido 

laborar uma interpretação consistente sobre as conseqüências históricas do 
d smantelamento das antigas estruturas de autoridade e de exploração. 

IV. 
Os capítulos Iniciais de Helena, e especialmente o segundo, são uma 

cuidadosa descr ção - na realidade, auto-descrição - da Ideologia senhorial. Morto 
o conselhei ro Vale , personagem de família tra'diclonal e pertencente às "primeiras 
cl sses da sociedade", as ações e tensões oonvergem para as disposiçóes 
testamentárias do finado. A situação é exemplar e concentra o significado social 
mais essencial a um determinado ideário de dominação de classe: a vontade do 
chefe de Iam i lia. do senhor-proprietário, é Inviolável, e é esta vontade que organiza 

dá sentido às relações sociais que a circundam. Um dos momentos mais cruciais 
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e rltualístlcos deste Ideal de domlnaçãofsubord nação é o momento da morte e do 
testamento; de fato, o que fica expresso em tal contexto é que a vontade senhorial 
carrega tamanha Inércia que continua a governar os vivos postumamente. Por um 
lado, o testamento é então a manifestação mâxlma de uma vontade senhorial, 
ando ao mesmo tempo o encaminhamento da contlnuidad·e de uma politica de 

dominação que precisa sobreviver à cessação daquela vontade específica. Mas, 
por outro lado, a situação do testamento, e posterior Inventário, carregava sempre 
um certo potencial de tensão e conflito os herdeiros defendiam seus interesses, e 
freqüentemente se desentendiam, no processo de diVIsão das propriedades; os 
agregados e dependentes em geral viviam a Incerteza da permanência de arranjos 
passados; e os escravos, o elo mais frágil da cadeia, enlrentavam o risco de ver suas 
famillas e comunidades repartidas entre os herdeiros, ou bruscamente destruídas 
por atos de compra e venda. 

O conselheiro Vale, todav1a. tivera um unlco filho, o jovem Estáclo, 
personagem de robustas qualidades. e formado em matemáticas. Na ausência de 
tensão e partilha entre os herdeiros, os ricaços do Andara i poderiam talvez esperar 
um processo tranqüilo de sucessão familiar Aberto o testamento, com todas as 
formalidades legais, descobre-se que o conselheiro reconhecia uma filha natural, 
de nome Helena, que era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens 
Mais amda e numa demonstração cabal de que o espirlto do morto conhecia 
perle1tamente o seu direrto de governar os vivos. o conselheiro ordenava que a 
menma fosse VIVer com a famiha em Andara i, e que todos a devenam tratar "com 
desvelo e carinho. como se de seu matrimõnio fossa" (H277) 

Em outras palavras, não satisfeito em legar seus bens . o conselheiro Vale 
dispunha que os seus também lhe deviam herdar os sentimentos 

No céu azul e límpido armou-se a tempestade , e Machado, em segu1da, e 
sem abandonar ainda por um alinha sequer o ponto de vista estritamente senhorial, 
estuda as tensões Internas à classe dominante. Aquilo não podia ser, se revoltava 
O. Úrsula, irmã do finado, tia do guapo donzefdas matemáticas. Se o reconhecimento 
de Helena já era por si só "um ato de usurpação e um péssimo exemplo" , (H278)· 
a boa senhora pa(ecia especialmente Irritada com o fato de o defunto procurar 
Im pingir-lhe a menina ''no selo da famíl ia e· de seus castos afetos" (H278) Que o 
finado perfilhasse a menina vá lá , são as tas "licenças jurídicas'', mas governar-lhe 
os sentimentos. em si!uação tão melindrosa é que não havia de ser Na realldéilde, 
toda a arenga de O Ursula sobre a severidade dos costumes e a pureza de seus 
sentimentos acaba se amoldando a fôrma de um preconceito de classe: nada se 
sab1a sobre a ongem dessa memna, nada constava sobre a mãe, além do nome; 
como lazer ascender assim uma "mulher de ordem Inferior"? Aquilo fora um 
excesso, argumentava por seu turno o Or. Camargo, médico e amigo da família. 
Este O r. Camargo tinha um sonho, que era casar sua filha Eugênia, "a flor dos seus 
olhos",(H275) com o herdeiro do Andara i; logo, o esculápio em questão Interpretou 
a perfilhação de Helena como uma subtração Indevida aos bens que seriam 
futuramente da filha . Fora deflnitíV().mente um excesso "à custa de direitos alheios". 
(H278) Machado e Impiedoso com os motivos do Or. Camargo, chega a compará
lo a um réptil,, (H302) e se delicla em descrever a frívola Eugênia como "uma das 
mais brilhantes estrelas entre as menores do céu n~minense" (grifo meu, H289) 

O tato, porém, á que os preconceitos de D Ursula e a cupidez pecuniâria 
do doutor acabaram se esvaindo diante de Estác1o, o legitimo herdeiro das 
prerrogativas morais e materiais do conselheiro. Não surpreende que tenha de ser 
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, 1111 , pol r o 111M. na verdade, o principal ln1eressado em que as últimas 
, 1111•' do p I fossem fielmente cumpridas; com alerto, o r~u I de submissão á 

elttlt lmli'<~ÇÕes derradeiras do finado signifiCava solidificar a p1óprla co lldição do 
h 11 unoocfetentor, da emdlante,dopod rdeexercíc1odavontadesenhonal 

1 fi ·~,-:iu ou tnvenção característica desse tipo de dominação, stácio pass v a a 
, 11 , 1 u 111undo sua volta como· a mera expansão, ou talvez uma concessão, d 

11 , v nt de. Machado faz com que o jovem encare a situação como uma espéci 
1. tlt uno d classe, e chega com efeito aexpllcarque "ele não cedia nem esquecia 
''' nhurn os dheltos e deveres que lhe davam a classe em que nascera." (H280) 
l I t cio, por conseguinte, que fica a Incumbência de aparar as divisões lnt rnas 
1 disciplinar as res istências e ambições que podenam comprometer o rumo 

11 tiUI I" das coisas. E o rapaz bate o martelo, com firmeza, mas com a polidez e 
,, uli 0 ·nela que eram um dever em sua condição: ass m, e constatando a 
111 •lllsf ção da t a com o reconhecimento de Helena, Estácio conclui porém que 
tlll l.t v l que seu pai ass mo ordenava. el a ace1tava I I qu I, em p sa r nem 
'". rva", (H278}ern seguida, respondendo às pond rações do O r. Camargo de que 
•, c • n lheiro teria sido mais prático e justo se tivesse se limitado a deixar um legado 
, 11 I na, o 1apagão do And ral dispara que "A estrita justiça é a vontade de meu 
1 ti", (I 1278) cada vez mais Incisivo, Estácio coloca um ponto final na discussão: 
N •o qu ro saber.. se há e)(cesso na disposição testamentária de meu pai. Se o 

1\ ,,, I •glllmo , ", (H279) Diante da tirm za lnquebr ntável do jovem, sô resta ao 
11 '•pt ll um recuo estratégico; Camargo admite serem inúteis os seus esforços e 
,1111uta que o melhor era cumprir a resolução do finado "lealmente, sem hesitação 
11e 111 IJ sar"; (H279) pouco adiante, em conversa com O. Úrsula, o doutor observa 
qu& stâcio ace lava os fatos "filosoficamente e até com satisfação", e concorda 
''qll nada mais há do que cumprir textua.lrnente a vontade do conselheiro" (H281 ). 
I\ .., . t1 fação de E tâcio, que o doutor dlz1a não compreender, é facilmente 
1 1 li ada: o rapaz conseguira manter o controle da situação, entrava no pleno 
11)( rcíclo de suas prerrogativas senhoriais, e evitava ainda o risco de uma divisão 
d p trimônio numa partilha não amigável; afinal , a vontade do conselheiro 
' xpressa em testamento tinha força legal, e Helena adquirira direitos que, caso 
u· u1pados, poderiam orlg nar uma longa, Incerta e desgastante batalha judicial. 
I .t · CIO era, efetlvame11 te, o hábil depositá no de uma trad ição, um chefe de fami lia/ 
• nhor/proprletário, garant1dor e continua.dor de toda uma hegemonia politica e 
ultura1. 

v. 
E disse Estácio: que venha a menina . E assim se fez. Moça feita, de 

cJ l seis para dezessete a os, educada num colégio de Botalogo, Helena tmha 
pr ndas tais que deviam empalidecer as moçollas bem nasc das à sua volta: 
"n1agnifica voz de contralto'', "pianista distinta", ótima desenhista, fluente em 
f1 ancês e sabendo um pouco de 'Inglês e Italiano, além da costura e dos bordados 
de praxe. (H286) Em se tratando de beleza, belfssima. Apesar do mistério quanto 
a sua origem, e da resistência inlclal que começava na tia Úrsula, passava pelos 
auoigos da família, e chegava até às senzalas, Helena acabou seduzindo a todos 
m nos, é claro, o répt1l do Camargo ·, pois a donzela "conseguia polir os ásperos, 
tra1r os Indiferentes e domar os hostis". (H286) 

Nada disso, todavia, era ainda o melhor de Helena. Se nos capítulos Iniciais 
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do livro Mach do descrevera a ideologia senhorial e e><plora ra as tensões Internas 
à classe dom nante, com Helena. ele fiOs lança no bojo dos antagonismos de classe 
constitutivos desta politica espedf,tca de dominio. O processo é extremamente 
suhl, e é mesmo dtfícll de avaliar o tan1o de planejamento e o quanto de rnturção 
h vía nos procedimentos na11at1vos de Machado. A chave do problema na 
verdade, a chave do livro como um todo - é perceber que há em Helena, apesar das 
ap rênclas em contrário, uma visão de mundo que lhe é própria, e que não pode 
ser entendida se referrda apenas à ideologia senhorial. D~o de ~outra forma , a 
protagonista certamente conhecia e compartilhava os significados socíals gerais 
que, regidos por Estacro e criaturas semelhantes, reproduziam aquele universo de 
relações sociats; o tato crucial, no entanto, é que Helena, por sua posição 
ambivalente, está condenada a uma lntrojeção critica dos valores e igniflcados que 
organl am o mundo a partir do ponto de vista de Estáclo. 

