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1. RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar as protagonistas Helena e Aurélia, dos 

romances Helena, de Machado de Assis, e Senhora, de José de Alencar, para 

observar a relação entre as obras e o contexto sociocultural em que foram 

produzidas. O objetivo geral é identificar como o ambiente artístico e social influi na 

caracterização das personagens femininas, com um olhar especial sobre o modo 

como esses autores se agrupam em suas gerações e possuem características de 

um determinado período histórico-literário. A teoria utilizada será a Estilística 

Discursiva, combinada com as teorias de análise literária, de forma a investigar o 

discurso dos autores, principalmente no que diz respeito à construção das 

personagens femininas.  

Nesta comunicação serão apresentados os resultados parciais obtidos a partir de 

uma primeira análise comparativa dos romances estudados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo desta pesquisa compõe-se das obras de Machado de Assis, 

Helena, publicada em 1876, e Senhora, de José de Alencar, publicada em 1875, de 

forma a se analisar a caracterização das protagonistas, Helena e Aurélia. 

 

3. OBJETIVO 

 

Tem-se como objetivo geral desta pesquisa analisar a caracterização das 

personagens femininas, em sua relação com a sociedade carioca do século XIX. 

Como objetivo específico, buscam-se identificar traços do estilo de cada autor, os 

quais os individualizam em um contexto de transição da estética romântica para a 

estética realista. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa que parte da interpretação da obra literária e propõe uma 

análise mais pormenorizada da caracterização de personagens. Para sua 

realização, recebe destaque o estudo do foco narrativo. A análise da obra literária 



será feita à luz da Estilística, que, segundo Nilce Sant’Anna Martins (1989), estuda 

os aspectos expressivos das diferentes camadas do discurso, semântica, sintática, 

lexical, morfológica e sonora, as quais devem ser consideradas em sua relação com 

os aspectos contextuais. 

Cada obra é estudada individualmente e, após o estudo individualizado das 

personagens, inicia-se a comparação, considerando a contextualização das obras e 

sua relação com os costumes burgueses no Brasil do século XIX. 

Por fim será observado o contraste entre as vozes masculinas e as falas das 

personagens femininas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Até o momento a pesquisa foi conduzida através da leitura dos livros Helena, de 

Machado de Assis, e Senhora, de José de Alencar. Inicialmente foi feita uma tabela 

com a citação das passagens mais relevantes acerca de cada personagem em 

estudo. A partir da análise de alguns elementos expressivos das passagens citadas, 

foi possível realizar uma comparação preliminar das protagonistas. Uma segunda 

tabela está em andamento, para ressaltar passagens das obras com os costumes do 

século XIX e as ações das protagonistas com relação a eles. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Ao estudarmos o perfil de Aurélia, na descrição de José de Alencar, podemos 

perceber que a personagem é descrita de forma idealizada pelo narrador. Aurélia 

apresenta, em certas passagens da obra, um comportamento ambíguo, mediante 

situações de confronto com o outro. Embora ela pareça em suas ações uma mulher 

de pensamentos determinados, também demonstra uma grande fragilidade interior. 

Seu aspecto físico, na descrição do narrador, dá mostras de uma personalidade fria 

e obstinada; essa rigidez de caráter é associada a objetos simbólicos, como se 

observa na seguinte passagem, em que é comparada a uma estátua: “Quem 

observasse Aurélia naquele momento, não deixaria de notar a nova fisionomia que 

tomara o seu belo semblante e que influía em toda sua pessoa. Era uma expressão 

fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza, dando-lhe quase a gelidez da 

estátua.” (ALENCAR, 2011, p.37 ) 



Na descrição dos traços angelicais de Aurélia, o autor percorre essa descrição por 

toda sua narrativa. Seus traços de beleza são essencialmente comparados à alma, o 

princípio espiritual do homem, sede dos afetos, sentimentos e paixões – um traço 

essencialmente romântico.  “Na acerba veemência da alma revolta, pressentiam-se 

abismos de paixão; e entrevia-se que procelas de volúpia havia de ter o amor da 

virgem bacante.” (ALENCAR, 2011, p.24 ) 

Em Helena, Machado de Assis também descreve a personagem idealizando-a. 

Diferentemente da descrição de José de Alencar, Machado descreve seus traços 

angelicais somente em alguns parágrafos, seu foco é manter a atenção do leitor ao 

comportamento de Helena diante das imposições sociais. 

“Era pianista distinta, sabia desenho, falava corretamente a língua Francesa, um 

pouco a inglesa e a italiana. Entendia de costura e bordados e toda a sorte de 

trabalhos feminis. Conversava com graça e lia admiravelmente. Mediante os seus 

recursos, e muita paciência, arte e resignação, --- não humilde, mas digna, 

conseguia polir os ásperos, atrair os indiferentes e domar os hostis. (ASSIS, 2008, p. 

25) 

A personagem sucumbe em determinadas situações, nas quais ela não é capaz de 

impor sua vontade. Helena não se impõe contra a corrente social, como Aurélia, que 

é certa de suas escolhas. Aurélia desafia a sociedade comprando seu esposo; 

embora não seja ela totalmente transparente em relação a seus sentimentos por 

Seixas, ela alcança o sucesso. 
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