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RESUMO  

O presente ensaio é fruto dos estudos desenvolvidos durante a disciplina de “Leituras do Cânone 

Ocidental”, orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Luz (UFC). Os estudos foram pautados a partir da 

obra de Machado de Assis, Helena (1876), utilizando a técnica do close-reading, descrita por 

Francine Prose. Durante este artigo, observamos o caráter das duas naturezas do ser humano, 

segundo a descrição de Santo Agostinho, em sua obra A Vida Feliz (1993), e em como tais 

naturezas manifestam-se na protagonista da obra machadiana, Helena do Vale. O objetivo é 

esclarecer como o conflito entre as duas naturezas, a espiritual e a corpórea, influencia 

diretamente sobre o relacionamento da protagonista com os demais personagens do enredo, 

encaminhando-a para o seu trágico final. Este artigo seguiu por metodologia o estudo em 

bibliotecas individuais e de domínio público.  

Palavras-chave: Duas naturezas. Relações assimétricas. Obra machadiana. Identidade. Natureza 

Humana.  

*HELENA IN THEIR ASYMMETRICALS RELATIONS AND THE PROBLEM OF 

TWO NATURES 

 

ABSTRACT 

This essay is the result of some studies in the discipline of "Readings of Western Canon", 

supervised by Prof. PhD. Eduardo Light (UFC). The studies were based on the work of Machado 

de Assis, the book Helena (1876), using the close-reading technique, described by Francine 

Prose. Throughout this article, we look at the character of the two natures of the human being, 

according to St. Augustine's description in his book The Happy Life (1993), and as such natures 

manifest themselves in protagonist of Machado's work, Helena Valley. The aim is to clarify how 
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the conflict between the two natures, the spiritual and the corporeal, influences directly on the 

protagonist's relationship with the other characters of the plot, forwarding it to its tragic end. This 

article followed by the study methodology in individual libraries and public domain. 

 

Keywords: Two natures. Asymmetrical relations. Machado's work. Identity. Human Nature.  

 

 

 

Helena, obra escrita por (Joaquim Maria) Machado de Assis e publicada em 1876, 

trata de Helena do Vale, personagem principal, herdeira fortuita de uma considerável fortuna que 

divide com seus supostos parentes, Estácio e D. Úrsula, respectivamente, filho e irmã do falecido 

Conselheiro Vale. Além do núcleo familiar em que se vê inserida, Helena também convive com 

Pe. Melchior, Dr. Camargo e sua filha Eugênia, amigos e familiares e os escravos da casa, em 

especial, Vicente. Um único personagem surge com breve, mas decisiva participação, que é 

Salvador, possível pai legítimo de Helena. 

Segundo Alfredo Bosi, em seu texto intitulado “A máscara e a fenda”, as personagens 

de Machado de Assis partem, no início de sua obra, de uma repartição de almas em cínicas ou 

puras e, à medida que o autor aperfeiçoa-se na arte literária, encaminham-se para uma 

“contradição entre parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a 

corrente escusa da vida interior” (BOSI, 1992, p. 440). O problema das duas naturezas em 

Helena, de fato, é o que delineia a trama e propicia o seu final trágico.  

Segundo Santo Agostinho em seu diálogo com Navígio, o ser humano é composto de 

uma alma e um corpo. O corpo é a parte constrangida, alimentada por transitoriedades e 

arrebatamentos. É, igualmente, o locus dos impulsos instintivos e animalescos que caracteriza o 

homem exterior. Já a alma é onde está enraizado o homem interior, lúcido e regrado, que 

dignifica o corpo com o seu refinamento, já tão desgastado pela dureza das paixões humanas.  

 

 
Parece-vos evidente que somos compostos de uma alma e um corpo? Como 

todos concordam, exceto Navígio que declarou ignorar esse assunto, eu disse-

lhe: Não sabes nada, absolutamente...Sabes igualmente que tens um corpo? 



 

Revista Litteris – ISSN: 19837429 n. 15 - julho de 2015 
 

Revista Litteris 
www.revistaliteris.com.br 

ISSN: 19837429 
Julho de 2015 

N.15 

 
 
 

162 

Concordou. Já sabes, portanto, que és composto de um corpo e de uma alma. 

(AGOSTINHO, Santo. De Beata Vita. 12,7). 

 

 

Para o bispo de Hipona, a alma habita o corpo, usa o corpo. Mas o corpo não é em si 

mau, pois foi criado por Deus para habitação da alma; no entanto, quando a corrupção invade o 

corpo, esta sim o sufoca. A alma perde gradativamente o comando do corpo, que se torna a cada 

dia mais independente desta e mais escravo de seus ímpetos. Sendo o corpo a resposta animal – 

sujeita à corrupção – e a alma o princípio racional, está satisfeita a origem das duas naturezas 

humanas, mesmo que de forma genérica. 

Assim, como o homem nasce livre, mas em toda parte encontra cadeias
3
, é necessário 

que sejam impostos os tais “aprisionamentos”, ou seja, regras sociais, para o bem-estar no 

convívio social, como o sabemos. Como tal, quando as leis são justas e estão fundamentadas na 

equidade, a alma, como depositária da racionalidade humana, ajusta-se de bom grado à situação, 

o mesmo não ocorrendo com o corpo, que se acreditava livre e agora geme no que julga ser 

supressão indigna da sua liberdade, do apartamento da corrupção que constantemente lhe parece 

saborosa. 