A prlmetra coisa a constatar é que Helena tem um método próprio, por ass1m 
diz r, a conversar e de, conversando, Interpretar a realidade à sua volta. ai 
m · lodo stá exposto com d talhes no capítulo VI , em meia dúzia de páginas 
magistrais Tudo começa com uma aparente puerilidade· da mocinha: estando em 
companhia de Estácio e de O. Úrsula, a !Ilha do conselheiro revela que, ao folhear 
um livro de geom tna , tivera o deseJo de aprender a montar a cavalo (H293) Como 
não parecia haver ai qualquer relação manifesta de causa e eferto, o espanto foi 
g r ai. A pimen trnha. satisfeita da travessura, explica então que folheava o livro de 
g ornerria quando ouvttJ um trop I de cava los e, chegando à janel , licara 
encantada com a garbos1dade da amazona qi.Je passava; estava esclarecido, por 
conseguinte, o deseJo de aprender a montar a cavalo . Na linha seguinte, Estác10 
se oferece para dar lições de equitação à irmã, e os dots Já acertam uma aula para 
a manhã seguinte. O episódio é tão Insólito e pueril que o leitor dificilmente se deterá 

m e amlna1 o que H lena stá fazendo aqui. No entanto, um leitor atento deverá 
ta lv z suspeitar que Helena mentiu. A puerilidade do motivo inicial e depois a 
descrição Visivelmente forçada e Idealizada da amazona Induzem a suspeição. A 
rnoctnha quer passear a cava lo, porém não quer pedir este favor abertamente a 
Estáclo . e logo ela inventa uma história que obriga o don;zel do Andara i a oferecer· 
lhe as lições. O fundam ental neste contexto é que Helena sabe induzir ern stãclo 
o comportamento que lhe Interessa a ela: em outras palavras, a moço lia conhece 
perfeitamente as cadeias de causa e eleito que constituem a estrutura mental do 
m ncebo. 

A situação se torna mais clara no dia seguinte, na ocasião em que havia de 
ocorrer a tal aula de equitação . Helena se apresenta a caráter, e aparentemente 
compenetrada de sua condição de aluna . Logo adiante, todavia, o homem das 
matemáticas descobre, inicia lmente espantado e depois divertido, que a galhofeira 
da Irmã sabia cava lgar perleitamente. Digo mal , pois há muito tutano nesta suposta 
galhofa. O d1álogo segu inte entre os dois !ovens precisa ser lido com atenção: 

··- Não me dirá você, perguntou ele. por que motivo, sabendo montar, pedia
me ontem lições? 

· A razão é clara, disse ela; foi uma simples tra vessura, um capricho ... ou 
antes um cálculo. 

- Um cálculo? 
- Profundo, hediondo, diabólrco, continuou a moça somndo. Eu quena 

passear algumas vezes a cavalo; não era possfvel sair só e nesse caso, .. 
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IJn , ttJV rJedlr-me que a acompanhasse. 
N. (1 /J s rava Havia um meío de lhe dar mais gosto em sair comigo, era fmytt 

•I' t 1 ,,,o.,, 1b1a montar 1\ idéia momentânea de su uper~ortdade t leste a sunto ata 
/1,1 .ro~nl pw lhe Inspirar uma dedicação decrdlda. "(H 296) 

r um lado, tem· se aqui a confirmação de que, do ponto de vrsta do ie1tor , 
"1 11 I • • ~.fÍ IIOdCOil"lpanharosmovlmentosde Helena m stado de alena maximo; 
ntJ j •J•l , nvm certo sentido, hã sempre a possibilidade da rapariga estar mentindo , 
Pll 111 ·tar omitindo coisas, e logo ela não é confiável, Por outro lado, e uma vez 
1 1111 111 ndldo que a pequena tem um Intelecto solls!lcado e é capa.z de dissimulações, 
111 11 • b mos que ela se toma extremamente confiável enquanto intérprete da 
h l1 o i la senhorial. Helena sabe que, no mundo ideal de Estáclo, as coisas 
1p.u c m apenas enquanto expressão de sua vontade , e logo o rapaz e seus 
"" ~' lhar1tes gostam da se imaginar como controladores de uma espécie de 

• • lll ml , de concessões e de favores. Helena também sabe, corno veremos 
•ll flt tlll , o quanto esta visão unilateral do mundo encerra em termos de possibilidade 
' ' " H bi t rio e da solução violenta do conflitos. No momento, basta reter que a moça 
pnr • hla que a melhor maneira de se obter alguma coisa de Estácio e ra Inculcar· 
itltt llll l sup r orldade qualquer; em outras palavras, ela decodif1ca perteítamente 
I'· t<ll.Õ do "Senhor geômetra", e com isso consegue arrancar dele aquilo que 

ti• o1a, orn astu cia , mas sem pedir nada e nem tampouco lutar abertamente. E 
' • 1111 0 o momento é de ga.lhofa, a beldade ainda explica ao rapagão o quanto havia 
·.ldn f cil induzi-lo a um determ inado comportamento. 

F claro que Helena não poderia. se mostrar tão astuciosa se ela não fosse 
I JWdiY\ente crit ica, Isto é, a condição de sua astúcia a sua capacidade de análise 
' l distanciamento em relação ao ponto de vista de Estácto. De fato, o núcleo do 
llll '•totlo critico de Helena e a relativização sístematíca do ponto de VISta de Estacio. 
C rnetodo se anuncia, como ,que por acaso, ainda na passagem em que Helena se 
tpr senta pronta para montar a égua Moema e iniciar a aula de equitação. (H294) 

I 11 estilo grotescamente professora!, Estácio adverte: "Vença primeiramente o 
nt do" . A moça responde na bucha: "Não sei o que é medo" Surpreso, mas 
11 ntando não perder a pose de professo r, o donzel ironiza a valentia da aprendiz 

mazona, e afirma que ele, de sua parte, sabia o que era o medo. A jovem. 
po1ém, prossegue imperturbável! "O medo? O medo é um preconceito dos nervos. 
I um preconceito desfaz-se; basta a simples reflexão" . Em seguida, Helena conta 
(JIIe em pequena não entrava em sala escura porque lhe haviam ensinado a 
.1 r editar em almas do outro mundo; mais tarde, se perguntou se era possivel que 
um pessoa morta voltasse à terra, e como fazer a pergunta era já dar-Ih a 
( SfJOSta , livroiJ·se de semelhante tolice , declarando-se agora capaz de ir passear 
· noite no ce mitério . H á aqui, novamente , um quê e tanto de gaihofa; t·odavia , Isto 
n o nos deve ludibriar quanto ao significado da passagem: contra as idéias feitas 
· os preconceitos • de Estáclo, Helena anunciava sua atitude de reflexão e critica 
slstemâtica; mais do que Isto, a reflexão era uma arma diante da qual os 
rr conceitos se desfaziam. O mundo de Estácio, portanto, parecia prestes a ser 
'" ubmetido a um assalto de ~exame e critica. 

E assim se fez. Os dois jovens pass·eavam, e a conversa em certo momento 
rêl obre as ''desva11tag. ns da riqueza"; disse Estácio: 

"- Valem muito os bens da fortuna ... ; eles dão a maior felicidade da Terra, 
que e a Independência abso luta. Nunca e)(perimentei a necessidade; mas imagino 
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que o p1or que ha nela não á a pnvação de alguns apetites ou deseJOS, de sua 
natureza transitónos, mas 1m essa escravidão moral que submete o homem aos 
outro homens. A nqueza ompra até o tempo, que é o mais prec1oso e lugittvo bem 
que 110s oube. V e r:Jquele pteto que alf está? Para fazer o mesmo tra;eto que nós, 
I 1á qu gastar. pá, m is d um hora, ou qu se". (H296) 

Ante de acompanharmos o que Helena Irá fazer desse pedacinho de 
f1losof1a senhorial , cab m algumas observações. · miclalmente estranho que a fala 
de Estáclo seja Introduzida com a explicação de que a conversa versava sobre as 
"desvantagens da riqueza". O jovem mancebo discx:>rre a pena sobre as vantagens 
da riqueza, o que nos sugere que as desvantagens da dita, para quem acredita que 

s há, tinham sido antes abordadas por Helena. A falação do jovem tem um 
movimento mterno mteressante: a fortuna vale mu1to porque garante a Independência 

bsoluta ; ora. se a independênc1 é absoluta, as obrigações ou os deveres são 
n nhuns. Ou sej , n v são de mundo de Estácio não haveria lugar p ra a noç- o 

e r ciprocid d , não exist1n spaço para o reconhecimento dos direitos d 
outrem m sua forma pura · Isto é, caso existisse fora de um contexto de luta de 
c1 sses ·, a Ideologia d Estác1o se na como o O us do Gênes1s: criana um mundo 

p rt r do nada Oito de outra forma , criaria um mundo que seri mera expansão 
d sua vontade. Todav1a , como essa Ideologia é produto e ao mesmo tempo 
lrlSIIIUinte de um ontexto d lut de classes, la é ap nas aquilo que pem11te 
E tácío pensa re diz rque e táconcedendoquando, na verdade, est1vercedendo 
a pressões ou ao menos reconhecendo a eXIstência de antagon smos soe ais. 

O segundo movimento da f la de Está cio é a oposição entre uindependência 
;~ b olut "e"escrav1dão morai".A mensagem é clara: comov1mos, na situação ideal, 
que é "a ind p ndência absoluta", Estácio não tem entraves mora is, pois a moral 

tud ~ 1s é ap n um produto de ua vontade; o negativo desta siluação é a 
dep ndencia mor I absoluta , a escravidão. É importante registrar que a expressão 
"escravidão moral" neste contexto não ê apenas eufemismo ou qualquer outro 
recurso de retôric : ela exprime o lugar da lnstltu ção da escrav1dão no imag nár~o 
senhorial; a escravidão é a s1tuação de máxima dependência nessa sociedade CU}O 

cen~ro da pol ítlca de dominação é produção de dependentes. Não é por acaso que, 
logo em seguida, stácio procura exemplificar e reforçar seu argumento contrastando 
a sua situação diretamente com a do preto, que era, "ao parecer, escravo". (H296) 
Senhor e escravo são os dois extremos de uma cadeia que começa com a 
"independência absoluta" e termina na "escravidão moral", na submissão completa 
que seria a c racterlstica da escravidão. 

Mas, repito , continuamos no âmbito do mundo que Estáclo gostava de 
imaginar. Se Estáciofosse Deus, e o romance de MachadosetornasseoGênesis 

1nda ass1m starl mos ap nas nos versiculos lnicia1s das Escrituras. Po1s qu~ 
então venha o homem, e logo mulher, e logo logo o pecado, e veremos qu a 
ideologia de Estáclo opera no mundo que se faz na luta de classes. só para insistir 
nessa expressão irritante e fora de moda. Chega, porém, de blasfêmias, e é Eva. 
ou melhor, Helena, quem procura trazer Estácio de volta à Terra, e introduzi-lo ao 
p cado. 

Helena atentou no quadro que o 1rmão lhe indicava. Viu um preto de cerca 
d quarenta anos e duas mulas S nt do no capim, o preto esburgava uma laranja 
e deitava pedaços da casca ao focinho de um dos animais. O homem se mostrava 
ai gre com o passatempo · ''ln lm itamente" alegre, segundo o narrador (H296) . e, 
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1111 111,111tn, p.r c1 trctar-se de um escravo . A pe u na reflete sobre o que d1sse1 a 
I 1 11 11 , r p rto de a rtqueza possibilita r a compra do tempo, retruca flnalment 

• I m razão, disse Helena, aquele homem gastará mwto ma1s tempo do qu 
1111 1 111 1n11nhRr Mas não 8 isto uma stmples questão de ponto de v1sta? A rigor, 
11 lo1111po orre do mesmo modo, quer o esperdlcemos, quer o economizemos. O 

' 111 /, ri llJo é /azar muita coi a no menor prazo; é fazer mwta coisa aprazível ou 
11111 / 1 li R aquele prato o mas aprazfvel é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que 
1/1 • ,1/cJ11 rá a jornada, e lhe fará esquecer o cat1veiro, se é cat1vo. É uma hora de 
Jlllloili l> r 1ada". (H297) 

esforço de Helena nesta passagem é no sentido de mostrar a Estáclo que 
1 "' vi -o de mundo não pode ser o critério ou a medida de todas as coisas; a moça 

h 11111 Inuti lmente, como veremos · fazer cx:>m que o mancebo perceba que sua 
1 nl1 • com o mundo precisa conter algo além de procedimentos auto-confirma dores. 
l i v•l l 1 s, conceitos, formas de interpretar a realidade que negam, ou pelo menos 
II• J,,uvl7a m, a Ideologia de Estác1o. O exemplo em torno doqualsedáodebateentre 
11 d ls jovens é, na verdade, um tanto esdrúxulo. Afinal, não se entende bem o 
I' 1q11 de um guapo donzel do Andarai estar preocupado em comprar horas e 
n1111 11lo , Já que ele preferia viver de brisa · ou melhor, dos aluguéis e outros 
P n fim ntos da fortuna que herdara. Helena não cliticará perspectiva de Estác1o 
111 11 te cam1nho, se bem que poderia fazê-lo, e o verdadeiro pai da menina, 
·.,Jv· dor, o fará de forma muito didática e amarga num trecho que teremos de 
11J 1 r. A moça não parte para um discurso de denúnc1a; ela procura desfazer com 
11 1um ntos, como anunciara, os pilares de sustentação do pensamento de 
I 1 ' c1o. De Início, Helena apresenta um argumento, digamos, teórico: a forma de 

• 11111 passagem do tempo é relativa, depende do ponto de vista, assim, a menina 
'•wtr sta a concepção produtlvista defendida pelo rapaz. a de um tempo que se 
1 l lllpra, no caso de Estáclo sem haver um porquê · com uma concepção de tempo 
utll ou apraz.lvel · o que remete talvez a uma noção pré-capitalista , de tempo por 
t r la, sem o ritmo marcado pelo relógio ou pela produção. Mas esta negação 
11 orle da perspectiva de Estácio ainda não sat1sfaz a guria. O preto à beira da 

tr da talvez estivesse administrando o tempo de maneira a lidar melhor com o 
1. INe1ro, procu rando quem sabe ampliar ou garantir um espaço de autonomia já 
lf r.l ncado ao senhor · "é uma hora de pura liberdade". (H297) A referência agora 
1 I z prática. e Está cio é pressionado a encarar de frente os antagonismos sociais. 

A tentativa de Helena foi inútil, e o rapagão não abandonou por um segundo 
·••quer o seu circulo de idéias. Estácio riu, insinuou que a donzela estava 
• 11 fl mando, e elogiou a habilidade da irmã em defender" as causas mais melindrosas". 
(11 7 7) Em seguida , resumiu em uma frase aquilo que entendera da frase de 
11 I 

"Nem estou longe de crer que o próprio cativeiro lhe parecerá uma bem
.tvenlurança, se eu disser que é o pior estado do homem.'' (H297) 

Machado de Assis era realmente um bruxo, e então deu uma de profeta: pois 
r1 1 vemos aqui que já a pobre Helena estava sendo acusada de reabilitar a 
1 cr v1dão, e coincidentemente por alguém que também não conseguia pensar a 
nao ser como um senhor de escravos? O raciocínio de Estácio permanece o 
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mesmo: a escravidão é a situação de máxima dependência, e esta condi ão, par 
quem preza a "Independência absoluta", é "o pior estado do homem." Por 
cons gurnte, stâcio ó con egue mag nar aqUilo que pos a eventualmente 
pensar um escravo como um refi xo ou um espelhamento de sua própria mane ra 
de ver as corsas; em ou h as pai vras, os escravos só podem pensar a sua posição 

partir dos significados socrars mpostos pelos senhores. O objetivo de Helena fora 
sug nr que o fato da opressão - no caso, o cativeiro - não Implicava a Inexistência 
de formas ahernativas de lnterpr tar a reaJidade e se estou correto, a donzela 
percebe até mesmo que tais valores alternativos surgem no processo cotidiano de 
luta contra a opressão - o preto procurava lidar com o tempo de maneira a "esquecer 
o cativeiro'' e alcançar "uma hora de pura liberdade". 

A frase de Estácio insinuando que Helena edulcorava a escravidão não faz 
do guapo donzel um critico de tal nstítuição. Estáclo, ao contrário de Helena, só 
consegue pensar a realidade da escravidão de forma abstrata: como ele é ncapaz 
de r lativizar valor s de perc ber diferenças, o íovem sequer chega a conceber 

rdéla de opressão Para o geômetra, os outros existem apenas enquanto 
d p ndentes, ou seja, enquanto elementos confirmadores de determinada política 
d dominação, e logo a escrav1dão está explicada como parte constitutiva da ordem 
natural d s coisas; acontecia tão somente que os escravos eram os mais 

p nd nt s entre os dependentes. É apenas neste sentido que deve ser tomada 
a observ ção de Estáclo obre o cativeiro como "o pror estado do homem" A 
p rspectiva critrca está em H lena; Estácio é um mero repet dor da Óhca dos 
escravocratas. 

O ritmo vertiginoso e a dlaletica dessas páginas de Machado não cessam 
d surpreender. Se o lertor relaxa por um rnstante, Já lhe vai o entendimento para 

s calendas. Diante da pérola de Estácío que acabamos de comentar, Helena 
parece desanrmar de uma di cussão séria e retornar à zombaria. O irmão lhe 
desafi ra a defend r a causa "melindrosa'' de que o catrverro era uma "b m
aventurança"; ainda conduz ndo a égua Moema, eis a resposta da mocinha: 

"- S1m? retorquiU Helena sorrindo; estou quase a fazer-lhe a vontade. Não 
faço; prefiro admirar a cabeça de Moema. Veja, veJa como se vai faceirando. Esta 
não maldiZ o cativeiro; pelo contráno, parece que lhe dá glória. Pudera! Se não a 
tiVéssemos cativa, recebeoa ela o gosto de me sustentar e conduz1r? Mas não é 
só faceirlce, é também tmpaciêncta." (H297) 

Cá estamos, sem dúvida, de volta à galhofa. Ocorre, porém, que Hei na 
continua falando de cativeiro Numa sociedade escravista, escravos e animais e 
encontram murtas vezes no mesmo lugar em termos de estrutura legal e até de 
repr sentações sociars: num Inventário post-mortem, por exemplo, escravos e 

nimais aparecem lado a lado como os bens semoventes do senhor/proprietário; 
nos discursos de denúncia contra a escravidão, era comum que os críticos do 
1egime acentuassem seus horrores traçando paralelos entre a condição dos 
escravos e a dos animais "rrracionals" à sua volta. Pois então a galhofa de Helena 
e tam'bem dissimulação. Ela declara que não vai fazer a vontade do Irmão e, 
portanto, não defenderá a causa de que o cativeiro e uma "b m-aventurança". 

Todavia, ela começa Imediatamente a falar de uma cativa que não maldiz 
seu catrveiro, de uma cativa que tem "o gosto de me sustentar e conduzir'' ·· Isto 
é, que tem o ''orgulho da servilidade", para citar o título de um dos capitulas de Brás 
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b ldr Zum~ r ~u Pa r J · o, r beldta OlJ corsrfr ação, Msirn reza a tr d1çâo, 
nasade si cro P<H ch marHel J'laàdrsc lplln , stâclo fechaumav z 
'' ci r ui : v J 1110:. ntuwação do dlál go. 