Helena, em Machado de Assis, é uma pessoa gentil, afável, socialmente disposta e de 

caráter mutável. Parece sempre comandar ou sublimar suas vontades em benefício de outrem, 

Salvador, que a convence da empreitada perigosa. Helena opta por uma ação que é injusta desde 

a raiz: artifícios maldosos que consistem em lograr uma família inteira, e em franca 

desconsideração da memória do morto. A ação é má, obviamente, pois provém dos ímpetos 

corporais corruptíveis de Helena: toda a ação é pautada no amor filial, mas incestuoso da 

personagem por seu suposto pai, Salvador. 

Dizemos amor incestuoso de Helena, pautados nos estudos empreendidos em sala de 

aula
4
 e de acordo com o seguinte excerto que retiramos da obra de Machado de Assis, quando 

                                                             
3 ROSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. 2006, p. 10 
4
 Estudos empreendidos durante o andamento da disciplina “Leituras do Cânone Ocidental”, ministrada pelo Prof. 

Dr. Eduardo Luz em 2012. 2. 
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Helena dialoga e confessa tal amor que analisamos como pelo próprio pai e não por Estácio, 

como, em geral, nos habituamos a dizer segundo a leitura “romantizada” da obra: 

 

 
[...] Não sei se poderei obedecer. Nem sempre você poderá acompanhar-me; 
além disso, indo com o pajem, é como se fosse só; e meu espírito gosta, às 

vezes, de trotar livremente na solidão. (...) 

- Helena, disse ele, você ama. 
[...] 

- Muito! Muito! Muito! 

Estácio empalideceu. A moça recuou um passo e, trêmula, pôs o dedo na boca, 

como a impor-lhe silêncio. A vergonha flamejava no rosto (...)”. (ASSIS, 
Machado de. 2002, p. 64). 

 

 

Diante disso, impõe-se o ‘trotar livremente na solidão’ referente à presença da égua 

Moema, o qual se confunde com os sentimentos da própria personagem. Arrastada por seus 

ímpetos bestiais, Helena encontra na força e na resistência animal de Moema o diálogo com seus 

próprios sentimentos, certamente, tão instintivos quanto os da égua, mas tão reprováveis para 

uma humana. Durante a narrativa, a protagonista vive uma espécie de inferno pessoal, resultante 

da crise entre o que ela é e o que deveria parecer ser, ou seja, uma verdadeira integrante da 

família Vale, legitimada por meio de um testamento aos olhos da sociedade local. 

A crise de Helena era prevista à medida que a personagem está cerceada por 

personagens masculinas que cumprem a função de pai diante dela na narrativa: Camargo, Estácio 

e Pe. Melchior. Estes personagens cumprem a função de acossar Helena e a forçá-la a confrontar 

o que Santo Agostinho vê como o prazer efêmero, aquele que só beneficia o corpo, mas mantém 

a alma em carência. 

A ausência de figura materna para Helena (embora haja D. Úrsula, a suposta tia, esta 

é constantemente associada a Estácio, “irmã do Conselheiro”) e o abuso de figuras paternas 

mantêm a personagem no impasse entre a sua primeira natureza (o corpo) e sua outra natureza (a 

alma). Hélio de Seixas de Guimarães crê que em Helena o drama se desenvolve a partir de uma 

divisão entre “vícios” e “virtudes”, “bondade” e “maldade” como algo que se desenvolve de 
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forma extrínseca à protagonista, Helena do Vale: “Ao contrário do Bem, claramente 

personalizado em Helena, o Mal está atribuído às normas de comportamento e à moralidade 

vigente [...]” (GUIMARÃES, Hélio de Seixas. 2004, p. 153).  

Discordamos da afirmativa de Hélio de Seixas de Guimarães na medida em que crê 

que a tragédia de Helena é construída apenas por meio das figuras paternas. Acreditamos que as 

personagens “paternas” em Helena reforçam a posição das normas sociais sobre a protagonista, 

mas a tragédia de Helena, como observamos, é arquitetada, especialmente, através de uma luta 

interior, entre as duas naturezas de Helena, o corpo – obcecado pela ausência do verdadeiro pai – 

e a alma – subjugada pelas paixões que a dominam “Muito, muito, muito” e lhe permitem 

maquinar alusões com Moema, tão bestial quanto sua cavaleira. Vemos quão grande é o 

sofrimento de Helena por intermédio da citação de Rousseau: 

 

 
[...] a natureza comanda todos os animais. A diferença é que a besta obedece. O 

homem, por seu turno, apesar de sofrer a mesma ordem da natureza, pode 

escolher obedecer ou resistir. Isso significa afirmar que ao animal cabe o instinto 
e ao homem a cultura. A tarefa do homem é a de reivindicar o pensamento, o 

juízo, enquanto ao animal cabe apropriar-se do instinto. (ROUSSEAU apud 

PINHEIRO, 2007, p. 42). 
 

 

A trágica morte de Helena é um resultado funesto da discordância entre suas duas 

naturezas, que terminam por desgastar e romper o fio da vida da protagonista. A corrosão que 

provoca tal luta na personagem pode ser percebida através dos laços afetivos que a mesma 

constrói ao longo da narrativa: as relações de Helena fundamentam-se, com frequência, em 

relações de dominação e subjugamento de outrem, como um reflexo do que acontece com a 

própria. Assim, ao longo da obra, Helena edifica o que Alfredo Bosi considera como “relações 

assimétricas”, ou seja, “relação cruamente assimétrica: se existe no testador alguma disposição 

afetuosa, esta não existe no interessado senão em gestos calculados. Vice-versa: o cálculo existe, 

de fato, só no interessado” (BOSI, Alfredo. 1992, p. 437). 
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