.. 1-1 lena! /llletlomp U - I< 10; oce e ll)Ur/ú <:apa_ ri di p f clf CCl/1 $ 1 

- E e foss.e? 
_ u d /Xava D lf, nunc ·a 11 a ria em meus passmos. Você monta IJe,,, urd 

n o ti s JO que f ç I tn ndacle . Nos amos r pon ' ve1s não so p or stJ 
felicidade, mas também por su VIda''. (H297) ' 

. r P z r torn à ld ' la de um mundo que ' a prOJ ção de sua vontade: não 
o a f hcrd ~ , m . s tamb ' rn a vrda de He lena pa s ama d pend r do gu po donzel. 

A m nrna nao d 1~a d not · r especiosidade de ·tal argum nto e, após o instante 
r 11 xao , r I tlviz rl1al uma v z o ponto vista do mancebo. 

u r drzer, p •tyllntou la . que s eu 1 s vtlllna ri ' um d DSite , rlôo 
faltam1 qu mo 1mputas e · rnmh famílt ? 

· Ju lo. 

lngular gen te! Nãv h · JE .. ser tanto assm1 " 

VI. 
. At · est po11to, I r nos obse rvado - stác1o nqruan to expressão d IJOder . 

1st e, n uar~ to vlg·r,cia d d I rrn1nada heg mon ra politlc(l cultural. Tod v1 ,, 

H I n t ~rnb m percebia quanto havia de força vrrt ua l, d potencla \1 pa ra 
humrlhaçao e a viole. nela na visão de mundo de stáclo. Com efeito, a moç parec 
c:~gl r co rno qu m esta conscr nte de que a qualquer mom nto ro se encontrar ob 
o1 nr eé:lça mvasão r plna O enr do In tr incado do romance acaba ressa ltando 

fragllld deda.sltuaçâode H I na que, ao fim eaocabo, descobr -se completamente 
rndef~ a. Supondo que tenho leitores, e supondo .. o que é in finitamente mais 
ra z.oavel -- que tais I ltor s t rnbém o são de Helena, todos se lembrarão que o 
conse lh rro mentir m s u t tarn nto Helena não era filha do conse lh iro; sta, 
t ~do uma vrda amorosa pouco cató lica, arranJara 11m caso e tra-conjugal corn a 
rnae da m nrna, e constitu íra-se em protetor de ambas. Na origem da posição de 
Helena junto à família Vale, portanlo, havra um ato de pura vontade, de puro arbi trro 
senhoria l: o co nse lh~.·i ~o !~ven tara uma paternidade, produzindo assim uma ficção 
c.Je enormes onsequencras para as pessoas à sua vo t1·a. Esta característica da 
!rama pwpóe uma e_xpllcaçào forma l para o fato de He lena saber mais, de e la pod r 
c ptar com pe rfelçao a cornp l xldade das relações de poder na qual se achava 
rn ·errda; afina l, He i na stava na Singular condição de ter dupla fillação: seu pai 
ver adetro, S lvador ··e o nor:_r e d personagem é significativo .. , ere~ algiJém que 
amargava todas as humrlhaçoes sofrimentos pelos quais poderia passar um 
homem pobre e d pendente nessa sociedade; seu par adotivo, o conse lheiro Vale, 
era o senhor todo-poderoso benevolente que abraçara reso lutamente a causa da 
prot ção de mãe~ fi lha. reparem que ninguém é mal Jnt ncionado: apesar de 
mu lherengo por rndol e distração, o conselheiro não humi llhara Salvador 
rntencionalmei\te, já que a rnâe de \ le lena s dissera uma viúva . E11fi.rn , urna 
metade de Hei na estava na po rção de compreende~ in teiramente o sofrimento de 
um d pendente ·· papa r Salvador · ·, sendo que sua outra metade não podia deixar 
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rln 11 uulh • r ntlr grata pel preleção oferecida, por um senhor/1-JrOprietárlo 
p 'Ji''' V,11 , elh ira. Num momento cri tico, o próprio Salvador descreve a 

111r. .10 M1111'1 ndo que ''o pai lutava com o pai". (H379) A moça se encontra , por 
1111 IIC} IIInt , numa posição de extrema ambigüidade, estando Imbuída de um 
' 1\11111 nto d r.audão e de uma agudeza critica que lhes são rgualrn t3 nte 

1111 ' llj)Óv IS 

t.tue se segue e que a moça tem total consciência da virtualidad da 
v11 ri• 11 m 10 rente á posição de Estácio. Se contra nado, e sendo totalmente •inca paz 
11! , ut lm rt lr drf rança. Estacío exigiria que o outro se anulasse. ou então ele mesmo 
purllrta ra empresa de destruição. Como vimos, Helena administra o seu 
• •llldl rr1 . e preserva o seu tanto de autonomia, com astúcta e dissimulação, 
llrlllf f f ndo ainda as suas atitudes com uma pitada de chalaça. Às vezes, porém, 
1 111 ltu 1ções de perigo iminente . a rapariga se vê obrigada a escolher entre a 

1ilrm1r . á rebeldia 
I se recolhe à submissão, por exemplo, logo após ter explícado a Estéi.clo 

11 11 111 <qlJ utrhzara para induzi-lo as aulas de equitação. O rapaz sorri a principio, 
111 1 •. ' 1 rna seria após um instante . ocorrendo então a seguinte cena: 

./a Ih negamo algum prazet que deseJasse? 
1-1 lena estremeceu e f1cou Igua lmente séna. 

NiJol murmurou. mrnha dívida não tem lrmites" (J-1296) 

Surgindo num contexto de manifesta franqueza e cordialidade, a pergunta 
11 1 1 ntlna do f r lho do conselheiro equivale a uma agressão: Estácio atira à face de 
111 I na o lato de que ela está sob a sua proteção, sendo a fortuna e a posição lamiliar 
•I 1m ç-o a orrgem da possibilidade de a rapariga agora ter desejos e poder sa tis I azê
lw c l ro que Estácio não tem a dimensão exata da vriolência do golpe que 
df f chara, pois ele não eslava ainda sabendo da mentira do testamento. De 
111 !quer forma . Helena esta pmslrada. e sua resposta é a capitulação: ''minha 
Jlv1 a não tem lim 1tes" A ca pitulação perm ite que Estácio retorne à sua atitude 
h hltu I, e ele otaz detormaexemplar: percebendo que cometera uma descortesia. 
1 I romp o srléncio 

Vocé f1cou mste, d1sse Estác1o. mas eu desculpo-a 
Desculpa-me? perguntou a moça erguendo para o mnão os belos olhos 

um1dos 
Desculpo a ln/Útta que me fez. supondo-me grosserro ·· {H296) 

Em suma, temos de volta o velho Estácio: foi ele quem cometeu a lnj tma e. 
pmado.-:a lmente, é ele também quem se arroga a prerrogativa de desculpar a 
11 junada. Aqu i é Estácio quem assume um certo tom de brincadeira, procurando 
d sanuviar a tensão que ele próprio criara. De qualquer modo, o conteudo d a 

halaça é s•gnificativo: Estácio consuma a ag ressão e se auto-contere o direito de 
p rdoar; 1sto se explica porque não há qualquer referencial externo ao mundo do 
homem das matemáticas, e logo seria inconcebível que ele cometesse um ato de 
viOiêncla. Com efeito, não hâ como conceber um ato de agressão, já que o rnundo 
1magmado por Estácio é constituído por dependentes e , no limite, um mundo de 
ri pendentes é a negação da alteridade, e logo não se reconhece a existência de 
um "objeto" externo passível de ser agredido. Seria desnecessário insistir no tanto 
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d escl rose qu há em tal concepção de mundo. e s ria tolic ignor r o quanto 
Ma hado e mostra ci nl d tal sclero muito ante d se tornar o utor 
rlurninado de Brás Cubas. 

m ovtro mom nto no qual stãcro parte para um conduta invasiva, a 
r .çãod HelenaémaiSCOntpl xa.nãopodend s rant IIJf tadacomosubrnrssão. 
e não sendo ex Iam nte r b ldia stácio 1 rmava em descobnr quem ra o 
m ncel;> por quem a irmà estava apaixonada: Helena dehc:ara escapar um meia 
confrssão, não p dia revelar o resto, e o r pagão acab cedendo "a um rnau 
lmpulso~. (H314) Vejamos a passag m: 

"Um dra, lns/sténeta de stáeto teve tal caráter de autorrdade, que pareceu 
constranger e molestar Helena. Ela replicou com um remoque; ele redargüiu com 
um adverte neta áspera . lam ambos a pé, levando os ammats pela rédea . Ouvtndo 
a p lavra do trmão, Helena susteve o passo. e fitou-o com um olhar dtgno. um 
desses olhares ue parecem VI( das estrelas. qualquer que eJa a estatura da 
p soa". (H314) 

stácro, portanto, procurou uUhzar suas pr nogatrvas s nhonars a 
"autoridade" - p raarranc ro egr ãrrmã Amenrnaprocurouse squrv rcomo 
d há rto - .. orn um remoque" mas o donzel tornou-se a1nda maiS 1nc•s•vo 

Para suster a wv ão. Helena derxa claro a stác•o que la não s 
submeteria, lançando lhe o tal oi h r \mldo d s stí las O rapaz nt nd nt- o u 
pro eguir s rra optar la raprna . pela força pura e simpl smente. Ao se resolver 
pela retratação, o Jovem é levado a reconhecer que há llnutes para o exercício da 
vontade enhorial e, srgnrhcat1vamente , recua drante da contingência de terdes 
aprofundar no uso da forç ste é um rnstante raro d stácio no romance. po1s 

I · obng do a dmrtrrque e r te urn mun o para além documprunentodo própno 
n r r Ahvrada com o recuo do agressor. Hei na expliCa, de forma necess nament 

ntgmáttca para Estãcro, o porquê d ela precisar resistir: 

Não e vão melmdre, e a ptópna necesstdaó da mmha postção Voce 
p de encara-la com olhos benignos, mas a verdade é que só as asas do favor m e 
protegem __ Pots bem, se;a sempre generoso. como foi agora; não procure vto/ar 
o sactáoo da mtnha alma· (H315) 

stácio continuav a ~gnorar o logro do testamento. e logo não podra 
ercebero alcance das palavras de Helena A rapanga consegurra resistrr ao ataque 

d IXando claro a Estác•o que hav1a hmnes a sua autoudade. hav1a um espaço d · 
aut nom1a pela ual ela 1n zelar e qu Ih garantra a rnv1olabihdade do "sacráno 
da alma'', Estácro n- o v a çara porq1.1e reconhecera a legitimidade do dir rto de 
Helena esta autonomra r lattva O drama de Helena. porém, â que ela sabra que 
sua posrção não ~ra legittma, ue sua autonomra era no lumte tndetensãvel, pois 
seu direrto não Iara lruto de uma conqursta ou de urna paternid de verdade1r . 
porêm d uma mentir benévola e protetora do cooselherro Em outras palavras. 
Helena reconhecra que, caso a verdade vresse à tona, ela estana reduzida a 
condtção de dependêncra mats abjeta, sem ql.lalquer direito ao "sacrário da alma" 
e obrigada à submissão completa nfrm. descoberta a trama do testar11ento, 
Helena se toma na aquela dependente qu povoava habitualmente o imaginário d 
Estácio: um nada, sem direito· algum, cuja própria vrda pareceria uma concessão 
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f1 111111• ,,, 111 r urrl vez 
r 111 111 1110 tJ rn 101 vror IICiad st · cro n ro111 n . I d. vt . rn stava 

11111 v11 111 I n procur v escapar ao anror impossivel que surgra entr e la e aquele 
•1111 r.t d o 111 smo t mpo seu irmâo e seu inimigo. A beldade empurrava slácln 
I' q .1 , •• h r ac;o cJ ugênia, a filha de Camargo, estrela rna1s brrlhanle entre a 
11 '' 111 •rt l tJ l11mamento, enquanto que, auxlhada pelo padre Melchror. arranj va um 
111 tl~o• 1 plll t 1 própria. Não lhefoldificildescobrirque uls Mendonça, o melhor amigo 
, h I •.1. (; o, rdla a seus pés . O filho do conselheiro ticou sabendo do noivado da 
1111111 dUI rr e uma v1agern a Cantagalo, onde o Dr. Camargo e familia esperavam 
III IJI•n. l ''' ' rnente p la morte de uma fazendeira que talvez lhes fizess .um I ado. 
I h v. llr .l l ·om a notícia, Estácio volta à Corte pronto para lazer valer ua 

hum1lh r e ubm t r os circundantes. Consultado sobre o casam nto 
le neg o s u consentimento. Num lance brutal, stâcio humilhar 
retenndo-se a seu "crédito", e msinuando assrm que •·o fim exclustv " do 

,, IVP I ' t " nqueza d moça" (H348) De ta vez, no entanto. a at~ude de H lena 
11t c rnpl ta insubm1ssão. la não aceita a decrsão do irmão, se dispõe a renuncia r 

1 h1 r 111 do conselh rro para afastar a susperta de que o nervo agia por interesse, 
rtarn nte o rap gão do Andaraí-

Menr:lonça e Jâ o fruto pro1bido, conclwu a moça; começo a amá·lo . Se 
1111,/,1 ,1 stm me obngar a destst/r do casamento, adorá- lo·et'' (H349) 

VIl 
que v1mos até o momento é que, em Helena, Machado empr ende uma 

rr t. 'rll extremamente lúcida das relações de dominação vigentes no Antigo 
li !_)lr'ne. A históna de stácio e Heilena, antes que o drama choroso de um amor 
tnrp ss ivel, é a descnção da politica de dominação cuja crise profunda o romancista 
v1vr ncrara .ntre 1866 e 1 B71. cujo desmanchar elo assfs1ia com um o ih r 
llllll iSirgativo no decorrer de toda a década de 1870 Em Helena, Machado não l.lnha 
or.t• rlusões quanto â continuidade das estruturas tradicionais de poder. A sua 
JIW p cuva de análise já é bastante crítica e, de c rta forma, ele faz merglr a sua 
11rorc1 gem deixando ql1e Helena fale por ele. S Mach do não tem mais ilusões, 

" I sofre porém com o impasse e nào vê uma alternativa. A ambigüidade da 
pw s nagen principal tinha provavelmente o intvito de traduzrr a exp riêncla 
lll •. t ' rica d um s m número de dependent s nesse 1 mpo e sociedade: ainda 
•• ttzldos d lguma maneira pela Ideo logia senhorial, Helena e seus seme lhantes 
pudiam se mostrar sinceramente gratos a seus senho res específicos, e assim 
p rmaneclam relutantes em sacudir a inércia das ,estruturas tradiclonaJ,s de poder; 

ut1ossfm, os anos de crise haviam agudfzado a perspectiva cri tica mais geral, e 
xplicitado as injustiças inerentes à polltlca de domínio e1 hodal. Por um lado, a 

1.rl tornara a critica inevitável -- acreditar era já impossível; por outro lado, não 
p<~rccia haver uma saída, e o discurso que era de análise acaba se reestruturando 
.,,,, 1 rmos d d núncia. 

S uma metade d Helena é análise fina e já freqüent mente irônica de 
d1•l.:rmrnados rnecan r mos de poder. a outra metade é a denuncra amargurada das 
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··- Sua obs rvação, di s o dono da casa sorrmdo, traz o sabor do choco/ai 
que o enhor bebeu naturalm nte e ta manhã antes de sair para a caça. Presumo 
que é n o. N abastança é Impossível compreender s lutas da tntséna, e a máxima 
de qu todo homem p de. com esforço, chegar ao mesmo brilhante resultado, h 
de sempre p recer uma grande verdade à pessoa que estiVer trinchando um peru. 
Po1s não é as 1m . " (H355) 

O torn d critica muda bast nte nesse con t xto· ond ant s havia sutileza 
g lhofa, ternos agora a denun ia, se bem que m ntendo ainda a ironia. De 

ualquer forma, o conteúdo da critlc é o mesmo: tanto He.lena quanto o pap 1 

Salvador se co locam numa p rsp ctiva exterior à ld ologla senhonal, e tentam 
f zer com qu st CIO rei tiVIZ sua maneira de pen ar. O lllho do conselhe,lro, 
porem, pe1man ce bebendo choco late lnnchando o p ru , até que, algumas 
páginas adl nte, os homens se encontram novamente, em presença do padre 
Melch1or , e Salvador conta então toda a sua hlstóna. (H372-77) O pa1 de Helena 
enfatiza outra vez a idéia de que, em sua vida, quan to mais trabalhara mais 
empobrecera, e depois narra como fora levado a abrir mão de lutar pela mulher e 
pela filha em função da proteção e da segurança que o conselheiro se dispunha a 
Ih s proporc1onar. Essa htstóna de renúncta e humilhação, cuja ongem estava no 
poder e no caprichos da vontad senhoria l, cheg a emoc1onar o JOvem mancebo, 
mas não sabemos até que ponto pod 1a lhe abalar as struturas. A morte de Helena 
tnlerrompe o proc sso, e mantém a verossimilhança do romance. Afinal , Helena 
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t1 '" p1 H iio~ 1 t•.t1r n st do d SUJ lçào mais bJ I . e a d scolJ rta da m nt1r do 
11 b t v a a possibilidade d uma p rsp ct1va crítl e a utonõm1 a 

I 111 11111 .1,1l nt g nlsrnos oc1a1S estão 1dent1fíc o e delí11 d s, r na amda não 
'" ""'' 111 s num pro sso d mudança histórica. M ch do tá , ern 187 , 

111 uHii 11 •11 oci d d do período ant rior à c11s , o profundamento dos 
1111 •' Jlllll 111 s. e o conseqüente desmantelamento das pollt1cas trad1cion is de 
d ·u ltlo.t ~ ""·:. tâ unto laiâ Garcia. 

VIII 
lnro que essa I itura que venho propondo par Helena deve bastante a 

''" ' '' t!tl S hwarz e à sua descoberta de que Machado de Assis, ao contrário das 
e das Interpretações convencionais, sempre teve muito a dizer sobre 
sociais de dominação vigentes no Brasil do século XIX. 
ntanto, e apesar de concordar com Schwarz neste sentido mais g 1al, 

111 • 11 11 \JIImento d1v rge deste autor em alguns pontos lrnpor1antes. 
P ra Schwarz, o objetivo de Machado em Helena é contribUir para o 

'P" tlt tço mento do paternalismo". Segundo ele, a Ideologia do romance seria a 
" 'I'' ca be à sevend de do amor familiar e ao sentimento cristão a moralização 

·I 1 1 ltft r nças soclats, de forma que essas se torn m llvr s das baixezas e das 
h111HIII1 , ções que possam eventualm nte 1n pirar Ou seja, a ideolog1a do livro, 
o11111fc ·t.1n1ente lnsip1da, seria de que a família e a religião deveriam civilizar os 
'' ' , • c consolar os pobres e dependentes, sendo que Helena, tanto quanto os 
I• 111111: 1omances da primeira fase de Machado, podenam ser descritos como 

11 li 1nlh "deliberada e desagradavelmente conforrnista".7 Desta forma , o "movimento 
pt oflm o" de Helena estaria no contraste entre esta "intenção morigerada e 
1 tvtll t1 •IÓIIa" mais geral e o comportamento freqüentemente turbulento e índ tscíplinado 
d ,., p rsonagens .8 Este objetivo conformista acabaria por conter a força 
pote rlclalmente dissolvente da análise racional e profunda do paternalismo, que 
• .1 hwa1 z demonstra estar presente, mas que, em sua opinião, não chega a ser 
• ritlc , upois não se Interessa pelo movimento das contradições reais e nem 

'"'' rf, re".g 
Penso que Schwarz não percebeu mtelramente o alcance da critica e a força 

11 d núncia contidos em Helena, e há pelo menos três explicações para este fato. 
1 1111 11melro lugar, e apesar de correr o risco de ser ainda mais repetitivo, enfa!izo 
" clr locamento de enfoque que me parece essencial para uma leitura mais 
•dr1quada deste romance: como venho ten1ando demonstrar, o "movimento 
l''ofundo" de Helena e a descrição dos antagonismos constitu tivos das políticas de 
11 rn in i vigentes no p riodo anterior à crise de fim dos anos 1860 e Início da década 

c I 1870. Como fez questão de registrar em Inúmeros textos , Machado de Assis 
1011 iderava decisivos os anos de agitação política e social que culmina,ram na 
promu lgação da Lei do Ventre Livre e, de lato, muito daquilo que escreveu pelo 
111 nos nas duas décadas seguintes tinha a preocupação de interpretar os 
,, . 11tecirnentos daquele período, assim como de avaliar as suas conseqüências. 
1\ r nse havia provocado em Machado um distanciamento crítico que nãotlnha volta. 
I I , que conhecia as relações paternalistas por experiência histórica e traJetória 
Individual, expõe em Helena, com uma lucidez e clareza talvez 1m possíveis antes 
rlo 1871, tanto a unilateralidade da visão de mundo senhorial quanto a ambigüidade 
do 1>onto de vista do dependente. A chave de Helena, ~o romance, é a ambívalêncla 
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d H 1 n . a personag rn · la stà n In tenor da ldeolog1a s nho11al porque po sul 
gratidão, e porque conh ce e manipula bem os slrnbolos e valores que constrtuern 

pr se 111 t lld logla, I ta for d. s r laçõ s pat m listas no sentido de qu 
cons gue rei tivlzá-1 s, e logo per bê-1 s raramente enquanto poder e, no limite, 
força ou IITIJ.JOSrção A p rsp llv clit permite H I na. como Já foi d1to, a 
pres rva ão de certa au tonoml , sendo que a unposslbihdade de tal autonomia, no 
IIm do romanc , · a d • stwição d ambrvalênc1a e d possibilidade cr ill a a 

lte rn trv mort , ou a trans formação histórica. A transform ação históricas rla 
o assunto de laiá Garcia; em Helena, o cenário amda é a estabilidade do Antigo 
R grme. Enftrn , n~o cons1gover m Helena, por um momento sequer, que Machado 
puc.Jes e ter em vista o "ap rfelçoamento do paternalismo" . 

O egundo problema, a hás, é aquilo que se entende por paternalismo. Meus 
I rtor s, supondo s mpre que os tenho. <?6r1amente notaram que evitei, até há 
pouca linhas atrâs, utilizar sua palavra. E óbvio que a não-utlliz ção da palavfa 
n· o slg r I fica qu eu tenha rgnorado os probf rnas pertinentes ao tal concei to: ao 
contrâ tlo, bo par1e d te t XI tem sido uma análise o patern. lismo a p rtlr a 
rnt rpretaçâo daquilo que o romance de Machado, analísado enquanto testemunho 
histór·ico, pode nos revelar a resper to de uma soei dade onde es1a ideologia 
assume um carát r h gemónrco. O concerto de paternallsn1o â complexo, a J.Jalavta 
pr c1 " r 11 r da s mpr I v r1 o-s em conta c rl s cautelas, e então ev1te1 

mpr gá-la atequ houvess~ condições de esva71â-la d sua vocaç· o para causar 
confusão. Há e! m ntos sulrclent ern Machado para lundamenta r uma deflmçáo 
conve11cronal, por assrrn d1zer, de paternalismo: trata -se de urna polit1ca dedominío 
n qu l vontade senhorial â nwtolâvel, a na qu I os trabalhadores e os 
ubordln dos ern geral só pod m s poslclonarenquantod pendentes em relação 

a essa vontade soberana: mais ainda, e permanecendo na ót ca senhorial, esta é 
uma soei da(fe s m ar1tagonrsrnos sociais slgnnlcalivos, já que os dependentes 

vali m u condição aper1as na V·ert1calldad . Isto é, somente a partir dos valor s 
ou slgn1hcados sociais gerais impost·os pelos senhores, sendo assim lrwlável o 
surgimento das solidariedades horizontais características de uma sociedade de 
classes. Não é preciso observar que os movimentos de Estácio no romance são 
uma exposição rnals do que convincente desta acepção da palavra paternalismo. 

Todavia, r á hâ cerca de duas décadas de produção intelectual na área d 
História Socia l demonstrando qu , se entendido unicamente no sentido menc1onado, 
o paternal ismo é apenas uma auto-destruição da Ideologia senhorial; ou seja, nesta 
acepção, o paternalismo seria o nwndo Idealizado pelos senhores, a sociedade 
rmaginária que eles se empenhavam em realizar no cotidiano. Em textos famosos, 
escritos desde o rnicío da década de 1970, Thompson e Genovese10 --este tratando 
de um cortexto onde haVia a escravidão -, e depois muitos outros historiadores, 
mostraram que a vigência de uma Ideologia paternalista não significa a Inexistência 
de solidariedades honz.ontais e, por conseguinte, de antagonls r) o sociais Ern 
outras palavras, e citando Rebecca Scott, uma especialista na hrstórfa daescrav id~o, 
subord inação não sign ifica n cessaria.mente passividade, e "os hlstonadores vem 
encontrando numerosas mane1r s de exarnlnar as tnicia tlvas dos escravos sem 
desconsiderar a opressão, de explorar a criação de sistemas alternativos d 
crenças e valores no contexto da tentativa de dominação Ideológica, de aprender 
a reconhecer a cornunrdade escrava mesmo constatando· o esforço continuo de 
re pressão a algumas de suas caracteristicas essenciais". 11 As palavras de Scon 
ajudam a pensar não só a situação dos escravos. mas também a dos d pend entes 
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1111 1' 1 ii . HII''• 1 d ondehav1aaheg mOIIiapoiÍitcae ultur _ldopa1ernall 11 ~0 
11 , , 1 p1 , t•. l.l rvar qu os movimentos de H lena no hvro sa urna xpos1 ao 
111 .11 d1 !1111 wnvl tl . nt das cau telas que dev mos I r m rn nt ao utiliza r o 

>l\1 Hlllllttt1 lU st ·o. mresumo,meua,rgurnentoequ ,estando x_ slvarn nt ' 
, 111 111 ,tdu ·, d lln1ção onvenc anal d pa t rn lrsmo, S hwar2 n o tE>v 
"' , nr \ill llr urt uamente a dlalét1c xtraordinárla d s mov1mentos de H I 
" t 1 1111 o rll M. chado . 

1 rn<~lrn nte, o leitor atento (â terá suspeitado, o terceito problema e aquilo 
111., to r li' nd por scravldão. Por um lado, p.arece claro que para Machado a crrse 
h, Attllq n glrne originava-se basicamente no processo histórlc~ da abolição da 
, , r wld 10 , por outro lado, as referências à nslituiçãoda escravldao nos romances 

"' 11 1 ufi no não são muíto freqüentes e nem aparentemente centrais ao 
rt. II IIVt •lvh~1ento da narrativa. Tanto Schwan quanto Gledson registram seu 
rh , ,,11 1nrto d1ar11e deste suposto par doxo. Já em Ao Vencedor as Batatas, 

lt wol ll Jf r ce um solução teórrca, por assim dizer, para o problema: a 
, I•IV Idno era a r !ação produt1va fundamental, porém não se consti tu ía no nexo 

h ttvc• riH vrda Ideo lógica no Brasíl do século XIX . A explicação para Isto estaria no 
r,,,' I h qu a subordinação dos trabalhadores f"l~ "rel.ação produUva de base" - isto 

lll\1 •1 1 vldáo -estar/a"asseguradapelalorça '' Jaosagregadosedependent~s 
1 11111 1 r ,11 se viam envolvidos na teia complexa do lavor, que garantia a_subotdina.çao 
>1 .1 pt !, a· través de mecanl·smos de proteção com contraprestaç~o de se~vtç?s 
1 t1l11 di nela. Assim, sende a escravidão mantida unicamente atraves da v olencra, 
,, ,0 ,} escritores oltocentlstas preferiam temaUzar o Brasil a partir do problema do 

1 " ''' 111 llsmo e do controle social dos dependent~s .. sem dúvida "mais simpá!ico ~o 
'I"' o 11 xo escravista". '3 staria explicado, entao, o porque de a escravldao nao 

' ' ,, "11 o efetivo da vida ld ológica" 
. m debate recente, Schwa.rz afirmou que é necessário ''entender essa 

1 !Ih 1 ue como uma. estrutura: dependente , escravo, proprietário" , e observou que 
1 •,, 1.1çâ'o particular com os dependentes depende da existência da escravidão, se 

, HIH ura a partir dela, Inc lusive um dos pavores básicos do depe~·~.ente e~a .ser 
11r11.1 o orno escravo, coisa ·que ele precisava evitar a todo custo J;:sta ultrma 
nb .111Vação é extremamente promissora, mas Schwarz não explora devidamente 
, 1 ·, u potencial; em suma, ele postula, porém não demonstra, a existência de um 
vl1 ulo estrutural entre escravidão 1sto é , o controle social exercido sobre os 
11 ,,LJ 1i11adores escravos a paternalismo a política de domínio que garantia a 

11bordlnação dos dependeotes. O resu~ado prático deste problema na .obra de 
• ;1 liwarz. é que ele exclui o tema da escravidão da obra de Machado; ou seJa, como 
1 11 unto não parece estar presente - e de fato não se apresenta de forma 

'''•\ n 1va -, en tão conclui-se que ele efetivamente não está presente. Tal é o 
ptoc. dimento de Schwarz ao analisar o ~ema da escravidão e rn Machad.o; t~davra , 

,, pma sermos apenas justos, Schwarz e exatamente quem mais fez ate h.o.Je para 
tllwonstrar a Insuficiência de semelhante método em se tratando da anahse dos 
11 x.tos do bruxo do Cosme Velho. 

.John Gledson encaminha uma ou tra solução para o problema. Em seu 
1 lpltu lo sobre Ou incas Borba em Ficção e História, Gledson argume~taque para 
Mfl hado "a escravidão é um importante elemento causal de mudança , e que uma 
•1.•: .xplicaç:ões para a dificuldade do romancista na redação deste livro fora 

nlamente a busca de uma solução artística que exprimisse ad quadamente a sua 
1111 r prelação da história do período. Em síntese, para Gledson era assim que o 
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bohçã d ser vidão "não ocorr u atrav s 
s própri s scravos, qu n- o pod m, assim, r presentá-.la"; toda v ta, também não 

p reei co tr to d scr v r o proc sso como simplesmente a xpres ão dos 
mter sses dos proponentes d Aholição gradual. 15 O assunto era complexo, 
M ch do t 11a ncontrado um m n ira d r gtslrar a tmportâncta da ser vidão 

onlltt s mt rnos d Rubíão e seu I nto proc sso de lt nação m nlal, 
s ndo qu à vez s t p rs nagem par c exprrm r o "inconsciente coletivo" 
daquela soc1 dade. •A A solução de Gledson é eng.enhosa. e ·quase que certamente 
não · qutvocada ao supor tanta engenhosfdade em Machado, porem permanec 

ssumldamente como uma t ntatlva de abordar as Intenções manifestas do 
romancista; penso porém que, em se tratando do tema da escravtdão, e talvez 

specialm nte nos romances anteriores a Brás Cubas , uma boa part do 
t stemunho histónco de Machado pode estar além de suas Intenções. 

m Helena. quase tudo que se diz sobre a tnstituição da escravtdão está 
C011I1do nos movtm ntos de Vt nt , o pajem d protagonista. Em sua primeira 

pc nção, Vic nte é d sento como "cri da cas e particularmente estimado do 
conselhe11 o" (H286) ai descnção do moleque tem um objetivo bern definido· como 
p utavam seus entlmentos pelos de O. Ursula, os escravos da fam ília ficaram 
lnlct lmente lnsat sfettos com a chegada de Helena; Vicente, no entanto, exatamente 
p lo f to de ter s1do bastante estimAdo pelo conselheiro, aceitou logo aquela que 
·e Ih pres ntava como filha do frnado senhor, tornando-se ntão "um !te I servrdor 
de H len , seu advog do convicto nos JUlgamentos d senz.ala" (H286) O 
comentá no mais cructal da p ssagem, todavia, é o de que a dedrcação de Vicente 
à rapariga era "despida de interesse, porque a esperança da liberdade, se a podia 
h ver, era pr cária e remota". (H286) A necesstdade de mencionar a esperança da 
alforria · ou ate de Justrftca r a sua possível ausêncta - num contexto em que se 
procu rav enfatizar a dedicação de um escravo e bastante reveladora; como Jii 
abordei com d t lhes em outro texto, um dos asp elos cent ra1s da poilllca de 
domínto na escravtdão, pelo menos até 1871 , era o fato de que o ato de alforrlar 
se constituía numa prerrogativa exclusiva dos senhores . Em outras palavras, cada 
escravo sabia perfeitamente que, excluidas as fugas e outras formas radicais de 
n gaçãodocativetro, sua esperança de líberdadedependiadotipode relacionamento 
que mantrv sse com seu senhor particular. A !dela aqui era convencer os escravos 
de que suas chances de alforria passavam necessariamente pela obediência e 
fid lidada em relação aos senhores. Mais ainda, e como veremos quando tratarmos 
do africano Raimundo, ,personagem de laia Garcia, a concentração do poder de 
alforrrar exclusivamente nas mãos dos senhores fazia parte de uma ampla 
estratégia de produção de dependentes, de transformação de ex-escravos em 
negros liberto atnda fiéis e subm tssos a seus antigos proprietários.17 

Em suma, esta primeira visão de escravidão que aparece em Helena sugere 
qu hà um Importante elemento em comum nas políticas de domínio exercidas 
sobre escravos e dependentes: em ambos os casos, e permanecendo sempre na 
óttca da classe dos senhores e proprietários, as relações sociais de dominação 
estão assentadas no pressuposto da invíolabilidade da vontade senhoriaL Se ê este 
mesmo o conteúdo do testemunho histórico de Machado, então será possível traçar 
m is paralehsmos entre os movtmentos de Vicente e os de outros dependentes que 
temos acompanhado no romance. Uma passagem Interessante é aquela em que 
Helena resume para Estácio, em termos que seriam inteligíveis para o mancebo, 
qual o tipo de relação que ela tinha com Vicente. Estácio ficara zangadinho porque 
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I" ' 

N,i 1 SEI poderei ob decer. N m empre vocô poderá acom'panhar -me, 
1/1 ,, , 1/ ·• , Indo com o pajem. é como se fosse só; e meu espínto gosta, às vezes, 
Ir ''''f1tr /lVI mente na solidão". (H312) 

)a , H I na não podia ob decer , pois Vicente era seu cúmplice nas 
1 f, Zl s cr t<1ment a papai Salvador; e então, para justif icar d1ante d 

I 1 lli•HI'•P s 10 quec rtamente contlnuariaafa z.er mcompanhiadomol que. 
mpr g o recurso que sab ta utih ar tão bem: ela narra a stácto uma 

sua r lação com Vicen te que se mostra apenas uma reprodução da 
l i• '' " •!j!.\ guapo donz.el. Assim, Vicente é um nada diante da vontade de Helena, 

1 11111~·• d t ga a produzir a pérola de que "Indo com o pajem, ê como se fosse só" 
f •, t momento foi, ,obvran ente, ma1s uma dissimulação da pequena. Mats 

t• ll 11111 , narrador da história é qu m nos oferece uma outra versão para o 
'' l o~r lllll. llnento entre Helena e Vicente. A moça fora fazer mais uma visita a papai 

11tv ufn1 , porem voltava triste porque não o encontrara em casa . O pajem. que 
t I IHilt ' ltl vrnha trist porque pautava seus sentimentos pelos da senhora. não 
i ' tliiiiVol u s nlim ntos exatamente pelos da senhora (sic): 

·O paJem levava os olhos na moça com um ar de adoração v1sível; mas, ao 
1w 1110 I mpo, com a liberdade que dá a confiança e a cumplicidade fumava um 
/11' .. u l1aruto havanes, tirado às caixas do senhor". (H331) 

/\passagem ê notável, pois sugere que o movtmento de Vi.cente em relação 
• I l11lon · s melhante ao de Helena em relação a seus protetores/algozes: por um 
I 1l1 , 11 , o reconhecim nto pela proteçãose11 horial - a "adoração visível" de Vicente 
" u I' < 11dão de Helena; por outro lado, há a possibilidade de "traduzir'' essa 
' tl1n W nela em conquistas ou espaços de autonomia - a liberdade de fumar o 
1 li ttiJto havanês em Vicente, o direito ao "sacráríoda alma" em Helena. A referência 
111, 1t tuto ê mais interessante ainda porque talvez remeta o leitor de Helena ao 

• <l lll• t da escrav tdão urbana, que era, afinal, o tanto de experiência histórica mais 
l1111tl1ar a Machado. Perdigão Malhelro taz o seguinte comentário sobre a si.tuação 
dn•. 11scravos urbanos nas ultimas décadas da instituição da escravidão: 

"Nas c1dades já s encontram escravos tão bem vestidos e calçados, que, 
,,u v j los, ninguém dirá que o são. Até o uso do fumo, o charuto sobretudo, sendo 
1/t t um vício, confundmdo no público todas as classes, nivelando·as para bem 
''"''• há concorrido a seu modo para essa confraternidade, que tem aproveitado 

1111 r avo; o empréstimo do fogo ou do charuto aceso par que um outro acenda 
11 .,, u e fume, tem chegado a todos sem distinção de cor nem de classe. E assim 
uutw aros semelhantes ".18 
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M smo com o d vrdo desconto às idealizações e exageros de Perdrgãô 
uo, p r ce r vante f to de Machado exprimu o tanto de llberdad 

rrqUI t d p r V r ente atr v · d to d fumar um charuto · e um ch ruto "trrad 
aix s do senh r" · n frent a senhora . Machado talvez r gistre aqui algo que 

pelos ravos corno uma aproxrmação, a menos simbóh a , à 
lrberd d . Na v rdad , e apesar da observação inicial sobre o 
que h vi na d di çáo de Vtc nte a Helen , o qu vemos é que a 
ob diente do p J m acaba por tornar mais concreta a sua esperança 

d alforria . stáct quem no informa a esse respeito : tendo visto Helena derxar 
casa de Salvador m companhia do pajem , o mancebo cogita em Interrogar o 

n gro · qu " ra o confrdent ctimplice" de Helena; (H359) o tllho do cons lhe~ro 
cab srslindo de utilizar esse recurso, mas antes ainda se recorda "de que 

Helena lhe pedira uma vez a liberdade daquele escravo".(H359) 
A tnl rvençáo mais Importante de Vicente na histónaocorre no auge dacris 

r1tr H I na familra do conselh rro . Desconfr ndo qu s 1111 r p d era , o 
J m rnt rpel o p dre M I hror 110 s ntído d descotHir o qu st v ocorrendo 

O padre de.sconversa e manda o moi que sossegar, mas ste perm nece lnqur to 
comenta que "há alguma coisa que o escravo não pode saber''; em seguida, 

como que reafirmando sua resolução m lazer algo por Helena, Vicente diz ao padr 
\J ''tamb ·mo escr vo pod sab r alguma co usa qu os br ncos tenh rn vontad 

de ouv r" (H367) O paj m parece star ag1indo de "movimento próprio", como drrá 
d pois M lchlor, (H369) e urn lr1terprelação verossímil para a sua atitude, além da 
"adoraç · o VIsível'' p I senhora, seria a de que ele entendia que sua esperança de 

11 r ri stava estr rtamente llg da ao destino de Helena e à possibílidade de ta 
m nt r o x rcícro da vontade senhorral. Não é este, tod via, o encaminhamento 

u M chado dá ao problema Tudo o que t mos é a Interpretação que Helena 
oi r c p r "rnovrmento próprio" d Vicente e, neste momento, a moça ape11a 
r produz, alíás com bastant pi gurce, a rdeolog1a senhona l, ss1m, ao saber que 
Vicente revelara ao padre a versão que ela lhe contara . rsto é, a de que Salvador 
era seu Irmão · a pequena faz uma oração a Deus "porque Infundiu ai no corpo vil 
do escravo tão nobre espírito de dedicação. Delatou-me para restituir-me a estima 
d família". (H369) Se pens rmos na galhofeira deliciosa de outras panes do 
rom nce, torna -se patente que Helena agora descarrilhou, conseguindo ser tão 
chata e bitolada quanto Estácio . O fato, no entanto, é que o descarrilhamento de 
Helena é, à sua maneira, um testemunho histórico: sendo a senhora de Vicente , a 
moça repete em relação a este, pelo menos num momento de crise, uma 

terminada lógica de dominação, e então rnterpreta o movimento do escravo como 
rnera subordinação à vontade senhorial. 

Em suma, se há em Helena elementos suficientes para colocar em cheque 
a d linrção corw ncion I de paternalismo adotada por Schwarz, também é verdade 
que há neste romance indícios suficient s para implodrr com a separação tão 
marcada entre paternalismo e escravidão, pressuposto muito caro a Schwarz e 

ssencíal para que se possa acreditar em "idéias fora do lugar" no Brasil do século 
XIX. Neste momento, e ped indo licença a Schwarz por um instar,te, ima,grno que 

página diante de mim é um espelho, e nele vejo refletido o sorriso sarcástico de 
um leitor critico (Simáo? Jacó?) Ora, blasfêmias, murmura ele de boca torta , e logo 

rspara uma algaravl dos diabos sobre os tars reabilitadores (s1c) da escravrdão. 
Mas, como já notara Brá Cubas (capítuloCXXXVIII), a um critico "é preciso explicar 
tudo'', e ntão a página volta à sua opacidade natural para que possa acolh r 
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I' c"'"'"" ''*" v ' xplicaçõ s. 
I 1.1 r volta r · precro a obs rv 

I• I"''"' lltt •: clt' l• nd d r t" n ia d 
"'' 111 .1v• 11 111 m pavor s bâsic s do d p 

11 1 qt 11 ulc pr r v. vrt r a todo cust " ' A observ ão ' c r r t orrei Í!>::.tnr 
1 I d~ "· Wlil pr rs toma-I não ap nas omo r tórlca , m prlmerro' lugar. hà ai; · 
'li" V• nh rr•·r ttn n ste texto à exaustão: do ponto de vrsta d Est ·cio e cri tu r 
1 "" Ht.HIII s, o. pressupostos da 1nvrolabrlidade da vontade s nhorr 1 c1 

I'''"'" ,111 Jp d p nd ntes estavam presentes nas políticas de domínio tanto de 
1 • r rvt •• qtl r li d agregados e dependentes em geral e, como a escfavidão e r 
1 1111 I<, H tJ . 111 · xtrna dependência, é lsto que esclarece os ntrdo da afirrnaçã d 
'l"' ' ·. rllm d s dependentes se configura a partir da condrção dos escravos. 
I 111 •"!l' mdn lugar, Is to se segue da observação anterior , o pavor do dependente 

como scravo era bastante concreto, quiçá fr eqüent mente 
ç r I d scravi a ã . Sab rn s ao menos qu havra 

r ''" '' t..l.r po ui çã dita "lrvre" qu viviam ob a pressão constante de um 
1 •I• .lVI I ser vrzação ou reescravrzação. No caso dos negros que jà haviam 
r, c • lrldo c rta de alforria , a situação era variada. Hav•a aqueles que tinham de 
rrurprlr tllll cl~usulade prestação de serviços, o qu os colocava por algum tempo, 

1 • 11 . por varras anos , num posição ambígua, ntr iib rdade e o cat veiro, 
rio I H/ 1, Xls tra ainda possrbrltdade de o senhor revogar a alforria por motrvo de 

ltrrp tlirlil , o que re Iça a subordinação e a Incerteza contidas nesta "llberdad " 
o libertos. Em resumo, pesquisas históricas r centes vem conseguindo 

r a x.istência de condições lnterm drárias entre scravídão e a liberdade 
I""· •l m smo tempo que matizam a vrsão tradicional de uma sociedade 

11 tld llll nt divr~ida em senhores e escravos, sugerem o tanto de precariedade que 
li iVI.t r1t1 ond1çao dos dependentes. E faltam ainda p qulsas sistematícas sobre 
1 ttlll •'\. e a ocorrência concreta da escravrzaçâo ilegal. Sem sequer mencionar 
1 ltUIIqUIIidade escandalosa com que milhares de africanos Introduzidos no pais 
qtr> 1 I_ r anti-tráfico de 1831 permaneciam rlegalmente escravtzados, talvez seja 

111 r • • rro co":'eçar a observar com mais desconfiança a prática comum, pelo 
11\lltl · p I pol rcia da Corte, de deter para averiguaçõ s indivíduos "suspeito de 
• '""' •' cravos'' Numa sociedade em que havra a escravidão, e logo a vigéncia 

,1, lllll lógica d. ~omínação assentada na pessoalização ou na privat lzação do 
tJ IIII rJ if . • c1al, e logico que um dependente · especlalm nte se pobre e de cor . 

dt~vl. r arriscar bastante ao se afastar das vizinhanças nas quais ele podia ser 
rrrt~ • drc.~larn nte rei rido a um determinado universo de relações pessoais. A rede 
' Ji'" p ,., gura capturava escravos fugrdos tinha um entrelaçamento preciso 
'"li"''" , ou lançav a ameaça e a susp ição sobre amplos s toras da população 

111111 " d cor? 
nlun , e antes de voltarmos de vez a Machado, resta ainda este pouquinho 

rl•1 111clo que precisa ser explicado ao critico (Simão? Jacó?) : apesar do tanto que 
i111 1•rn omurn ~a polit1ca de domínio vigente para escravos e dep r'ldentes , é claro 
q11 , ondrçao de escravo era radicalmente diferente da condição de livre 
ti• p •rrd nte. E sab mos isso não porque um teórico iluminado nos revelou a 
V' rd rra dialética presente na história real da escravidão etc, etc, mas porque as 
111 ••, qt~rs, h i tóricas demon tram (pasmem, ou Ir blasf ·mia!) qu os escravo 
iiii ·•V m 1nt n ament pela hberdade, e que freqüentemente organizavam suas 
v1d.r fn I unção da expectativa de alcançar este objetivo . e esta ê uma observação 
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Notas: 

t t xto 1 lvez seJ a prun 1r p rte d urn tr b lho mais longo sobr 
Machado de Assis. Devo um agradecimento especia l aos alunos da disctplina 
HH710, Tópicos speciais em História X. do curso de história da UNICAMP. 
prlm lro sem s tre de 1991 . O tema da disciplina era "A história nas histórias de 
Machado de Assis" . Foram estes alunos, com sUtas perguntas e expressões d 
1n<;redulidad , que me desafiaram a escrever sobre Machado de Assis 

Ver Gledso1 , John, lhe deceptive realism of Machado de Assis, 
Llv rpool, Francis Cairns, 1984; Gledson, John, Machado de Assis : 
ficção e história , R lo de Janeiro, Paz e T er·ra, 1986; (Schwarz, Roberto, 
Ao vencedor as batatas. São Paulo, Duas Cidades, 1981 ; Schwarz, 
11oberto, Um mestre na periferia do capitalísmo: Machado de Assis, 
São Paulo, Duas Cidades, 1990. 

2. Schwarz, Um mestre, p. 11 . 
3 . Gledson, Ficção e história , p. 71 ; Schwarz, Um mestre, pp . 71-74. 
4. G ledson, Ficção e história, pp. 58-113. 
5. Helena, p. 277 (H277) ; todas as citações do rom ances se baseiam em 

Machado de Assis: Obra Completa . Rio de Janeiro , Editora Nov 
Aguilar, 1986, volume I. 

6. Schwarz, Ao vencedor, p. 89. 
7, Ibidem, p. 63. 
8 . Ibidem, p. 90. 
9 . Ibidem, p. 99. 
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11l VL•t, p r x mplo,Thompson,E. P .. ,"Patnctansoctety , PiebelanCulture", 
Journalof Social History , v 7. n. 4 , Surnmer, 1974: Thompson 
'I 1 jht nth centu ry nglish so i ty: lass struggl wtthout class? ', 

c ial History, v. 111 , May, 1978; de ugene Genoves , v r o c pi tulo 
iJr p 1 rna llsmo m Roll , Jordan, Aoll: lhe w-orld the slaves 

de. Nov York, Randon House, 1974 . 
t , R b • J.," xplorin th m nning offr dom; post m nc1p ti " 
1 ltes In comparativa perspectiva", Hispanic Amerlcan Hístorical 

Aeview August, 1 988. 
I ' Schwarz, Ao vencedor p. 16. 
l!t lbtd m, p. 16. 

"M chado de Assis; um debate. Conversa com Roberto Schwarz" , 
Novos Estudos, CEBRAP, n~J 29, março de 1991 , p. 83 . 

l !t I son, Ficção e história, pp. 70-71. 
ll I 1 m, p. 81. 
1/ L 1 pa1 · gr lo é uma cópia descarada de C h lhoub, Sidney, Visões da 

liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na 
Co rte . São Paulo, Cia. das Letras, 1990, p. 100. 

IH M Ih ir , P rdlgão, A escravidão no Brasil : ensaio histórico, jurídico, 
soc ial. Petrópolis, Vozes/IN , vai. li , pp. 95-96. Comentei esta pas ag m 
lon ama nte em Visões da li.berdade , p. 212 e seguintes. 

I . Ver acima, nota 14. 
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